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Aktualności

Ciąg dalszy życiorysu ks. W. Kuśniaka 
na podstawie opracowania ks. Henry-
ka Jaromina z Tarnowa.  

Na sesji wyborczej w dniu  
5 czerwca 1822 roku. ks. Kuśniako wi 
przyznano prawa 10-lecia, czyli peł-
ne prawo bierne i czynne z wyjątkiem 
prawa biernego na przełożonego. Na 
tych wyborach ks. Kuśniak został po-
mocnikiem ks. ministra – ekonoma,  
a był nim ks. Dominikowski. Obowiąz-
ki były liczne, gdyż kongregacja posia-
dała dwa majątki w powiecie krobskim 
– w Drzęczewie i w Bodzewku oraz je-
den w powiecie śremskim, w Błażeje-
wie koło Dolska. Wybrano go także na 
magistra nowicjatu i z tych powodów 
zrezygnował z funkcji promotora Brac-
twa Różańcowego, lecz tym razem 
został promotorem Bractwa Niepoka-
lanego Poczęcia.1

Z chwilą śmierci ks. Szpetkow-
skiego 31 sierpnia 1827 r., senior kon-
gregacji ks. T. Prusiewicz zebrał całą 
kongregacją i poprosił księży Domini-
kowskiego i Kuśniaka, aby obowiązki 
wynikające z posiadanych funkcji do-
brze wypełnili do najbliższych wybo-
rów.2 W roku 1826 ks. Kuśniak wraz 
z ks. Dominikowskim zaproszeni zo-
stali na uroczystości jubileuszowe  
w katedrze poznańskiej. 6 paździer-
nika ks. Kuśniak wygłosił w katedrze 
kazanie z okazji jubileuszu na temat 
pokuty. Ponadto obaj zaproszeni byli 
do spowiadania w kościele farnym od  
25 grudnia 1826 do 1 stycznia 1827 
i w katedrze w czasie III misji od 25 
1AFG. A. Cap. II. S. 108 b. 26. 
2Tamże. S. 110

marca do 1 kwietnia 1827, bowiem 
czas jubileuszu w Poznaniu trwał od  
1 października 1826 do 1 kwietnia 
1827 r.3

Wybory odbyły się 11 września 
1827 roku i przełożonym wybrano jed-
nogłośnie ks. Kaspra Dominikowskie-
go. Wśród radnych domowych był 
także ks. Kuśniak, jako najmłodszy. 
Księdza Kuśnia ka wybrano także na 
pomocnika ministra, którym tym ra-
zem był ks. Karol Zobe. Kuśniak został 
także alterzystą św. Krzyża i Filipa.4  
Z korespondencji i z załatwiania spraw 
kongregacyjnych wynika, że ks. Domi-
nikowski jako przełożony zlecał wiele 
proble mów ks. Kuśniakowi.5

Kongregacja posiadała wobec 
rodziny fundatorskiej specjalne zo-
bowiązania, tym bardziej, że majątki 
kongregacyjne prawnie i hipotecz-
nie należały do rodziny Mycielskich, 
aby nie uległy konfiskacie państwo-
wej. Różne rodzaje usług świadczy-
ła kongre gacja, zresztą dobrowolnie  
i w duchu wdzięczności. np. wychowy-
wanie dzieci, czasem pomoc material-
ną. Kiedy zmarł w roku 1828 w Dreźnie 
Alfred Mycielski, jago matka Elżbieta 
prosiła, aby sprowadzić zwłoki jej syna 
do podziemi kościoła świętogórskiego 
i urządzić mu pogrzeb. Misję tę powie-
rzono ks. Kuśniakowi i w czasie Wiel-
kiego Postu 1828 r. jeździł do Drezna 
po ciało Mycielsklego.6

3Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem./ks.  
K. Dominikowski/rkps - AFG/ Cz. IV. s. 349.
4A Cap. II. S. 110 a b.
5AAP 9706. List z dnia 4 maja 1828.
6Liber Magnus Congregationis Oratorii Sancti Philippi 

SŁUGA BOŻY 
KSIĄDZ WAWRZYNIEC KUŚNIAK
      /1788-1866/

ks. Dariusz Dąbrowski COr
CZ. 4
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W następnych wyborach, które 
zgodnie z postanowieniem Konstytucji 
odbywały się co trzy lata, nie zaszły 
większe zmiany, za każdym razem po-
twierdzano na stanowisko przełożone-
go ks. Dominikowskiego. Jedynie tylko 
zamanifestowano stan faktyczny, że 
głównym pomocnikiem przełożonego 
będzie ks. Kuśniak.7

W roku 1838 ks. Kuśniak 
otrzymał paszport Królestwa Pruskie-
go Prowincji Poznańskiej na czteroty-
godniowy wyjazd do Krakowa przez 
Wrocław. Wyjazd był prywatny z wy-
najętym woźnicą W. Szymańskim. 
Wydaje się, że ks. Kuśniak miał na 

Nerii ad Oppidum Gostyń ad norman Congregationis 
Limanae etc. Rkps. AFG 4. 6 a. 
7AFG A. Cap. II s. 112 b.

celu zapoznanie się z pamiątkami na-
rodowymi Krakowa. Katalog książek  
z biblioteki zawiera pozycje o Krako-
wie, jego historii i zabytkach. W Kra-
kowie przebywał od 9 do 14 lipca 1838 
roku, jak to wynika z adnotacji policji 
miasta.8

W roku 1839 ks. Dominikowa-
ki zrezygnował z funkcji prze łożonego, 
piastowanej od 12 lat. Kapłani kon-
gregacyjni już wcześniej widzieli naj-
odpowiedniejszego na przełożonego 
w osobie ks. Kuśniaka, który w wie-
lu sprawach wyręczał dotychczaso-
wego przełożonego, czekali tylko 
na zakończenie kadencji. Wyborom 
przewodniczył ks. Zobe, jako najstar-
szy kapłan w kongregacji. Zgodnie  
8AFG Teka – ks. Kuśniak – Personalia.

Modlitwa o beatyfikację
SłUGi bożeGo kS. wawrzyńca kUśniaka cor

Boże, który wywyższasz pokornych 
i nagradzasz wierność w rzeczach małych, 
gorąco Cię błagam, abyś wsławił księdza Wawrzyńca Kuśniaka, 
udzielając mi łaski, o którą Cię serdecznie proszę…

Ufam także, że beatyfikacja 
Twego sługi ks. Wawrzyńca, 
męża żywej wiary i miłości, 
powiększy chwałę Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela naszego.

Najświętsza Maryjo, 
Świętogórska Różo Duchowna, 
spraw, aby gorliwy Twój czciciel 
mógł być zaliczony 
do grona błogosławionych. 

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty Filipie Neri, módl się za nami.

Za zezwoleniem Władzy Duchownej
Poznań, dnia 24 października 1968 roku
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z postanowieniami Konstytucji w dniu 
wyborów 8 lipca została odprawio-
na Msza św. ku czci św. Filipa – wo-
tywa z asystą i z homilią seniora na 
temat: „Dzieci, nie miłujmy słowem  
i językiem, lecz czynem i prawdą”  
(1 J 3,16), przedstawiając zaszczyt-
ne obowiązki przełożonego wobec 
współbraci i odwrotnie obowiązki 
współpracy z przełożonym. Ks. Ku-
śniak został wybrany na przełożonego 
głosami prawie wszystkich kapłanów 
liczących 10 lat pobytu w Kongregacji. 
Ks. Błażewski – sekretarz kongregacji 
i raczej nieskory do pisania, zanotował 
życzenia pod adresem no wego prze-
łożonego, widząc w nim człowieka 
opatrznościowego, „który przez wiele 
lat pełnił funkcję prokuratora, zasłużył 
sobie u nas niemałą wdzięczność i za-
ufanie. Niech Bóg uczyni dni jego ży-
cia szczęśliwe na taj dolinie pielgrzy-
mowania naszego, aby ile krzyży i nie-
zliczonych kłopotów w tym obowiązku 
będzie nosił, niech tyleż samo odbiera 
w niebie nagród.”9

Po tej elekcji zupełnie formal-
nej pod wzglądem prawnym rozsza-
lała się burza protestów przeciw ks. 
Kuśniakowi i kongregacji ze strony 
rodziny fundatorów, innych rodzin zie-
miańskich, kapłanów diecezjalnych,  
a wszystkim sprzyjał poprzedni su-
perior. Oponenci nie mogli pojąć, że 
przełożonym tak wielkiej i wpływowej 
kongregacji będzie syn rybaka, stróż 
psiarni. Nie mogli mu wybaczyć po-
chodzenia. Proponowali, aby dobro-
wolnie zrezygnował, ale ks. Kuśniak 
mając poparcie w kapłanach kongre-
gacyjnych, nie godził się na taką pro-
pozycję, a kiedy po kilku dniach skła-
niał się do złożenia urzędu, okazało 
się, że niezadowoleni złożyli broń.  
W każdym bądź razie, początki prze-
łożeństwa miał bolesne i ciernio we. 
Rządy nie były łatwe i zdaje się, że 
nie dotrzymał tradycji poprzednich 
przełożonych i nie uważał za stosow-
ne po takim afroncie składać wizyty 
9 AFG. A. Cap. II. s. 113 b.

rodzinom fundatorskim, okolicznym 
ziemianom, czy duchowieństwu die-
cezjalnemu. Jedynie udał się do Po-
znania, aby przedstawić się w Konsy-
storzu. W chwili obejmowania prze-
łożeństwa kongregacja liczyła ośmiu 
kapłanów, w roku następnym odszedł 
z kongregacji na probostwo do Mchów  
ks. A. Piechocki.10

Z chwilą objęcia przełożeństwa 
zwiększyła mu się liczba obowiązków 
i spraw do załatwiania. Częste były 
wyjazdy do Konsystorza w sprawach 
jurysdykcji, egzaminów kapłanów, kle-
ryków w seminarium, odchodzących 
z kongregacji, spraw majątkowych, 
zwłaszcza różnych legatów.11 Po 
trzech latach przełożeństwa wszystko 
ułożyło się pomyślnie nawet nie odby-
ły się formalne wybory, wszyscy jed-
nomyślnie zatwierdzili ks. Kuśniaka na 
następne trzechlecie. Także funkcyjni 
pozostali ci sami. Opinia publiczna 
i byli oponenci tym większe mieli dla 
jego starań uznanie. Ministrem i jak-
by prawą ręką w prowadzeniu gospo-
darstw był ks. Mateusz Pajzderski.12 
W roku 1851, po czterech kolejnych 
potwierdzeniach na następne trzech-
lecie, odbyły się zwyczajne wybory, 
między innymi dlatego, że zmarł ks. 
Błażewski i trzeba było wybrać innych 
kapłanów do spełniania urzędów, któ-
re on dotychczas piastował. Ks. Ku-
śniaka formalnie proszono, aby raczył 
przyjąć przełożeństwo, wyrażając mu 
uznanie i wdzięczność za dotychcza-
sowe rządy.13

10AFG. A. Cap. II. 3. 113 b. „Post hanc canonicam 
electionem suprediciti Prrepositi, pasii sumus non paucas 
contradiciones et oblocutiones tum ex parte Fundatorum, 
quam atiam saecularium, sacerdotumque extraneorum: 
Qui non intendebant rem secundum Deum, sed 
secundum hominum et quibus favebat prior Praepositus 
… sed Providentia Divina aliter disposit, et voluntas 
Divina praevaluit humanae. Quia non est sapientia, non 
ast scientia contra Deum. Non expedit de hoc negotio 
plura seribere”.
11Liber Magnus, dz. przyt. s. 4a. AAP Ka 9706-257/4. 
496/7 1939, 396/9, 508/12 1839, 394/10 1840. 15. X. 
1841. KA 10. 322 30/8 1854, 16. 4. 1847.
12AFG. A. Cap. II 114 a.
13Tamże s. 114, 115.
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Z pIEŚNIĄ NA UStACh I Z BOGIEm W SERCU  
– pIElGRZYmKA DO BŁAŻEjEWA

Kinga Kaczmarek

Poznać siłę wspólnoty? Do-
świadczyć dobrego serca innych lu-
dzi? Podziwiać piękno otaczającej 
przyrody i podziękować Bogu za ten 
piękny świat, ludzi wokół nas? Tak – to 
właśnie dała nam wspólna pielgrzym-
ka do Błażejewa.

W niedzielę 26 lipca 2020 roku 
odbyła się pielgrzymka do Błażejewa. 

Ze Świętej Góry z samego rana wyru-
szyły 3 grupy pielgrzymów – grupa pie-
sza, rowerowa i konna. Pokonaliśmy 
dystans około 20 km, by o godzinie 
12.00 uczestniczyć we Mszy Świętej 
w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

Piesza pielgrzymka wyruszyła 
pod przewodnictwem księdza Dawida 
Majdy o godzinie 6.00. Z uśmiechem 

na twarzy udaliśmy się w drogę wio-
dącą przez lasy, łąki i pola. Towarzy-
szył nam szum drzew kołysanych 
przez wiatr, śpiew ptaków i widok zło-
tych łanów zbóż. Nasza wędrówka 
wypełniona była modlitwą i śpiewem. 
Po krótkim odpoczynku na łące, wę-
drowaliśmy dalej przez malownicze 
tereny podziwiając piękno przyrody, 
aż dotarliśmy do Pokrzywnicy. W Po-

krzywnicy zostaliśmy przyjęci przez 
wspaniałych państwa, którzy przygo-
towali dla nas poczęstunek. Posile-
ni i wdzięczni za gościnę ruszyliśmy  
w dalszą drogę. Po pokonaniu dal-
szych 6 km przywitaliśmy Błażejewo 
pieśnią ,,Chwalę Ciebie Panie’’. O go-
dzinie 12.00 wraz z pozostałymi grupa-
mi pielgrzymów i pozostałymi wiernymi 

Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę

Ty tylko mnie poprowadź Panie Mój…

Ksiądz Adam Anioł, probosz Parafii św. Jakuba Apostoła
w Błażejewie wita pątników
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uczestniczyliśmy we mszy odpusto-
wej. Sumie odpustowej przewodniczył 
i kazanie wygłosił ksiądz Michał Kulig. 
Po mszy odbyła się procesja Eucha-
rystyczna wokół kościoła. Uroczystość 
została uświetniona przez pielgrzymu-
jących muzyków Świętogórskiej Orkie-
stry Dętej. Następnie pielgrzymi udali 
się na poczęstunek. W sumie było 
nas ponad 100 osób, w tym 40 osób  
w grupie pieszej. Najmłodszym uczest-
nikiem pielgrzymki z grupy rowerowej 
był 7-letni Jędrek, a z grupy pieszej 
11-letni Michał. Najstarszą uczestnicz-
ką pieszej pielgrzymki była 85 letnia 
pani Cecylia. Zmęczeni, ale szczęśli-
wi, dziękując Panu Bogu i Matce Bo-
żej powróciliśmy do domów. 

Była to dla nas okazja do 
otworzenia się na Boże działanie  

w naszym życiu. Wędrówka wypeł-
niona modlitwą i śpiewem pozwoliła 
na nowo rozpalić w naszych sercach 
płomień wiary. Czas pielgrzymki był 
dla nas także wspaniałą możliwością 
do budowania nowych relacji z inny-
mi ludźmi. Maszerując wśród lasów, 
łąk i pól dostrzegliśmy, jak piękny jest 
stworzony przez Boga świat – fakt  
o który, czasem zapominamy zajęci 
gonitwą za pracą, sukcesami. Może 
warto się czasem zatrzymać, pod-
jąć trud pielgrzymowania, rozejrzeć 
się wokół siebie, docenić to, co się 
ma, powierzyć Bogu swoje trudności  
i udać się w drogę…

now. Adam Pupka

Odpust i dożynki 
na Świętej Górze

Z życia sanktuarium

Gdy kończył się odpust i do-
żynki powiatu gostyńskiego w roku 
2019, nikt nawet nie spodziewał się, 
jak bardzo różnić się będzie, od trady-
cyjnej już formuły, świętowanie w na-
stępnym 2020 roku. 

Trwająca sytuacja epidemicz-
na wymusiła na wszystkich pewne 
wyrzeczenia i zmianę przyjętych zwy-
czajów. Nie mogła jednak, stanąć cał-
kiem na przeszkodzie świętogórskim 
odpustowym obchodom Uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, połączonym z powiatowymi 
dożynkami.

15 sierpnia, już od same-
go rana wierni licznie przybywali na 

Świętą Górę, a okolica mimo epide-
micznych trudności zdradzała świą-
teczny charakter. Wprawdzie nie 
odbył się tego dnia tradycyjny festyn 
i koncerty, ale przed bazyliką poja-
wiły się stragany odpustowe, a przy 
kościele ustawiono sprzęty rolnicze.  
O godzinie 12:00 wierni zgromadzili 
się przy ołtarzu polowym znajdującym 
się za świętogórską świątynią, aby 
uczestniczyć w uroczystej sumie od-
pustowej, której przewodniczył biskup 
pomocniczy naszej archidiecezji Da-
mian Bryl. 

W uroczystej procesji wej-
ścia, poza duchowieństwem i litur-
giczną asystą, uczestniczyły poczty  
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sztandarowe, delegacje władz róż-
nego szczebla, przedstawiciele służb 
użyteczności publicznej, zespoły folk-
lorystyczne, orkiestra i nade wszyst-
ko przedstawiciele piekarzy, rolników, 
przetwórców i rzemieślników niosący 
w darze do ołtarza Pańskiego wieńce  
i swoje najlepsze wyroby.

Nim rozpoczęła się część li-
turgiczna, ważne słowo do zgroma-
dzonych wygłosił starosta Powiatu 
Gostyńskiego Robert Marcinkowski, 
który mówił: „Nie zawsze jest czas, 
żeby świętować, ale zawsze jest czas 
żeby dziękować. Te dożynki są inne 
od dotychczasowych, mniej w nich 
świętowania. Żyjemy w świecie, który 
w ostatnim czasie niespodziewanie 
zwolnił, zmusił do weryfikacji planów, 
przemeblował naszą rzeczywistość. 
My też poniekąd staliśmy się inni. 
Poddajemy się regułom reżimu sa-
nitarnego, ograniczyliśmy kontakty 
międzyludzkie, zachowujemy dystans 
społeczny. Musimy jednak pamiętać, 
że dystans fizyczny nie może nas 
zwalniać z solidarności i życzliwości 
międzyludzkiej. Kwarantanna, izola-
cja, wirus, choroba, mogą dotknąć 
każdego z nas w najmniej oczeki-

wanym momencie. Zadbajmy o to, 
by fizyczna izolacja nie stała się też 
izolacją społeczną. By nie wiązała 
się z ostracyzmem, napiętnowaniem 
i wrogością. Zamiast tego stawiajmy 
na życzliwość, empatię i zrozumienie 
drugiego człowieka.”

W podobnym duchu, przemó-
wił do zgromadzonych podczas kaza-
nia biskup Damian Bryl, który mocno 
zaakcentował też, jak ważna jest dla 
dobra społeczeństwa praca rolników 
i przetwórców: „To jest bardzo trudne 
dla nas wszystkich doświadczenie i od 
ponad pół roku uczymy się żyć w tym 
jakby trochę w innym świecie. Uczymy 
się przyjmować różne ograniczenia, 
które władze i służby nam nadają. 
Proszę nie lekceważmy ich. (…) Dro-
dzy rolnicy bardzo serdecznie wam 
dziękujemy i chciałbym, aby to słowo 
dzisiaj, w tym uroczystym dniu mocno 
i jednoznacznie wybrzmiało. Bardzo 
wam za waszą pracę, oddanie i to co 
robicie dla naszego społeczeństwa 
dziękujemy.”

Podczas Mszy poświęcone 
zostały bukiety ziół, kwiatów, wieńce 
żniwne, a w uroczystym obrzędzie  

Biskup Damian Bryl święci i błogosławi zaczyn na chleb oraz zioła
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Tradycyjnie już, w drugą so-
botę września 12 września 2020 r., 
odbyła się Międzyzakonna Pielgrzym-
ka do Świętogórskiej Róży Duchowej  

w Gostyniu. W tym niezwykłym sank-
tuarium Matki Bożej, pod hasłem: 
„Wielka tajemnica wiary”, spotkały się 

osoby życia konsekrowanego z sied-
miu diecezji.

Tegoroczną wspólną modlitwę 
animowały osoby konsekrowane z ar-

chidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, 
dlatego zebranych witał diecezjalny 
referent ds. życia konsekrowanego, 

XII mIęDZYZAKONNA 
pIElGRZYmKA NA ŚWIętĄ GóRę

ks. Mateusz Socha SChr

także ziarno na przyszłoroczny za-
siew, oraz zaczyn na chleb dla pieka-
rzy.

Po zakończeniu części litur-
gicznej miał miejsce krótki występ 
Biskupiańskiego Zespołu Folklory-
stycznego z Domachowa i Okolic oraz 
Świętogórskiej Orkiestry Dętej.

Mimo panujących obostrzeń  
i czasów niepewności, było wielką ra-
dością spotkać się, aby Bogu podzię-
kować za jego dary i  prosić o dalsze 
łaski, bo „Nie zawsze jest czas, żeby 
świętować, ale zawsze jest czas żeby 
dziękować.” 

Nie można też zapomnieć, 
że dziękczynienie nie ograniczało się 
przecież do spraw chleba powsze-
dniego. Przecież tego dnia, jeszcze 
bardziej dziękować należało Bogu za 
dar NMP Wniebowziętej, która jako 
najlepsza Matka wskazuje dzieciom 
Bożym drogę do niebieskiej chwały, 
gdzie jak wierzymy, Niepokalana Bo-
garodzica Zawsze Dziewica Maryja, 
po zakończeniu biegu życia ziemskie-
go, została z ciałem i duszą wzięta.

Bazylika wypełniła sie szczególnymi pielgrzymami
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ksiądz dr Jarosław Staszewski SChr, 
kustosz sanktuarium Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Po 
odśpiewaniu Godzinek ku czci Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny wysłuchaliśmy konfe-
rencji ascetycznej księdza prof. Jacka 
Hadrysia: „Eucharystia w nauczaniu 
Sługi Bożego Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego”.

Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył i homilię wygłosił abp An-
drzej Dzięga, metropolita szczeciń-
sko-kamieński. Wśród koncelebrują-

cych obecny był bp Grzegorz Balce-
rek, biskup pomocniczy archidiecezji 
poznańskiej i jednocześnie referent 
osób życia konsekrowanego w ar-
chidiecezji. Nowicjusze Towarzystwa 
Chrystusowego zaangażowali się  
w oprawę liturgii Mszy. Po Eucharystii 
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego przed relikwiami Krzyża Świę-
tego oraz oddaliśmy im cześć. 

Koniec 2019 roku i początek 
2020 nie zapowiadały nic niezwykłego. 
Jak zawsze zaczęliśmy przygotowa-
nia do Festiwalu. W 2020 roku miała 
się odbyć już piętnasta jubileuszowa 
edycja tego wydarzenia kulturalnego,  
w związku z tym przygotowaliśmy program  
z wieloma atrakcjami i dużymi składa-
mi orkiestr i chórów. Jednak w połowie 
marca okazało się, że dotknęła nas 
pandemia koronawirusa i organizacja 
Festiwalu stanęła pod znakiem zapyta-
nia. Jednak opatrzność czuwa nad orga-
nizatorami, sytuacja z pandemią trochę 
się unormowała i zdecydowaliśmy, że 
piętnasty, jubileuszowy Festiwal się od-
będzie. Zmieniliśmy program Festiwalu , 
ograniczyliśmy wielkość orkiestr do skła-
dów kameralnych. W związku z panują-
cą sytuacją zmuszeni byliśmy  wprowa-
dzić ograniczenia w ilości publiczności 
na poszczególnych koncertach. I tak 
w pierwszym tygodniu odbyły się dwa 
koncerty z publicznością. Niestety oka-
zało się, że wirus nie odpuszcza i po-
wiat gostyński trafił na czerwoną listę 
zagrożonych rejonów, co spowodowało 
wystąpienie dodatkowych obostrzeń.  
Z wielkim żalem musieliśmy poinformo-
wać publiczność, że kolejne dwa kon-

certy nie mogą się odbyć z jej udziałem. 
Zdecydowaliśmy jednak, że wydarzenia 
drugiego tygodnia Festiwalu odbędą się 
i będą transmitowane poprzez sieć inter-
netową na naszym profilu Facebook i na 
naszej stronie internetowej.

Podczas jubileuszowej edycji 
Festiwalu mogliśmy wysłuchać czterech 
świetnych koncertów, prezentujących 
różne oblicza muzyki. Koncert inau-
guracyjny odbył się  26 września pod 
hasłem „Mistyczna radość”, usłyszeli-
śmy na nim dwa utwory nawiązujące 
do cierpienia Matki Bożej pod krzyżem 
„Stabat Mater” Giovani Battisty Pergo-
lesiego, oraz „Luctus Marie” współcze-
snego polskiego kompozytora Pawła 
Łukaszewskiego. Publiczności zgroma-
dzonej w bazylice, ale również tej przy 
komputerach szczególnie bardzo podo-
bała się ta współczesna kompozycja. 
Na zakończenie artyści wykonali „ So-
natę Cis-moll” Ludwiga van Beethove-
na jako hołd wybitnemu kompozytorowi  
w 250-lecie jego urodzin. Wykonaw-
cami tego koncertu byli Orkiestra Ka-
meralna Polskiego Radia „Amadeus”, 
Anna Mikołajczyk – Niewiedział sopran 
i Wanda Franek – mezzosopran, całość 
wykonania od pulpitu dyrygenckiego  

Krzysztof Fekecz

pIętNAStY jUBIlEUSZOWY 
FEStIWAl Musica sacroMontana
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poprowadziła Anna Duczmal-Mróz. Dru-
giego dnia w niedzielę 27 września od-
był się koncert „Skarby Biblioteki Świę-
togórskiej”, na którym zaprezentowane 
były utwory Alfonsa Szczerbińskiego, 
zgromadzone w bibliotece klasztornej. 
Usłyszeliśmy prawykonanie „Sonaty 
na skrzypce i fortepian op. 30”, „Pieśni 
bez słów” w wykonaniu muzyków, któ-
rzy przyjechali do nas ze Szwajcarii. Na 
skrzypcach zagrał Klaidi Sahatci, a na 
fortepianie Giogio Koukl. W kolejnej czę-
ści koncertu Artyści wykonali „Sonatę nr 
2” Aleksandra Tansmana, oraz jako hołd 
kompozytorowi w rocznicę Jego urodzin 
„Sonatę na skrzypce i fortepian nr 2” 
„Kreutzer” Beethovena. W kolejnej czę-
ści tego wydarzenia artystycznego usły-
szeliśmy piękne pieśni z muzyką Alfon-
sa Szczerbińskiego skomponowane do 
wierszy poetów polskich i niemieckich, 
które wykonali Tomasz Krzysica – tenor 
i Ksawery Miecznik – sopran chłopięcy 
z towarzyszeniem Roberta Adamczaka 
na fortepianie. Piękny śpiew obu wy-
konawców spodobał się słuchaczom. 
Warto podkreślić, że skrzypek Klaidi Sa-
hatci grał na wspaniałym instrumencie,  
z warsztatu słynnego lutnika Antonio 
Stradivariusa z 1719 roku, który kiedyś 
był własnością Wieniawskiego.

Kolejny weekend festiwalowy 
był dla nas sporym wyzwaniem. Powiat 
gostyński znalazł się w czerwonej stre-
fie epidemicznej i co za tym idzie wszel-
kie koncerty mogły się odbyć tylko bez 
udziału publiczności. W tej sytuacji po-
jawiło się przed organizatorami pytanie 

co robić? Czy odwołać październikowe 
koncerty, czy jednak przeprowadzić je  
i transmitować tylko w sieci? Zdecydo-
waliśmy się na to drugie rozwiązanie  
i chyba z korzyścią, tak dla widowni, jak 
i również dla sprawy promocji Festiwalu. 
Okazało się, że w sobotę 3 października 
zanotowaliśmy ponad 11000 odbiorców 
koncertu, a w niedzielę 4 października 
ponad siedem tysięcy.

W sobotę odbył się piękny kon-
cert dedykowany św. Janowi Pawłowi 
II w setną rocznicę Jego urodzin. No-
sił on tytuł „Nuty Wielkiego Pasterza”. 
Wydarzenie to składało się z dwóch 
części. W pierwszej wystąpił wspania-
ły zespół śpiewaków Affabre Concinui, 
Wykonawcy zachwycili słuchaczy pięk-
nym wykonaniem utworów liturgicznych 
śpiewanych a capella. W drugiej części 
wystąpił zespół Trebunie Tutki prezen-
tując zachwycające góralskie oratorium  
o wielkim świętym naszych czasów – Ja-
nie Pawle II. W końcowej części wystę-
pu górali dołączył do nich zespół Affabre 
Concinui i wspólnie artyści wykonali kilka 
kolejnych utworów. Koncert zakończo-
no  ulubioną pieśnią  Papieża „Barką”. 
Niedzielny koncert zapowiadał się rów-
nie ciekawie ponieważ miał wystąpić 
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice  
CAMERATA SILESIA i Profesor Julian 
Gembalski przy organach. Niestety  
i tu znowu dał znać o sobie wirus,  
w sobotę okazało się, że cały zespół 
jest na kwarantannie. Jednak mimo tych 
przeciwności mieliśmy okazję wysłu-
chać wspaniałego koncertu w postaci  

Koncert inauguracyjny pt. Mistyczna Radość 
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 Epidemia, która wywróciła na-
sze życie w tym roku do góry nogami, 
mocno dała się we znaki całej polskiej 
kulturze. Artyści, szczególnie Ci wystę-
pujący na scenach, pozostawali przez 
klika miesięcy bez pracy. Ministerstwo 
Kultury chcąc chociaż trochę wspomóc 
działania w tej sferze w czasie epidemii, 
ogłosiło nabór wniosków o dofinanso-
wanie w ramach projektu „Kultura w sie-
ci”. Stowarzyszenie nasze postanowiło 
również złożyć wniosek na ten projekt. 
Przyświecały nam przy tym dwa głów-
ne cele; po pierwsze chcieliśmy choć 
trochę wspomóc Artystów – muzyków  
i śpiewaków, a po drugie, przyczynić się 
to tego aby w Internecie wypromować 
naszych świętogórskich kompozytorów. 
Przygotowaliśmy cykl filmów ukazują-
cych dorobek twórców muzyki orato-
ryjnej związanych z klasztorem księży 
filipinów na Świętej Górze. Projekt nasz 
nosi tytuł „Nieznani Kompozytorzy Świę-
togórscy w Sieci” i składa się z czterech 
koncertów zarejestrowanych w bazylice 
świętogórskiej. W pierwszym i drugim 
wystąpili Kapela Świętogórska oraz so-
liści: Marzena Michałowska – sopran, 
Sławomir Bronk – kontratenor, Tomasz 
Krzysica – tenor i Jarosław Bręk – bas/
baryton. W pierwszym koncercie zapre-
zentowaliśmy „Muzyczne Perełki” – Jó-
zefa Zeidlera. W drugiej zaś odsłonie 
kompozycje – Adama Jędrowskiego, 
Józefa Zeidlera, Maksymiliana Koper-
skiego, Piotra Niestrawskiego oraz lau-
dę autorstwa założyciela Zgromadzenia 

księży filipinów – Filipa Neri. Wprowa-
dzenie do obu tych koncertów przepro-
wadził bardzo pięknie Marek Dyżewski.

W trzeciej części znalazły się 
kompozycje Józefa Zeidlera, Maksymi-
liana Koperskiego oraz improwizacje na 
temat „Salve Regina” Józefa Zeidlera 
autorstwa wirtuoza organów prof. Julia-
na Gembalskiego. Wykonawcami utwo-
rów w tej części są Elżbieta Grodzka 
– Łopuszyńska – sopran i wspomniany 
prof. Julian Gembalski – organy. Ten od-
cinek nagrany został na chórze – przy 
organach świętogórskich.

Czwarta odsłona to muzyka za-
pomnianego kompozytora, związane-
go z Gostyniem i Świętą Górą, Alfonsa 
Szczerbińskiego, żyjącego w drugiej po-
łowie XIX wieku. W koncercie utwory na 
fortepian, skrzypce i fortepian oraz na 
głos i fortepian wykonali Robert Adam-
czak – fortepian, Gabriela Balcerek 
– skrzypce, Tomasz Krzysica – tenor. 
Słowo o muzyce powiedział Wojciech 
Czemplik.

Wszystkie filmy zrealizowała  
i wyprodukowała firma „Media Projekt” 
Dariusza Wujka.

Koncerty te dostępne są na 
profilu Facebook, na kanale You Tube 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki 
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera oraz 
na naszej stronie internetowej www.jo-
zefzeidler.eu Zapraszamy Państwa do 
obejrzenia i wysłuchania tych cennych 
nagrań.

solowego recitalu organowego profeso-
ra Juliana Gembalskiego. Wykonawca 
oprócz tego, że grał na instrumencie, to 
również w przerwach między utworami 
pięknie i ciekawie opowiadał o muzyce 
i organach.

W ten oto  nietypowy sposób 
udało nam się przeprowadzić XV jubile-
uszowy Festiwal, który przeszedł już do 
historii. Dla nas organizatorów było to 
kolejne, nowe doświadczenie, zwłasz-

cza w zakresie transmisji koncertów  
w sieci. W tym miejscu należy podzię-
kować za ogromną, świetną pracę re-
alizatorom telewizyjnym. Szczególnie 
bardzo dziękujemy Darkowi Wujkowi 
za wszelkie starania i zaangażowanie 
w te transmisje. To właśnie dzięki Jego 
ogromnej pracy mogliście Państwo być 
na wszystkich naszych koncertach, za-
siadając przed swoimi komputerami.

KUltURA W SIECI
Krzysztof Fekecz
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Z życia parafii

Magdalena Gorynia

Pielgrzymka Świętogórska
Legnica-Krzeszów-Jelenia Góra

W dniach 21-23 sierpnia 2020 
roku odbyła się coroczna pielgrzymka 
parafian świętogórskich z księdzem 
proboszczem Dariuszem Dąbrow-
skim na czele. Pierwszym i głównym 
celem naszej wyprawy było dotarcie 
do sanktuarium św. Jacka w Legnicy, 
gdzie 25 grudnia 2013 r. miało miejsce 
wydarzenie o znamionach cudu eu-
charystycznego.
 Po przyjeździe na miejsce, 
wikariusz tamtejszej parafii zapoznał 
nas z historią cudu oraz samej świąty-
ni. 
 W ołtarzu głównym tego ko-
ścioła mieści się wizerunek św. Jacka, 
którego atrybutami są monstrancja 
oraz figura Najświętszej Maryi Panny. 
Po lewej stronie ołtarza znajduje się 
kaplica zwana cesarską, wzniesiona 
niegdyś na cześć cesarza Wilhelma II. 
Dziś zasiada w niej On, „Cesarz Praw-
dziwy”, Chrystus ukazujący przed 
nami swoje eucharystyczne Serce. Tu 
powraca sprawa cudu eucharystycz-
nego. Dowiedzieliśmy się, że podczas 
badań naukowych dwa niezależne 
instytuty potwierdziły fakt – na kon-
sekrowanej hostii są fragmenty mię-
śnia sercowego dorosłego człowieka  
w stanie agonii. Wszyscy byliśmy pod 
ogromnym wrażeniem tej informacji, 
mocno wzruszeni namacalną blisko-
ścią samego Boga, oddaliśmy Mu 
cześć w ciszy, skupieniu i modlitwie. 
Ksiądz przypomniał nam, że ów cud 
ma przecież miejsce w każdym ko-
ściele, podczas każdej Mszy Świętej.

 Po Eucharystii zwiedziliśmy 
jeden z najstarszych zamków znajdu-
jących się na terenie Polski – zamek 
piastowski w Legnicy, potem kościół 
św. Jana, w którym mieści się mau-
zoleum Piastów legnickich. Następnie 
przewodnik oprowadził nas po rynku, 
aż do katedry św. Apostołów Piotra  
i Pawła. A propos przewodnika – 82 let-
ni, urodzony na Wołyniu pan Edward, 
okazał się istną kopalnią wiedzy. Opo-
wiadając rozmaite szczegóły – praw-
dziwie był w swoim żywiole. Gdyby-
śmy pozwolili mu rozwinąć skrzydła 
to krążylibyśmy po legnickim rynku do 
dziś. Po powrocie do autokaru, dzięki 
pani Gabrysi, raczyliśmy się pysznym 
ciastem drożdżowym na maślance ze 
śliwkami.
 Drugiego dnia udaliśmy się do 
Krzeszowa, małej, spokojnej wioski 
w gminie Kamienna Góra. Szczelnie 
okalający pocysterskie opactwo mur, 
skrywa kompleks zabytków najwyż-
szej światowej klasy. Widok sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej zapiera 
dech. Cudowny obraz w ołtarzu głów-
nym przedstawia Maryję z dzieciąt-
kiem na prawym ramieniu. Jest to naj-
starsza polska ikona, o 200 lat starsza 
od Matki Bożej Częstochowskiej. Na 
lewo od sanktuarium mieści się ko-
ściół św. Józefa. Piękny, odnowiony,  
o niespotykanie jasnym wnętrzu, 
zawiera malowidła przedstawiają-
ce sceny z życia św. Józefa: po pra-
wej stronie smutki, po lewej radości 
Świętego. Po Mszy Świętej, obiedzie  
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i nabożeństwie ku czci św. Józefa, 
zostawiając europejską perłę baro-
ku w dobrych rękach kustosza – ks. 
Mariana Kopko i sióstr benedyktynek, 
opuściliśmy Krzeszów udając się do 
Kowar. Tam podziemną trasą zwiedzi-
liśmy dawną kopalnię uranu.
 Trzeciego dnia pielgrzymki 
pojechaliśmy do Jeleniej Góry i w je-
dynym w Polsce kościele pod wezwa-
niem świętych Erazma i Pankracego 
uczestniczyliśmy w Mszy Świętej. 
Świątynia ta jest najstarszą i jedno-
cześnie najważniejszą w tym mieście.

Niewątpliwie urokliwym miej-
scem jest Starówka w Jeleniej Górze, 
gdzie centralny punkt stanowi otoczo-
ny kamieniczkami ratusz z XVIII wieku. 
Ciekawostką turystyczną jest zabytko-
wy tramwaj, w którym mieści się punkt 
informacyjny dla turystów. Kolejnym 
wartym obejrzenia miejscem jest ko-
ściół pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego parafii garnizonowej 
Wojska Polskiego. Kościół ten posia-
da ponad 4000 miejsc siedzących  
i drugie tyle stojących. Jest to dawny 

ewangelicki „kościół łaski”, który po  
II wojnie światowej i wysiedleniu lud-
ności niemieckiej został przejęty przez 
państwo i oddany Kościołowi Katolic-
kiemu.
 W drodze powrotnej do Go-
stynia wstąpiliśmy do Kościoła Pokoju 
w Jaworze – drewniany, ewangelicki 
o szachulcowej konstrukcji stanowi 
dużą wartość dla kultury i dziedzictwa 
ludzkości – został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO.
 Jak to przy tego rodzaju wyjaz-
dach bywa i tym razem nie obyło się 
bez wieczornych spotkań i rozmów. 
Poruszaliśmy tematy bieżące, cięż-
kie, bo i czasy dla Kościoła są trudne. 
Wymienialiśmy się opiniami, często 
mając rozbieżne zdania, ale świadomi 
jednego wspólnego dla nas wszyst-
kich celu. I tak podróż nasza dobiegła 
końca. Bogatsi o nowe doświadcze-
nie, przeżycia duchowe, w dobrych 
humorach wspięliśmy się autokarem  
z powrotem na naszą Świętą Górę.

Z życia parafii



  15 

Z życia parafii

ks. Paweł Ogrodnik COr

Wakacje 
Duszpasterstwa Młodzieży Oratoryjnej 

W ostatnich dniach wakacji 
świętogórskie Duszpasterstwo Mło-
dzieży Oratoryjnej udało się na wspól-
notowy wyjazd. Pierwotną lokalizacją  
i bazą do wycieczek miało być Za-
kopane, jednak w związku z panują-
cą sytuacją plany trzeba było zmie-
nić. Tym samym podjęliśmy decyzję  
o udaniu się do Polski centralnej. Na-
sze kroki skierowaliśmy do Tomaszo-
wa Mazowieckiego, do jak zawsze 

gościnnej, parafii Świętej Rodziny pro-
wadzonej przez tamtejsza Kongrega-
cję księży filipinów. Tam spędzaliśmy 
długie, wspaniałe wieczory modląc się 
wspólnie, śpiewając i ciesząc swoją 
obecnością.

Mogłoby się wydawać, że 
środkowa część naszego kraju to 
rejon, gdzie nie ma czego oglądać 
i czym się zająć. Nic bardziej mylne-
go. Bliskość Łodzi, Warszawy, Gór 
Świętokrzyskich, Zalew Sulejowski  

i piękne nizinne tereny poprzecinane 
gęstą siecią rzek dają wiele możliwo-
ści i wręcz zachęcają do aktywności. 
Wachlarz atrakcji jest przeogromny  
i każdy znajdzie coś dla siebie.

My najpierw skierowaliśmy 
się do Łodzi – miasta, na którego 
kształt i charakter wpływ miał nie tyl-
ko przemysł, ale i jego wielokulturo-
wość. Zwiedziliśmy katedrę katolicką 
oraz przespacerowaliśmy się słynną 

ulicą Piotrkowską, robiąc zdjęcia „ze 
słynnymi Polakami” przy każdej po-
mnikowej ławeczce, a także dając się 
ponieść „zakupowemu szaleństwu”  
w galerii handlowej – Manufakturze.

Ko le jne  dn i  spędz i l i śmy  
w Warszawie (podziwiając uroki ogro-
dów Wilanowa oraz Starego Miasta,  
a także wpatrując się z bulwarów w le-
niwie płynącą Wisłę) oraz zwiedzając 
okolice Tomaszowa. Dzięki uprzejmo-
ści księży filipinów mogliśmy zwiedzić 

Spływ Pylicą 
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Z życia parafii

sanktuarium Świętej Rodziny w Stu-
dziannie – zachwycając się m.in. naj-
piękniejszym w Polsce relikwiarzem 
św. Filipa Neri oraz pamiątkami pozo-
stawionymi w sanktuarium przez króla 
Jana III Sobieskiego po zwycięstwie 
nad Turkami pod Wiedniem.

Najwspanialszym jednak do-
świadczeniem był spływ kajakowy 
Pilicą. Kilkugodzinne leniwe wiosło-
wanie, czas odpoczynku na licznych 
rzecznych plażach, modlitwa na łonie 
natury, kąpiele w krystalicznie czystej, 
ciepłej i płytkiej wodzie oraz kontakt  
z przepięknym krajobrazem dały nowe 
siły na zbliżający się rok szkolny.

Na koniec naszej wyprawy 
pozostał wyjątkowy w skali Polski  
i Europy rezerwat Niebieskie Źródła 
w Tomaszowie oraz pobliskie Groty 
Nagórzyckie prezentujące pierwotne 
sposoby wydobycia piasków kwarco-
wych służących do wyrobu szkła.

***
Młodzież, która chcia-

łaby pogłębiać swoją wiarę  
w atmosferze filipińskiej rado-
ści zapraszamy na spotkania 
formacyjne w soboty po wie-
czornej Mszy św. do kawiaren-
ki San Filippo.

Zofia Grzemska i Krzysztof Giera

W Toruniu fajnie było, 
ale się nie skończyło…

 17 lipca po długiej przerwie 
wyjechaliśmy wspólnie do Torunia: 

Oratorium Dzieci z panią Anią i panią 
Basią oraz grupa ministrantów z księ-
dzem Dawidem. Była to dla nas wielka 

radość po trudnym czasie kwarantan-
ny.

 P ie rwszym punk tem na -
szego wyjazdu była Msza Święta  
w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej  

Bo w Toruniu było fajnie!
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Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Ko-
ściół zrobił na nas ogromne wrażenie 
swoją nowoczesnością: windą w środ-
ku, okrągłym kształtem i piętrową kon-
dygnacją. Niesamowita była dla nas 
możliwość stanięcia twarzą w twarz  
z Janem Pawłem II, którego auten-
tycznych rozmiarów figura znajduje 
się przy ołtarzu. Po modlitwie i krótkim 
zwiedzaniu wspólnie udaliśmy się na 
drugie śniadanie do pobliskiej kawia-
renki.
 Drugim etapem naszego wy-
jazdu było zwiedzanie Starego Mia-
sta. Nie zabrakło oczywiście zdjęcia 
pod pomnikiem patrona miasta Miko-
łaja Kopernika. Najciekawszą atrakcję 
dla nas było Żywe Muzeum Piernika. 
Wizyta tam rozpoczęła się wesołą 

opowieścią (w dwóch językach) o tym 
skąd wzięły się pierniki i z czego się je 
robi. Następnie każdy z nas miał oka-
zję, aby własnoręcznie zrobić własne-
go piernika. Piernik ten był doskonałą 
pamiątką z wyjazdu, którą chętnie za-
braliśmy do domów.
 Jesteśmy wdzięczni Panu 
Bogu za to, że pomimo trudnych cza-
sów, udało nam się wspólnie spędzić 
jeden z wakacyjnych dni. Od wrze-
śnia wznowiliśmy naszą działalność 
i w związku z tym zapraszamy na 
spotkania Oratorium Dzieci w soboty 
od godziny 11.00 do kawiarenki San  
Filippo.

Z życia parafii

Katarzyna Mazurek

I Komunia święta
W niedziele 13 września 2020 

roku w naszym sanktuarium przeży-
waliśmy uroczystą Mszę, podczas któ-
rej udzielona została Pierwsza Komu-
nia Święta. 

Ze względu na trwającą epide-
mię i obowiązujące obostrzenia, pier-
wotny termin 26 kwietnia nie został 

dotrzymany. Dzieci, obecnie już klas 
czwartych o godzinie 10:15 zebrały 
się, wraz ze swoimi rodzicami, w Ba-
zylice. Wprowadzenia dokonał ksiądz 
proboszcz Dariusz Dąbrowski.

Następnie dzieci otrzymały od 
swoich rodziców błogosławieństwo, 
po czym wszyscy uroczyście przeszli 

Wspólne zdjęcie
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Porady duchowe

pod główny ołtarz. Rozpoczęła się 
Msza Święta, w której dzieci aktywnie 
brały udział. W związku z trwającymi 
rekolekcjami, kazanie wygłosił sale-
zjanin, ksiądz Dominik Chmielewski. 

Po raz pierwszy od kilku lat, 
Pierwszą Komunię Świętą przyjęła tak 
liczna grupa – 28 dzieci. 
 Na zakończenie były podzię-
kowania i kwiaty, po czym udaliśmy 
się wraz z pamiątkami komunijnymi, 
wręczonymi przez księdza probosz-

cza, na schody bazyliki, gdzie wyko-
nane zostało wspólne zdjęcie.

Uroczysta Pierwsza Komunia 
Święta, jest w sanktuarium zawsze 
wielkim świętem. Na szczęście i tym 
razem, mimo panującej pandemii, 
udało się w pełni bezpiecznie dla dzie-
ci i ich najbliższych, przeprowadzić to 
ważne wydarzenie dla naszej parafii.

ks. Jacek Niesyto COr

Błogosławieństwo uBóstwa 
dla Królestwa NieBiesKiego

Porady duchowe

  Każde doświadczenie życiowe 
pozwala głębiej, czy też inaczej spoj-
rzeć na poszczególne aspekty nauki 
Jezusa Chrystusa. Również w czasie, 
w którym się znajdujemy, też inaczej 
niż zwykle stajemy z Jezusem na 
Górze Błogosławieństw. Inaczej, bo  
w wielu sprawach zostaliśmy podzie-
leni, już nie tylko w kwestii rozdziela-
nia dóbr materialnych, teraz pojawił 
się jeszcze jeden, który wszedł głębiej 
w relację pomiędzy nami (mną), a Bo-
giem. 
 W tym czasie, zostaliśmy ogo-
łoceni ze wszystkiego, co jeszcze do 
niedawna było w zasięgu ręki. Pamię-
tamy czasy, kiedy bez problemu moż-
na było iść na Mszę, ale doczekaliśmy 
już też momentu, w którym pójście 
do kościoła było odradzane przez ko-
ścielnych hierarchów. Wiele takich du-
chowych ogołoceń można by przyto-
czyć i właśnie w tym duchu chciałbym, 
abyśmy spojrzeli na Chrystusowe bło-
gosławieństwo ubogich. 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebie-
skie. 
 Ubóstwo ogarnia bardzo sze-
rokie kręgi naszego życia. Ponieważ 
ogarnia nędzę życia doczesnego, ze-
wnętrzne i wewnętrzne wymiary na-
szego życia, włącznie z nędzą nasze-
go myślenia i serca. W naszym ubó-
stwie nie możemy się ukryć ani bronić. 
Ten kto żyje ubóstwem znajduje się na 
śmietniku tego świata, jest poniewie-
rany przez tego świata bogaczy. Staje 
się kimś, kto już nie ma co dać i już 
jedynie oczekuje. 
 Ten kto jest prawdziwie ubogi, 
nie ma nic poza ubóstwem. Paradok-
sem jest to, że ten kto jest ubogi, na-
wet nie może odnieść jakiegoś sukce-
su, bo to nie przystoi ubogiemu, dlate-
go taki sukces się lekceważy, pomniej-
sza, a bardzo często nie zauważa. 
Człowiek ubogi dziś, to nie tylko ten, 
kto nie ma jakiegokolwiek bogactwa, 
które można by zauwazyć, ale to nade 
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Porady duchowe

wszystko ten, kto nie idzie za trendem 
tego świata. Dziś można mieć „dzia-
dostwo” na sobie, ale ważne aby mieć 
ekologizm w sercu, tolerancję (ak-
ceptacje) grzechu w sobie i u innych.  
W słowach i zaciekłości zwalczać nie-
wygodne Prawdy. To są swego rodza-
ju oznaki dzisiejszego bogactwa: eko-
logizm, akceptacja grzechu i walka  
o tzw. demokrację (zaciekłość w walce 
z Prawdą)
 A ubóstwo to prawdziwe pod-
danie się Bogu, to uczestniczenie  
w ubóstwie Chrystusa, który nie miał 
gdzie głowy skłonić (Mt 8, 20 ) Jezus 
mu odpowiedział: «Lisy mają nory  
i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 
głowę mógł oprzeć».
 To ubóstwo sięga bardzo głę-
boko, bo ubogi to ten komu naprawdę 
wszystkiego brakuje, nic nie posiada 
w chwili obecnej; jakże często nie je-
steśmy rozumiani w ubóstwie, nawet 
przez osoby „Bogu poświęcone”.
 Człowiek ubogi w sensie du-
chowym, to człowiek nieustannie 
otwarty na obecność i działanie Boga. 
Ta otwartość wynika ze świadomego 
przeżywania swojego ubóstwa we-
wnętrznego, jest to człowiek, który 
sam z siebie nie ma nic i nie potrafi  
z siebie czerpać, wszystko otrzymuje 
od Boga i z Niego czerpie. 
 Ubogi, to człowiek bez zna-
czenia i jako taki staje przed Bogiem, 
niczym trędowaty przed Jezusem, ten 
który jest na marginesie społeczeń-
stwa. 
 Prawdziwie ubogi zdany jest 
na drugich. Ubóstwo też przejawia się 
w ubóstwie spotkań, kiedy to ubóstwo 
słów sprawia, że nie potrafimy się wy-
powiedzieć w aspekcie tego co czuje-
my i przeżywamy. 
 Kiedy w takim aspekcie spoj-
rzymy na to błogosławieństwo: Błogo-
sławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy Królestwo Niebieskie, 

to przed oczyma naprawdę stoi nam 
Chrystus, ze swoim ubóstwem, którym 
nas chce ubogacić – swoim krzyżem, 
łagodnością, bliskością. Tego wszyst-
kiego możemy doświadczyć tylko 
wtedy kiedy autentycznie stajemy się 
ubodzy, bez osłon, niejako nadzy. 
 To Jego ubóstwo to wynik 
całkowitego uniżenia i wejście w całe 
spektrum ówczesnego świata w jego 
historię, politykę, Rodzinę. Nie rozpo-
znany w swoim bóstwie, a nawet po-
przez przybicie do krzyża wyrażono 
wolę wymazania Go z historii, zakaza-
no wymawiać Jego Imienia. 
 To dzisiejszy człowiek, który 
pragnie swobodnie wyrażać swoją mi-
łość do Boga bez jakiejkolwiek profa-
nacji. 
 W 1. liście Tymoteusza czyta-
my: Albowiem korzeniem wszelkiego 
zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to 
uganiając się, niektórzy zabłąkali się  
z dala od wiary i siebie samych prze-
szyli wielu boleściami. (6, 10)
 Pieniądz dlatego jest synoni-
mem bogactwa, bo daje możliwości. 
On nie chce Bożego Błogosławień-
stwa, ale możliwości kupowania i zdo-
bywania tego co chcę i kiedy chcę. 
A ubóstwo zawiera zdecydowanie 
mentalność antymaterialistyczną. Bo-
gactwem, czyli tym co daje możliwo-
ści, jest też władza. Kiedy się jest do 
niej z tej racji przywiązanym, to z lęku 
przed utratą władzy, zaczyna człowiek 
ją wykorzystywać (a nie służyć), aby 
podwładnych zniewolić w myśl zasady 
– dziel i rządź.  
 W tym wszystkim ubogi patrzy 
na Jezusa, który nie pozwala się wplą-
tać w podziały, a jedyny podział, które-
go jest świadkiem, to podział związany 
z osobistą relacją do Niego. Widzimy 
jak tłumy kroczą za Nim, a to się nie 
podoba faryzeuszom, saduceuszom  
i uczonym w Piśmie. Czyż i dziś wielu 
tego nie doświadcza?
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 Rządź – zasady są potrzebne, 
ale też jest ważne, aby te, które pro-
wadzą nas do Boga były stałe. Stałe  
w drodze do Boga, czyli swego rodza-
ju, rozwój ku Bogu a nie odwrotnie. 
Niestety, daje się zauważyć, że ludz-
kie decyzje coraz częściej odpychają 
od Boga, choć wmawia się nieraz, że 
to te, nowe zasady nas przybliżają do 
Stworcy, jednak – po owocach się po-
znaje.
 Gdzieś zabrakło wolności 
od posiadania. Posiadania rozgłosu, 
blichtru, sławy itp. Człowiek ubogi nie 
pragnie sławy i rozgłosu.  
 
Zgoda na ubóstwo to krok w stronę 
jego umiłowania
 Kiedy stajemy się ubodzy, to 
zaczynamy widzieć swoją rzeczywi-
stą kondycję duchową; niemożność, 
nieporadność. Wtedy zaczynamy ak-
ceptować to ubóstwo. Mam jednak pa-
miętać, że nie wolno mi zatrzymywać 
się na swoim ubóstwie, tak jak Jezus 
nie zatrzymał się na swoich upadkach  
w czasie Drogi Krzyżowej. Właśnie mi-
łość do ubóstwa i nadanie mu w ten 
sposób czegoś wyjątkowego sprawiło, 
że podnosił się i szedł dalej, te słabo-
ści stały się trampoliną do wypełnienia 
woli Ojca. Analogicznie ma być w na-
szym życiu, ta świadomość naszego 
ubóstwa, mojego ubóstwa, ma być 
trampoliną do Boga. Skoro jestem 
słaby, to tym bardziej mam prawo być 
blisko Boga. 
 Zauważamy, że ubóstwo jest 
uświęcające, sprawia, że „posiadając” 
ubóstwo mam zupełnie nowe spojrze-

nie na mieć, a co za tym idzie, jeszcze 
bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że 
jestem i to taki jakim mnie Bóg widzi a 
nie takim jak bym chciał, by mnie wi-
dziano. Wyzbywam się wtedy smutku 
ewangelicznego młodzieńca, który po-
siadał wiele dóbr. 
 Z tego widzimy, że im mniej 
nas, tym więcej Boga i to zarówno  
w świecie zewnętrznym jak i we-
wnętrznym. Musimy zawsze pamiętać, 
że pokusa wpatrywania się w siebie  
i kręcenia się wokół siebie samego, aż 
po zwykły narcyzm, zawsze nam gro-
zi, a taki egoizm Bogu się nie podoba. 
 Kolejny etap takiego głębokie-
go ubóstwa, to moment bardzo trudny, 
kiedy czujemy się już wydziedziczeni 
ze wszystkiego, kiedy mamy wraże-
nie, że nawet Bóg nas opuścił, prze-
żywamy wtedy dramat niekochania, 
a jednak jest to Miłość Boga, bo ta-
kie poczucie opuszczenia oczyszcza  
z wszelkiego egoizmu, z tych najgłęb-
szych warstw naszej pychy. Zgod-
nie z tym co mówi do na sam Jezus  
(Łk 14, 33) Nikt z was, jeśli nie wyrze-
ka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem. 
 Dlatego, jeśli chcemy posiąść 
Królestwo Boże, należy oddać wszyst-
ko i żyć najgłębszym ubóstwem Du-
chowym. To co ma być dla nas najcen-
niejsze, to zbliżać się do Boga, nawet 
wtedy, gdy wszyscy naokoło będą tę 
drogę zbliżania wyśmiewali, czy wyty-
kali palcami. Ważne, aby zawsze mieć 
pokój w sercu, a tego pokoju świat dać 
nie potrafi.

FILIPIŃsKa 
szKOła nOWeJ eWanGeLIzacJI 

CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się 

w Kaplicy Rekolekcyjnej 
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
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Autorytety

ks. Stanisław Gawlicki COr

Święty Leon wieLki

Autorytety

 Urodził się prawdopodob-
nie w Toskanii pod koniec IV wieku. 
Jako młody człowiek był świadkiem 
oblężenia i splądrowania Rzymu przez 
wojska pogańskiego wodza Alaryka. 
Pierwszy pewny zapis z życia Leona 
pochodzi z 430 roku, kiedy pełnił rolę 
archidiakona u papieża Celestyna; był 
głównym papieskim dyplomatą. Dla 
Leona oznaczało to konieczność za-
angażowania w liczne i bardzo burzli-
we dysputy tego czasu. Kiedy wybuchł 
spór pomiędzy dwoma przywódcami 
Kościoła – Cyrylem Aleksandryjskim  
i Nestoriuszem – to na nim właśnie 
spoczywało zadanie doradzania pa-
pieżowi. Leon doceniał dobrych do-
radców w swoim otoczeniu – zapewnił 
sobie pomoc Jana Kasjana, założy-
ciela wielu wspólnot mniszych, który 
wykazywał błędy nauki Nestoriusza. 
Kilka lat później, będąc na służbie  
u papieża Sykstusa III, zaangażował 
się aktywnie w zwalczanie herezji pe-
lagianizmu. Leon miał już pewne do-
świadczenie w zarządzaniu Kościo-
łem. Dopiero kiedy jednak cały ciężar 
odpowiedzialności za Kościół spoczął 
na nim, ujawniła się w pełni jego wiel-
kość. 
 W 440 roku, przebywając z mi-
sją dyplomatyczną w Galii, dowiedział 
się, że wybrano go na następcę Syk-
stusa. Znamy jego reakcję, gdyż Leon 
opisał ją w swoich mowach wygłasza-
nych co roku w rocznicę wyboru. Zwy-
kle podkreślał w nich swoją niegod-
ność i słabość, a zarazem wielkość 
sprawowanego urzędu. Nie zatrzymy-
wał się jednak na tym. Wołał, że nie 
cofnie się przed wyzwaniem: „Nie roz-
paczamy jednak, ani nie upadamy na 

duchu, ponieważ, nie sobie ufamy, ale 
Temu, który w nas działa”. Leon tak 
jasno dawał sobie sprawę ze swojej 
niegodności, po części dlatego, że ob-
darzał ogromnym szacunkiem urząd 
papieski. Papież był dla niego nie 
tylko następcą św. Piotra, ale w pew-
nym sensie samym św. Piotrem. Pisał 
na ten temat: „Cokolwiek zatem my 
dobrze wykonamy lub rozstrzygnie-
my, cokolwiek u miłosiernego Boga 
w codziennych modłach wybłagamy, 
wszystko sprowadzać winniśmy do 
działania i zasługi Piotra. Jego władza 
jest ciągle aktualna, jego autorytet jest 
najwyższy”. To Piotr został wybrany, 
aby przewodzić Kościołowi w miłości, 
a dziś wykonuje urząd w osobie pa-
pieży, swoich następców. Ten pogląd 
znajduje potwierdzenie we wszystkim, 
co mówił i czynił Leon jako papież. 
Z jednej strony cechowała go wielka 
osobista pokora, z drugiej, w sprawo-
waniu swego urzędu wykazywał się 
ogromną światłością i ufnością, które 
płynęły z przekonania, że to sam Piotr 
działa przez niego, służąc Panu Jezu-
sowi w Jego Kościele. 
 W kolejnych kryzysach Leon 
jawi się jako człowiek czynu. Najbar-
dziej spektakularnym przykładem jest 
jego konfrontacja w 452 roku z okrut-
nym Attylą, wodzem barbarzyńskich 
Hunów. Jako sprawny dowódca woj-
skowy Attyla stanął na czele pokaźnej 
armii, która w V wieku spustoszyła 
znaczną część Europy. Hunowie sły-
nęli z doskonałej jazdy konnej i łucz-
nictwa, toteż kiedy rozeszła się wieść, 
że zmierzają w kierunku Rzymu,  
w mieście wybuchła zrozumiała pani-
ka. W odpowiedzi na błagalne prośby 
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cesarza, Leon wyruszył naprzeciw 
Attyli. Nikt nie wie, co wydarzyło się 
podczas tego spotkania – znamy jed-
nak jego rezultat. Hunowie odstąpili 
od miasta. Rzym został ocalony dzię-
ki pośrednictwu jednego odważnego 
człowieka. Jedna z późniejszych le-
gend opowiada, że kiedy wodzowie 
Attyli po odstąpieniu wojska spod 
murów Rzymu zapytali dlaczego po-
słuchał tego starca, ten miał odpowie-
dzieć, że liczył się z Tym, który stał 
za Leonem. Zaledwie trzy lata potem, 
papież Leon ponownie rzucił swoje 
życie na szalę w obronie miasta. Pod 
bramami spotkał się z Genzerykiem  
– królem Wandalów, którego ubłagał 
by oszczędził Rzym. Wandalowie we-
szli wprawdzie do miasta i złupili je, 
Leon jednak zdołał przekonać Gen-
zeryka, aby nie puszczał go z dymem 
oraz oszczędził jego mieszkańców.
 W swoich pismach pastoral-
nych Leon wykazał również wielką 
odwagę. Jego największym osiągnię-
ciem w tej dziedzinie – z którego wciąż 
korzysta cały Kościół – był list napisany 
u szczytu zamieszania doktrynalnego, 
nazwanego dziś kontrowersją chry-
stologiczą. W 448 roku pomiędzy Fla-
wianem, biskupem Konstantynopola,  
a mnichem o imieniu Eutyches wy-
wiązał się spór dotyczący rozumienia 
osoby Chrystusa. Pytanie brzmiało:  
w jaki sposób Chrystus może mieć 
naturę boską i ludzką, a zarazem być 
jedną osobą? Po zbadaniu tej kwestii 
papież napisał list do Flawiana, w któ-
rym odrzucał stanowisko Eutychesa, 
odmawiającego Chrystusowi ludzkiej 
natury i przedstawił zwięzły wykład 
prawdziwej wiary na temat pełnej na-
tury ludzkiej; i pełnej natury boskiej  
w jednej osobie Chrystusa. Począt-
kowo list papieża został zignorowany,  
a pseudosobór w Efezie w 449 roku, 
na którym nie dopuszczono nawet 
posłów papieża, poparł Eutyche-
sa. Papież Leon pozostał nieugięty. 

Skoncentrował wszystkie swoje siły, 
a zwołany dwa lata później sobór  
w Chalcedonie potwierdził słuszność 
stanowiska Leona. Ojcowie soboru 
oświadczyli wówczas „że Piotr prze-
mówił przez Leona”. Ogłosili też for-
mułę wyznania wiary we wcielenie 
Pana Jezusa, która odtąd w jasnych 
słowach obowiązuje wszystkich kato-
lików. W listopadzie 1961 roku papież 
Jan XXIII ogłosił Leona „doktorem jed-
ności Kościoła”, przypominając jego 
rolę w jednoczeniu Wschodu i Zacho-
du w okresie sporów o wcielenie Pana 
Jezusa.
 Wgląd w pracowity pontyfikat 
papieża Leona, dają przede wszyst-
kim jego listy. Zachowało się ich nie-
mal 150, choć z pewnością liczba ich 
była znacznie większa, ostatni z nich 
noszący datę 10 listopada 461 roku, 
został napisany rok przed jego śmier-
cią. Listy te adresowane do cesarzy, 
biskupów i osobistych przyjaciół pa-
pieża, ukazują go jako niestrudzo-
nego sługę Kościoła. Leon był także 
doskonałym kaznodzieją i nauczycie-
lem. Miał niezwykłą zdolność prze-
kazywania skomplikowanych doktryn 
zwyczajnym ludziom w taki sposób, 
że były dla nich zrozumiałe, a jedno-
cześnie poruszały ich serca. Jego 
kazania są klejnotami prostej i ele-
ganckiej prozy łacińskiej – krótkie  
i zwięzłe, płynące z serca duszpaste-
rza i trafiające do ludu. Zachowało się 
96 kazań Leona, a ponieważ mają one 
za temat rok liturgiczny – po dziś dzień 
zachowały swoją aktualność. Wiele 
wyjątków z jego kazań mamy obecnie  
w czytaniach brewiarzowych.
 Także w naszych czasach Ko-
ściół musi stawiać czoło wyzwaniom 
z zewnątrz oraz groźbom rozłamów 
wewnątrz. My także potrzebujemy na-
uczycieli, którzy głosiliby nam prawdę 
w sposób głęboki, a zarazem zrozu-
miały. Potrzebujemy kapłanów i bi-
skupów, którzy sterując Kościołem po 
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wzburzonych falach, naśladowaliby 
Leona, służąc Kościołowi pokornym, 
a jednocześnie pewnym przywódz-
twem. Jednak papież Leon może być 
wzorem nie tylko dla pasterzy Kościo-
ła. Wszyscy przeżywamy dni i dłuż-
sze okresy, kiedy mamy wrażenie, że 
wszystko się sypie. Leon zachęca nas 
do odważnego podejmowania danych 
nam przez Boga obowiązków, w prze-
konaniu, że nasze wysiłki mają zna-
czenie o wiele większe, niż to, co w tej 
chwili jesteśmy w stanie dostrzec.
 Od czasu do czasu, także 
nam staje na drodze jakiś Attyla czy 
Eutyches – ktoś kto wywołuje zamęt  
w naszym życiu i odbiera nam poczucie 
bezpieczeństwa i spokój życia. Może 
to być trudny szef, napastliwy sąsiad 
albo członek rodziny niechcący nawet 
słyszeć o chrześcijaństwie. To właśnie 

w takich sytuacjach przypominajmy 
sobie papieża Leona, odważnie i pew-
nie stawiającego czoła wyzwaniom 
kolejnych dni. Nie był w stanie prze-
widzieć że Attyla odstąpi od bram mia-
sta, a biskupi uznają poglądy Eutyche-
sa za błędne. Jednak z pomocą Bożą, 
starał się sprostać tym sytuacjom naj-
lepiej jak potrafił. Wszyscy możemy 
go w tym naśladować. Leona nie prze-
rażały ani wielkość problemów, przed 
którymi stawał, ani też ograniczoność 
jego własnych sił. Kierował wzrok ku 
Chrystusowi ufając, że Ten, który wy-
znaczył mu zadanie, udzieli też od-
powiednich środków i sił do jego wy-
konania. Dlatego cierpliwie, pokornie  
i odważnie budował przyszłość, także 
naszą, pomimo iż otaczający go świat 
walił się w gruzy.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
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Święty Jan Henryk Newman 
– święty na nasze czasy

Marcin Kuczok

 W dniu 13 października, upły-
nie rok od ogłoszenia przez papieża 
Franciszka, na placu Świętego Piotra 
w Rzymie, kardynała Jana Henryka 
Newmana świętym. Wielu chrześci-
jan z pewnością zadaje sobie pytanie 
o to, co może nam dać przykład tego 
dziewiętnastowiecznego kapłana i in-
telektualisty. Do zainteresowania się 
tą postacią zniechęcać nas może fakt, 
że Newman żył w zupełnie innych cza-
sach, a jego codzienna egzystencja 
całkowicie odbiegała od uwarunkowań 
i sposobu życia ludzi z XXI wieku. Tu 
jednak trzeba zachować nieco ostroż-
ności, by pochopnie nie przejść obok 
Newmana zbyt obojętnie, bo świętość 
to coś, co nigdy nie wychodzi z mody, 
niezależnie od epoki, w której przyszło 
nam żyć. Spróbujemy zatem przyjrzeć 
się pięciu powodom, dla których New-
man może być uważany za świętego 
dobrego także i na nasze czasy.

1. Po pierwsze, św. Jan Henryk New-
man kładł duży nacisk na religijną for-
mację ludzi świeckich. Przez cały okres 
swojej działalności duszpasterskiej  
i naukowej Newman bardzo troszczył 
się o kwestie edukacji, bo uważał, że 
nie tylko duchowni, ale właśnie wier-
ni świeccy winni dobrze rozumieć to, 
czego Kościół nauczał na temat wiary 
chrześcijańskiej. Dlatego też Newman 
podejmował różne inicjatywy eduka-
cyjne skierowane do wiernych, takie 
jak redagowanie czasopisma religijne-
go dla świeckich w Anglii, czy założe-
nie Katolickiego Uniwersytetu Irlandii  

w Dublinie. Dziedzictwo jego działalno-
ści w tym zakresie po dziś dzień obecne 
jest w postaci licznych ośrodków dusz-
pasterstwa akademickiego na uczel-
niach świata anglosaskiego, od Wiel-
kiej Brytanii, przez Stany Zjednoczone, 
po Australię, które właśnie Newmana 
obierają jako swojego patrona. Szacu-
je się, że przez tego typu akademickie 
ośrodki im. Newmana w samych tylko 
Stanach Zjednoczonych przewinęły się 
miliony młodych katolików.

2. Po drugie, kardynał Newman dbał 
o relacje z innymi. Dostrzegał on, że 
w chrześcijaństwie wzajemne wspie-
ranie się jest niezbędne do tego, by  
z jednej strony wyprowadzać nas  
z różnych błędnych przekonań na te-
mat Boga czy wiary, a z drugiej – umac-
niać nas i podtrzymywać na duchu  
w trudnych momentach życiowych 
kryzysów i przeciwności losu. Choć 
Newman był celibatariuszem, to w jego 
życiu nie zabrakło miejsca na brater-
ską miłość i trwałe, serdeczne przy-
jaźnie. Liczne listy, które przetrwały do 
naszych czasów, dobitnie świadczą  
o tym, jak ważne były dla niego te rela-
cje. To świadectwo braterstwa i wspól-
noty jest bardzo ważne w naszych cza-
sach, w których do głosu dochodzi czę-
sto skrajny indywidualizm i troska tylko 
o samego siebie.

3. Po trzecie, św. Jan Henryk New-
man odważnie stawał w obronie 
prawdy. Newman sporo pisał na te-
mat sumienia, a zwłaszcza jego roli  

Myśli filipińskie
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w poznawaniu Boga, jak i o moralnej 
powinności słuchania podpowiedzi, ja-
kie podsuwa nam głos sumienia. Co 
więcej, był on przekonany, że jest się 
zobowiązanym iść za tym głosem su-
mienia niezależnie od kosztów, jakie 
to może za sobą pociągać. Najlepszy 
przykład takiego postępowania św. 
kardynał Newman dał nam, kiedy jako 
anglikański duchowny i wykładowca 
Uniwersytetu w Oksfordzie rozeznał 
w sumieniu, że pełnia prawdy znajdu-
je się w Kościele Katolickim, więc do-
konał konwersji na katolicyzm, tracąc 
w konsekwencji wielu przyjaciół oraz 
prestiżowe stanowisko na uczelni. Tak-
że i dzisiaj, Newman pozostaje ikoną 
chrześcijanina, który podąża za świa-
tłem prawdy bez względu na wszystko.

4. Po czwarte, Newman potrafił do-
skonale wyważyć rolę umysłu i serca 
w życiu chrześcijańskim. Sam był wy-
bitnym myślicielem, ale równocześnie 
pełnym empatii duszpasterzem oraz 
wiernym przyjacielem. Św. Jan Henryk 
Newman słynął ze swoich racjonalnych 
argumentów, wysuwanych w obronie 
wiary, ale nigdy nie sprowadzał chrze-
ścijaństwa do kwestii samego rozumu. 
Wiedział bardzo dobrze, że emocje  
i osobista relacja z Bogiem odgrywają 
ogromną rolę w rozwoju wiary. Dobrym 
przykładem takiego przekonania może 
być jego zawołanie kardynalskie, „Cor 
ad cor loquitur”, czyli „Serce mówi do 
serca” – pokazuje ono dobitnie, że re-
lacja człowieka z Bogiem to dla New-
mana bardzo intymna więź osób, a nie 
kwestia intelektu.

5. Po piąte, św. Jan Henryk Newman 
przedstawił na nowo relacje pomiędzy 
doktryną chrześcijańską a historią. 
Uważa się go w zasadzie za pierw-
szego teologa katolickiego, który opi-
sał kompletną teorię rozwoju doktry-
ny chrześcijańskiej. Wcześniej, przed 
Newmanem, zazwyczaj uważano, że 
pełna wykładnia nauki chrześcijań-
skiej została przedstawiona apostołom 
przez Chrystusa i w takiej niezmiennej 
formie jest przekazywana kolejnym 
pokoleniom chrześcijan. Tymczasem 
Newman wykazał, że pełniejsze zrozu-
mienie prawd wiary, głoszonych przez 
Kościół, wymaga czasu i rozwija się 
wraz z rozwojem myśli w kolejnych stu-
leciach. Taka nauka na temat teologii 
jest dzisiaj powszechnie przyjmowana 
przez Kościół Katolicki.

 Można by powiedzieć, że 
świętość to zadanie na wszystkie pory 
roku, a jedną z najskuteczniejszych 
metod jej zdobywania jest poznawanie  
i naśladowanie tych świętych, którzy 
żyli na świecie przed nami. Jednym  
z nich, bez wątpienia, jest kanonizowany  
w ubiegłym roku św. Jan Henryk New-
man.

Opracowano na podstawie: Ryan 
J. Marr, „Five reasons John Henry 
Newman is a saint for our time”, Ame-
rica. The Jesuit Review, October 09, 
2019, https://www.americamagazine.
org/faith/2019/10/09/five-reasons-john-
-henry-newman-saint-our-times 
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Z pielgrzymiego szlaku

Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”
Rok 3, Bawaria 2019

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 wiosny 
2018 r., szli z Kalisza do łużyckiego 
Zittau, natomiast w lipcu 2018 r. z Zit-
tau do Czeskiego Krumlowa. Kolejnym 
etapem drogi do Santiago de Com-
postela, której finał zaplanowany jest 
na Rok Święty Jakubowy 2027, była 
ponad czterystukilometrowa droga  
z Czeskiego Krumlowa do Weilheim in 
Oberbayern w Bawarii, którą pątnicy 
przemierzyli w lipcu 2019 r. „Święto-
górska Róża Duchowna”, jest jednym 
z patronów medialnych pielgrzymki 
„Camino de Santiago 2027”.

Z Pasawy droga wiodła doliną 
rzeki Inn. Na odcinku, który przemie-
rzali pątnicy Inn jest rzeką graniczną 
pomiędzy Niemcami i Austrią. Można 
było iść po jednej lub po drugiej stro-
nie rzeki. Rzeka wykorzystywana jest 
do żeglugi śródlądowej. Pływają po 
niej liczne barki i statki pasażerskie. 
W miejscowości Scharding do Inu 
uchodzi rzeka Rott. Doliną tej rzeki po 
przejściu ponad 30 km pątnicy dotarli 
do Ruhstorf an der Rott. 

Świątynia w tej miejscowości 
nosi wezwanie Siedmiu Braci Śpią-
cych. Bracia to siedmiu chrześcijan  
z Efezu: Maksymian, Malchus, Marty-
nian, Dionizy, Jan, Serapion i Konstan-
ty, którzy w czasach prześladowań 
przez cesarza Decjusza zostali zamu-
rowani w pieczarze. Zostali wskrze-

szeni po blisko czterech wiekach 
później za czasów panowania chrze-
ścijańskiego cesarza Teodozjusza, by 
dać świadectwo wątpiącemu cesarzo-
wi w prawdę o ciał zmartwychwstaniu. 
Kult świętych w Europie rozpowszech-
nił św. Grzegorz z Turs – pierwszy hi-
storyk Franków. Rzeźby Siedmiu Braci 
Śpiących znajdują się w ołtarzu głów-
nym kościoła w Ruhstorf an der Rott.

Kolejnego dnia pielgrzymi szli 
terenami rolniczymi z Ruhstorf do De-
gernbach leżącego na przedmieściach 
Pfarrkirchen. W tym dniu pielgrzy-
mom towarzyszyły burze i deszcz. Po 
ciężkim dniu znaleźli jednak gościn-
ne przyjęcie w pensjonacie Ameres. 
W sobotę 13 lipca 2019 roku pątnicy 
mieli przed sobą 36 kilometrowy ma-
raton, szli z Daberbach do Reischach. 
Pogoda mimo wszystko była łaskawa 
i płaszcze od deszczu były używane 
tylko od czasu do czasu. Na począt-
ku drogi przechodzili przez Pfarr-
kirchen z jego licznymi kościołami.  
W sanktuaryinym od 2015 r. posługują 
polscy paulini. Tradycja pielgrzymo-
wania do sanktuarium na Gartlbergu  
w Pfarrkirchen zrodziła się w XVII wie-
ku po wojnie trzydziestoletniej. W 1659 
roku Wolf Schmierdorfer potajemnie 
umieścił na sośnie Pietę. Obraz nama-
lowany na miedzianej blasze, nabył  
w 1634 r. od protestanckiej rodziny  
w Ratyzbonie, za … kawał sera. Wy-
eksponowanie Piety spowodowało 
coraz liczniejszy napływ wiernych na 
modlitwy. Tym bardziej, iż wizerun-
kowi zaczęto przypisywać cudowną 
moc. W kolejnych latach na wzgórzu  

cz. 12
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Pielgrzymi z konfraternii w Altötting

fot. M
arek Sokołow
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Gartlbergpowstała kaplica Grobu Pań-
skiego. Już od 1660 r. kult rozwijali 
franciszkanie. Zrodziła się tradycja 
pielgrzymowania w czasie Triduum 
Paschalnego oraz na święto Matki 
Bożej Bolesnej. W okresie świetności 
na Gartlberg na te uroczystości piel-
grzymowało ok. 25 tys. pątników. Se-
kularyzacja w okresie napoleońskim 
doprowadziła do zastoju ruchu pątni-
czego do tego sanktuarium.

Idąc z Pfarrkirchen, jak rów-
nież we wcześniejszych dniach, pąt-
nicy w wielu miejscowościach przy 
kościołach spotykali tablice z nazwi-
skami żołnierzy z lat pierwszej i drugiej 
wojny światowej z tej miejscowości 
czy parafii, którzy zginęli na frontach 
walki. Upamiętnia się także w ogłosze-
niach, na tablicach kościelnych zmar-
łych ostatnio parafian.

Niedziela 14 lipca 2019 roku 
była wyjątkowym dniem na Camino 

de Santiago 2027. Pątnicy szli z Ra-
ischach do Pirzlöd. Odcinek 28 kilome-
trów drogi, w czasie której nawiedzili 
narodowe sanktuarium w Alttöting. 
Kiedy rankiem schodzili w zamgloną 
dolinę Inu, mijali znaki bawarskiego 
szlaku papieskiego, które kierowały 
do nieopodal położonego miastecz-
ka Marktl – miejsca urodzin papieża 
Benedykta XVI. Młody Josef Ratzin-
ger razem z rodzicami i rodzeństwem 
wiele razy pielgrzymował do Czarnej 
Madonny w Alttöting. Obie miejscowo-
ści dzieli niecałe 20 km. Również jako 
dostojnik kościelny i papież nawiedzał 
bawarskie sanktuarium. W samym 
Alttöting jest wiele świadectw świad-
czących o związkach papieża seniora  
z tym miejscem.

W miejscowości kościoły są  
w przeważającej większości otwar-
te. W wielu położonych na szlaku 
św. Jakuba, można odbić pieczęć  
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Z pielgrzymiego szlaku

Droga do Degernbach

fot. M
arek Sokołow

ski

w paszporcie pielgrzyma. Kaplica Mat-
ki Bożej stoi na centralnym placu. We-
wnątrz znajduje się cudowna figurka 
Czarnej Madonny. Pierwsze wzmianki 
o cudach pochodzą z końca XV w., po-
świadczają je malowidła na ścianach. 
W bogato zdobionych urnach złożono 
serca książąt bawarskich, którzy prze-
kazali je w darze pośmiertnym Matce 
Bożej.

W Alttöting pielgrzymi uczest-
niczyli w pontyfikalnej Mszy świętej 
w bazylice św. Anny, której przewod-
niczył abp Robert Zollitsch, były prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu 
Niemiec. W celebracji uczestniczyli 
pielgrzymi razem ze swoimi bisku-
pami, pochodzący z różnych miejsc 
położonych w dolinie Dunaju. Litur-
gię uświetniła bawarska orkiestra 
dęta. Wychodząc z bazyliki pątnicy 
nawiedzili pobliski klasztor kapucy-
nów, w którym spoczywa św. Konrad  

z Parzham, zwany „bratem modlitwą”. 
Jako furtian klasztoru, przez prawie 
cale swoje życie pomagał pielgrzy-
mom przybywającym do sanktuarium. 
Pomógł również pątnikom z Konfra-
terni św. Jakuba, gdyż woda z jego 
źródełka pokrzepiła ich skutecznie na 
dalszą jeszcze długą drogę.

Była ona dość ciężka w tym 
dniu, od czasu do czasu z deszczem, 
jednak po przekroczeniu rzeki Alz  
w miejscowości Garching i wspięciu 
się na wzgórza, ujrzeli piękną panora-
mę Alp. Po raz kolejny mieli możliwość 
kontemplować piękno dzieł Bożych. 
Wieczorem przy kolacji świętowali ko-
lejną rocznicę wyjścia przed laty na 
Drogę Św. Jakuba – seniora Konfra-
terni Jerzego. c.d.n.
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Cudowny obraz Matki 
Boskiej ze Świętej Góry

Z naszej historii

Obraz Madonny Gostyńskiej od 
wieków otaczany czcią przybywających 
tutaj pielgrzymów, należy do jednych  
z najbardziej znanych cudownych wize-
runków maryjnych w Polsce. W tym sa-
mym miejscu jest już prawie pół tysiąca 
lat. Obraz był już przedmiotem ogólnych 
rozpraw z zakresu historii, historii sztuki 
i liturgii, ale nie był nigdy szczegółowo 
analizowany i przedstawiony w jednym 
opracowaniu. Artykuł ma za cel przybli-
żyć czytelnikowi cudowny obraz, omó-
wić jego historię, poruszyć problematy-
kę konserwatorską oraz ikonograficzną 
i ukazać złożony problem pochodzenia  
i fundacji obrazu.

Historia obrazu

Obraz posiada fundacyjne i kul-
towe związki z miejscem zwanym od 
wieków Świętą Górą. Nie opodal Gosty-
nia jest cudowne wzniesienie, nazwane 
od dokonujących się tutaj niezwykłych 
wydarzeń Świętą Górą. Dawna trady-
cja podaje, że benedyktyni z pobliskie-
go Lubinia, sprowadzeni przez króla 
Bolesława II Szczodrego w 1070 roku, 
zapoczątkowali tutaj kult maryjny. We-
dług dawnego przekazu, w tym miejscu 
Słowianie sprawowali obrzędy pogań-
skie. Wydaje się to wielce prawdopo-
dobne, ponieważ benedyktyni często  
w miejscach pogańskich kultów, respek-
tując sacrum loci, wprowadzali wiarę 
chrześcijańską1. Takie domniemanie 
w części potwierdziły wykopaliska ar-
cheologiczne przeprowadzone w 1910 
roku na świętym wzgórzu, które odkry-
ły ciałopalne cmentarzysko z czasów 
przedchrześcijańskich2. W 1468 roku 
1St. Szymański, Kult N. Marji Panny w dawnym Gosty-
niu i jego pamiątki, [w:] Kronika Gostyńska, seria III, nr 
2, 1931, s. 37.
2Z. A. Rajewski, Powiat gostyński w czasach przedhisto-

właściciel miasta Gostynia Piotr Borek 
wraz z mieszkańcami wznieśli na wzgó-
rzu małą kapliczkę z wizerunkiem Matki 
Boskiej. Sława cudowności wizerunku 
spowodowała duży napływ pielgrzy-
mów. W 1511 roku kolejny dziedzic Go-
stynia Maciej III Borek oraz proboszcz 
farny Stanisław z Oporowa, zwrócili się 
z prośbą do biskupa poznańskiego Jana 
Lubrańskiego o pozwolenie na zbudo-
wanie większej kaplicy ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny. Również poprosili 
o przysłanie komisji duchownej celem 
zbadania cudowności dokonujących 
się tam niezwykłych wydarzeń. Istot-
nie, komisja wyznaczona przez biskupa 
przeprowadziła skrupulatne badania, 
przesłuchała świadków i ozdrowień-
ców. W imieniu biskupa poznańskiego, 
archidiakon Jan z Góry 3 marca 1512 
roku wydał dekret poświadczający au-
tentyczność cudów i stwierdzający cu-
downość miejsca. Dekret nie wspomina  
o obrazie, ale wzmiankuje tylko o licz-
nych cudach dokonanych za przyczyną 
Matki Boskiej. Natomiast o cudownym 
obrazie mówią świadkowie zeznający 
przed komisją duchowną. Przykładem 
jest Krzyżanowski spod Brodnicy uzdro-
wiony w 1495 roku. W jego zeznaniach 
czytamy: Oto (…) ja był przez trzy lata 
i dłużej tak paraliżem zrażony, żem ani 
chodzić, ani się ruszać, ani rąk podnieść 
nie mógł, karmić mnie przez ten czas 
musiano jako małe dziecię, a jakom 
tylko poślubił ten Obraz Matki Boskiej  
z powinnem nabożeństwem i uszanowa-
niem nawiedzić i nawiedziłem, natych-
miast zdrów zostałem i znaki kalectwa 
mego przeszłego na tem świętym miej-
scu zostawiłem, aby za mną o łaska-
wości i miłosierdziu Matki Najświętszej 

rycznych, [w:] Kronika Gostyńska, seria IV, nr 9, 1932, 
s. 137.
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świadczyły3. Z relacji Krzyżanowskiego 
dowiadujemy się tylko o obrazie Ma-
ryi, ale nie wiemy nic o jego wyglądzie. 
Mieszkańcy Gostynia otrzymali także 
pozwolenie na wybudowania kaplicy, 
która wkrótce powstała. 

Cudowny obraz Matki Boskiej, 
który obecnie jest przedmiotem kultu  
w głównym ołtarzu powstał w 1540 roku. 
Wcześniej musiał istnieć inny obraz. 
Jak zatem doszło do zastąpienie pier-
wotnego wizerunku nowym obrazem? 
Wyjaśnienia tej okoliczności należy 
poszukiwać w historycznych wydarze-
niach związanych z dziejami Gostynia  
i okolicy. W burzliwym wieku XVI powstał 
nowy ruch innowierczy zwany Reforma-
cją. Od Kościoła rzymskiego oderwała 
się północ Europy. Ruch reformacyjny 
szybko się rozprzestrzeniał, przedosta-
jąc się także do Rzeczpospolitej. Wła-
ścicielem miasta, a zarazem patronem 
kościołów gostyńskich i kaplicy na Świę-
tej Górze był ród Borków nazwanych 
od miejscowości Gostyńskimi. Kolejni 
dziedzice miasta, Jan i Mikołaj Gostyń-
scy przeszli na protestantyzm. Wów-
czas Jan Gostyński ożeniony z Anną 
Zborowską, zagorzałą zwolenniczką 
religii reformowanej, przekazali obiek-
ty sakralne innowiercom4. Jan zamienił 
ówczesny kościół świętogórski na ce-
gielnię. Wtedy dopuszczono się profa-
nacji świętych obrazów, nieuznawanych 
przez wyznawców reformowanej wiary. 
W ramach akcji oczyszczania kościołów 
z cudownych wizerunków, sprofanowa-
no świętogórską Pietę. Zamierzano też 
usunąć cudowny krucyfiks, który pomi-
mo podejmowanych prób, pozostał jed-
nak na swoim miejscu5.   

Nie znamy początkowej daty ru-
chu reformacyjnego w Gostyniu. Wiemy 
tylko, że ustał on przed 1566 rokiem. 
Doktor poznański Stefan Mikan 19 maja 
tegoż roku powiadomił kardynała Stani-
sława Hozjusza: w tych dniach miasto 
Gostyń wróciło już całe do wiary kato-

3Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem, 
Kronika (XVI – XIX) pisana w latach 1827 – 1836 przez  
ks. Kaspra Dominikowskiego (egzemplarz I), AFG (Archi-
wum Filipinów w Gostyniu), sygn. A/11, s. 6. 
4St. Kozierowski, Dzieje Gostynia w średnich wiekach, 
Poznań 1913, s. 18 nn.
5Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem..,  
dz. cyt., s. 9-10.

lickiej. Kapłani katoliccy są już przywró-
ceni, wszystkie naczynia srebrne, obra-
zy, ozdoby kościelne są do ostatniego 
oddane z wielką radością całej okolicy  
i niezmiernym trumfem6. 
 Badacz dziejów sanktuarium 
świętogórskiego, Kasper Dominikow-
ski pisał: Lubo Dekret Komissorialny  
z Roku 1512 wspomina tylko jeden Cu-
downy Obraz Najświętszej Maryi Pan-
ny, przecież pewną jest rzeczą, że już 
po on czas były tamże trzy najszcze-
gólniej obrazy słynące łaskami, których 
początku nikt nie umiał naznaczyć ani 
wskazać ich autora7. Z dalszych rela-
cji Dominikowskiego wynika, że pisząc 
o trzech cudownych obrazach, miał na 
myśli obraz Matki Boskiej, figurę Pietę  
i krucyfiks. 

Najprawdopodobniej cudowny 
obraz Matki Boskiej w czasie zawie-
ruchy innowierczej został zniszczony. 
Można domniemywać, że jeszcze przed 
ustaniem ruchów protestanckich, zamó-
wiono obraz nowy, który nosi datę 1540 
rok. Nie wiadomo, kto był fundatorem 
obrazu ani gdzie go zamówiono. Źródła 
na ten temat milczą. Na obrazie umiesz-
czone są powiązane litery „SB” uznane 
na inicjały malarza8. Cudowny obraz po 
1566 roku uroczyście przeniesiono do 
świętogórskiego kościoła, gdzie zasły-
nął cudami i łaskami. Kolejny proboszcz 
fary gostyńskiej Szymon Bartłomiej He-
sperus, któremu podlegał kościół na 
Świętej Górze, ufundował z uzbieranych 
ofiar nowy ołtarz, w którym umieszczo-
no cudowny obraz9. Fundacja musiała 
nastąpić przed śmiercią proboszcza  
w 1646 roku. Z dziejów cudownego wi-
zerunku należy odnotować, że na czas 
potopu szwedzkiego, obraz w latach 
1655-1660 przebywał na Śląsku. Dopie-
ro po ustaniu zagrożenia sprowadzony 
został do kościoła w Starym Gostyniu 
i stamtąd w procesji powrócił na swoje 

6T. Gostyński, Z dziejów reformacji w Gostyniu, [w:] Kroni-
ka Gostyńska, t. VIII, nr 4, 1937, s. 60. 
7Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem..,  
dz. cyt., s. 8. 
8Niektórzy badacze dopuszczają interpretacje inicjałów 
„SC” lub „SG”.       
9Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem..,  
dz. cyt., s. 11.
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pierwotne miejsce10. Dla Świętej Góry 
okres po potopie szwedzkim był cza-
sem wielkich przemian. W 1668 roku 
powstała na tym miejscu Kongregacja 
Oratorium św. Filipa Neri, która przejęła 
opiekę nad sanktuarium. W 1675 roku 
rozpoczęła się budowa nowej świątyni  
z fundacji Adama Floriana Konarzew-
skiego. Nowy kościół, aczkolwiek jesz-
cze nie w pełni ukończony, 8 września 
1698 roku konsekrował biskup poznań-
ski Hieronim Wierzbowski. W tym sa-
mym dniu przeniesiono ze starego ko-
ścioła do nowego, relikwie i cudowne wi-
zerunki. Odtąd obraz Matki Boskiej wraz 
z ołtarzem znalazł się w nowym miejscu. 

W latach 1723-1726 powstał 
nowy ołtarz główny, murowany i mar-
moryzowany, wykonany przez arty-
stów wrocławskich Ignacego Provisore 
i Johanna Albrechta Siegwitza. Ołtarz 
ufundowała Helena Rogalińska z Two-
rzyjańskich wraz ze swoim mężem Ja-
nem, jako wotum dziękczynne za uzdro-
wienie jej chorej nogi11. Od tego czasu 
cudowny wizerunek już na stałe znalazł 
swoje miejsce w części centralnej ołta-
rza głównego. Dawny ołtarz, wykonany  
z drewna, został przeniesiony do kościo-
ła filipińskiego w Błażejewie. 

Słynący łaskami obraz Matki 
Boskiej ze Świętej Góry ściągał piel-
grzymów nie tylko z Wielkopolski, ale 
przybywały tutaj kampanie z Pomorza 
i Śląska. Dlatego kustosze sanktuarium  
w 1726 roku podjęli starania u biskupa 
poznańskiego Karola Łodzia Ponińskie-
go o uznanie przez zwierzchność du-
chowną obrazu za cudowny. Dekret wy-
stawiony przez archidiakona Jana z Góry 
w 1512 roku, dotyczył cudowności miej-
sca. Starania były tym bardziej zasadne, 
ponieważ pierwotny słynący łaskami wi-
zerunek, wskutek ruchów innowierczych 
zaginął. Kronikarz klasztorny zapisał:  
W takim stanie rzeczy, kapłani Kongre-
gacji, aby nie zdawali się przyjmować 
i rozgłaszać jakowych urojeń głów za-
gorzałych lub marzeń fantastycznych, 
owszem, aby pozyskać gruntowne prze-
konanie o rzeczywistości głoszonych 
cudów doznanych przy Obrazie swoje-
10S. Tabor, Krótki zarys historii cudownego obrazu Matki 
Boskiej Świętogórskiej [w:] Kronika Gostyńska, seria III, 
nr 2, 1931, s. 26.
11Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem..,  
dz. cyt., s. 290-291, Dopisy CIV, s. 167.

go kościoła i mieć takowe osłonione po-
wagą swojej Zwierzchności Duchownej;  
a pomimo to bacząc podobno, że we-
dług wszelkiego podobieństwa, obraz 
teraźniejszy, nie istniał jeszcze w ko-
ściółku na Świętej Górze pod Gosty-
niem w czasie Komisyi Duchownej od-
bytej tamże w roku 1511, również w celu 
rzeczywistości głoszonych cudów, więc 
pragnąc tenże obraz mieć wedle przepi-
sów prawa i świętych kanonów zawyro-
kowanym i ogłoszonym publicznie jako 
słynący łaskami12.

Biskup wyznaczył komisję du-
chowną, która zbierała i rozpatrywała 
świadectwa nadzwyczajnych wydarzeń 
i uzdrowień za przyczyną Madonny Go-
styńskiej. Jak dokładne były to badania, 
świadczy starannie dobrana komisja, 
złożona z biegłych w teologii, prawie 
kanonicznym i medycynie. Administra-
torom zależało na tym, aby wykluczyć 
wszelką łatwowierną i naiwną wiarę  
w cudowność. Komisja w dniu 2 sierp-
nia 1726 roku wystawiła dekret uzna-
jący obraz Matki Boskiej za cudowny  
i słynący łaskami. Przywoływany już wie-
lokrotnie dziejopis klasztorny odnotował: 
Wszystkie te i tym podobne wydarzenia, 
lubo przez wzgląd na powszechne siły 
Przyrodzenia, a zabieg i wpływ natural-
nych przyczyn nie zasługują na właści-
we nazwisko cudów, jednak zważając 
iż one pomimo zbiegu i wpływu natu-
ralnych przyczyn, zdają się być wyższe 
nad skutki usiłowań ludzkich; a nadto 
zważając, że Prawowierni od wieków 
nawykli do szczególnego nabożeństwa 
ku Obrazowi Najświętszej Maryi Panny 
w kościele Świętogórnym Gostyńskim, 
gromadzą się nieprzerwanie przed nie-
go ze swojemi ślubami z największą 
ufnością, a składane tam wota i ofiary 
są jawnymi pomnikami i dowodami ich 
przekonania o jego cudowności, przeto 
Dekret pomieniony za doradą i zdaniem 
Teologów i Prawników, przysądza wy-
darzeniom spisanym przez Księży Ko-
misarzy, własność szczególnych łask, 
zratowań i pocieszeń od Pana Boga za 
przyczyną Najświętszej Maryi Panny. 
Sam zaś Obraz pomieniony tej Matki 
Boga uznaje za cudowny i słynący ła-
skami. Dozwala takim go mianować, 
ogłaszać w kazaniach, wystawiać go ku 

12Tamże, s. 300.
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Il.1. Litografia z pocz. XX w. Matka Boska Świętogórska w dawnych sukienkach

publicznemu poszanowaniu, odprawiać 
przed nim modły i Msze Święte, składać 
pobożne ofiary i hołdy czci należącej 
się Matce Boga13. Zebrane świadectwa 
cudów zostały opracowane i opatrzone 
komentarzami przez kapłana Kongre-
gacji Poznańskiej ks. Surmantowskiego  
13Tamże, s. 303-304.

i wydane w 1726 roku14. 
14Prospekt wesoły, miłosiernych oczu, Przenajświęt-
szej Maryi, na smutne ludzkiej niedoli przypadki, z Góry  
S. Gostyńskiej, łaskawie obrocony. Albo zebranie cudow; 
Przy Obrazie Nayswiętszej Bogarodzice Panny przed 
Gostyniem, doznanych, przedtym dawnemi, od Zwierzch-
ności Duchownej naznaczonemi, a teraz ostatnią Comis-
syą, RP. 1726. dn. 12 Maia odprawioną, potwierdzonych,  
y Decretem Prześw: Consistorza Poznanskiego ap-
probowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium  
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Można przypuszczać, że cu-
downość obrazu oficjalnie potwierdzona 
przez instytucje kościelne była wstęp-
nym przygotowaniem do koronacji na 
prawie papieskim. Od początku XVIII 
wieku zapoczątkowano w Polsce prze-
szczepiony z Włoch, zwyczaj korona-
cji cudownych wizerunków koronami 
papieskimi. Owe koronacje podnosiły 
prestiż sanktuarium, dlatego kustosze 
słynących łaskami wizerunków zabiegali  
o papieskie diademy. Pierwszym obra-
zem obdarzonym wspomnianym przy-
wilejem był obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej koronowany w 1717 roku. 
Można tu jeszcze wymienić obraz Matki 
Boskiej Kodeńskiej koronowany w 1723 
roku i obraz Matki Boskiej Sokalskiej 
zwieńczony diademami papieskimi  
w 1724 roku. W samym XVIII wieku 
koronami papieskimi uhonorowano 22 
cudowne wizerunki w dawnej Rzeczpo-
spolitej15. 

Cudowny obraz doznawał nie-
ustannego kultu aż do 1876 roku. Wła-
dze pruskie 25 sierpnia tegoż roku ska-
sowały Kongregację Oratorium na Świę-
tej Górze i kościół pozostał zamknięty 
przez dwanaście lat16. Ustały nabożeń-
stwa i pielgrzymki. Sanktuarium maryj-
ne opustoszało. Za zgodą zaborców  
w 1888 roku kościół otwarto i ustano-
wiono do jego obsługi kapelana diece-
zjalnego. W 1910 roku kościół został 
okradziony przez dwóch brukarzy17. Do 
tej pory obraz zdobiły haftowane sukien-
ki zdobione perłami i szlachetnymi ka-
mieniami. Złodzieje skradli górną część 
sukienki wraz z perłami, koralami i ko-
roną zwieńczającą skroń Matki Boskiej. 
Jeden sprawca zbiegł, a drugi został 
schwytani i skazany na pięć lat więzie-
nia w Ostrowie Wlkp. Odzyskano tylko 
177 pereł. Odtąd obraz jest prezentowa-
Gostynskiego S. Philipa Neryusza przy tymże Obrazie 
fundowanych, żądaniem pobożnych, y publicznemu Wi-
dokowi Podane, Roku Pańskiego 1726. Dnia 5 Sierpnia  
w Poznaniu, Drukarni Akademickiej,

15Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktu-
ariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 
1717-1983, Szymanów 1983, s. 29. 
16Kronika Kongregacyi XX. Filipinów od r. 1866, AFG, 
A/18, s. 21-22.
17O Cudownym Obrazie Matki Boskiej Gostyńskiej na 
Świętej Górze [w:] Jednodniówka Gostyńska z okazji IX. 
Zjazdu Katolickiego połączonego z Koronacją Cudow-
nego Obrazu Matki Boskiej Gostyńskiej, Gostyń, 23 i 24 
czerwca 1928. 

ny bez sukienek. Wyprzedzając nieco 
wątek artykułu, można powiedzieć, że 
była to błogosławiona wina, ponieważ 
zwrócono uwagę na stan zachowania 
obrazu, który był w dużym stopniu za-
atakowany przez drewnojady. 

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, filipini powrócili w 1919 
roku na Świętą Górę i zaczęli wypełniać 
przyrzeczenie uczynione jeszcze przed 
kasatą. Wspólnota filipińska na Kapitule 
Generalnej 27 maja 1875 roku przyrze-
kła, ze jeżeli powrócą z wygnania, to do-
prowadzą do ukoronowania cudownego 
obrazu koronami papieskimi. Przystępu-
jąc do wypełnienia uczynionych przed 
laty zobowiązań, przełożony wspólnoty 
filipińskiej ks. Władysław Służałek po-
wiadomił Kapitułę Bazyliki Watykańskiej 
o wyjątkowej czci, cudowności i dawno-
ści wizerunku Matki Boskiej na Świętej 
Górze. Kapituła w 11 marca 1928 roku 
wydała dekret zezwalający na korona-
cję. W dekrecie czytamy: Ponieważ za-
wsze jak najgorliwiej zabiegamy o cześć 
Najświętszej Maryi Panny, pragnąc, aby 
Ona wśród wszystkich narodów dozna-
wała wiernej czci i wdzięczności, chętnie 
ze swej strony przychyliliśmy się do tych 
próśb. Przeto dnia 11 marca obecnego 
roku, zebrani na Sali naszej kapituły 
i stwierdziwszy, że ów obraz posiada 
wszystkie cechy wymagane do uroczy-
stej koronacji, na większą cześć Trójcy 
Przenajświętszej, ku nowej chwale Naj-
świętszej Maryi Panny, za jednomyślną 
zgodą postanowiliśmy i poleciliśmy, aby 
ów sławny, od dawna cudami słynący 
obraz Najświętszej Maryi Dziewicy, Pani 
Naszej, uroczyście ozdobić złotą koro-
ną. Aktu tego dokonał 25 czerwca 1928 
roku kardynał prymas Augustyn Hlond18.    

Kustosze sanktuarium na po-
czątku II wojny światowej cudowny ob-
raz ukryli w podziemiach kościoła. Po 
zakończeniu działań wojennych uro-
czyście przeniesiony na swoje dawne 
miejsce, doznaje niezwykłej czci od 
wiernych, pielgrzymujących z różnych 
miejsc Polski. O ciągle aktualnym kul-
cie świadczą liczne wota składane 
przy cudownym obrazie. Wyrazem nie-
zwykłego kultu są nade wszystko śro-
dowe nowenny, gromadzące licznych  

18K. Kuźmak, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świę-
tej Górze Gostyńskiej, Gostyń 1988, s. 103.
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czcicieli. Wtedy to odczytywane są set-
ki próśb i podziękowań zapisanych na 
kartkach lub przesyłanych drogą inter-
netową.  

W 2012 roku obchodzono na 
Świętej Górze 500. lecie uznania przez 
zwierzchność kościelną cudowności 
miejsca. Z okazji tej rocznicy Ojciec 
Święty Benedykt XVI ofiarował sank-
tuarium świętogórskiemu Złotą Różę, 
jedno z pierwszorzędnych odznaczeń 
papieskich, zarezerwowanych tylko dla 
najważniejszych instytucji i osób. W za-
łączniku papież pisze: Wszystkim wier-
nym w Polsce znane jest z nazwy i miej-
sca Sanktuarium Matki Bożej – Róży 
Duchownej, na Świętej Górze w Gosty-
niu. Mają bowiem zwyczaj napływać tam 
tłumnie rozmaici pielgrzymi, by uczcić 
Matkę Bożą i prosić o niebiańskie łaski, 
tak dla ciała, jak i dla ducha. Tam też 
członkowie Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri poświęcają się gorliwie pracy, 
żeby odpowiednio zadbać o wierny lud, 
udzielając sakramentów Kościoła i Sło-
wo Boże. Starodawność Sanktuarium, 
jego sława i powstanie, zachęcają  
w szczególny sposób do życia zgod-
nego z nakazami Ewangelii (…) Pra-
gniemy więc nie zaniedbać niczego, co 
służy ozdobie oraz czci Sanktuarium, 
i jeszcze godniej wyróżnić tamtejszą 
świątynię. Dlatego wychodzimy na-
przeciw prośbom Czcigodnego Brata 
Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa 
Metropolity Poznańskiego, i na mocy ni-
niejszego dokumentu z wielką miłością 
w sercu przyznajemy oraz darujemy dla 
tego kościoła Złotą Różę. Będzie ona 
odtąd tam przechowywana jako znak 
naszej szczególnej życzliwości i widocz-
ne świadectwo, przez które chcemy po-
mnożyć świetność Sanktuarium.    

Ozdoby i prace konserwatorskie pro-
wadzone przy obrazie

Do cudownego obrazu przyno-
szono wota dziękczynno-błagalne w for-
mie srebrnych plakietek lub woskowych 
wieńców i świec. Wota zawieszano wo-
kół obrazu i w specjalnych gablotach. 
Nigdzie w dokumentach nie napotykamy 

wzmianek o zwyczaju przybijania przed-
miotów wotywnych do samego obrazu. 
W sztuce polskiej od XVII wieku nasi-
lał się zwyczaj ozdabiania cudownych 
wizerunków złotymi, srebrnymi a także 
haftowanymi sukienkami, wysadzanymi 
często drogocennymi klejnotami. Obraz 
świętogórski otrzymał srebrną sukienkę 
wraz z koronami przed 1667 rokiem, da-
rowaną przez patronów kościoła. Z akt 
wizytacyjnych przeprowadzonych przez 
archidiakona Jana Franciszka Wolskie-
go w 1667 roku dowiadujemy się, że 
sukienkę na cudowny obraz fundował 
Andrzej Borek Gostyński z małżonką 
Heleną Pudliszkową19. Dzieło wykonane 
ze złoconego srebra i wysadzane szla-
chetnymi kamieniami, sprawił złotnik po-
znański Wojciech Budzyniewicz, który 
wycenił ją na trzy tysiące złotych polskiej 
monety. Z relacji wizytacyjnych wynika, 
że był to niezwykle kosztowny dar20. 

Inwentarz pisany w latach 1767-
1788 podaje, że sukienka była przymo-
cowano do blachy miedzianej, a nie do 
lica obrazu. To najlepiej świadczy o kul-
turze estetycznej kustoszy i pietyzmie, 
jakim otaczano cudowny wizerunek21. 
Ten sam dokument wymienia jeszcze 
dwie sukienki haftowane, którymi przy-
ozdabiano cudowny wizerunek. Jedna 
niebieska z aksamitu niestrzyżonego, 
zdobiona była perłami, kamieniami i ob-
szyta złotymi łańcuszkami. Na niej wid-
niał wyhaftowany perłami orzeł i pelikan. 
Drugą sukienkę uszytą z aksamitu czer-
wonego, haftowaną złotą i srebrna nicią, 
dekorował także pelikan i orzeł. Zdobiły 
ją rubiny, perły i czeskie kamienie22. 

Obraz świętogórski na prze-
strzeni wieków posiadał cztery komplety 
koron. Adam Konarzewski w testamen-
cie z 1670 roku zapisał: na korony dwie 
szczerozłote pięćset czerwonych złotych 
Pannie Najświętszej i Panu Jezusowi,  
a na diamenty do tych koron tysiąc  

19Wizytacja dekanatu śremskiego i krobskiego przez Jana 
Franciszka Wolskiego, protonotariusza apostolskiego, ar-
chidiakona śremskiego (1667), MAdP, A/16, f. 66.
20Sukienka w całości nie zachowała się do dzisiaj. Jej 
fragmenty przechowywane są w zbiorach klasztornych. 
21Sprzęt srebrny kościelny, AFG, A/5.
22Często występujące w archiwaliach „kamyszki czeskie” 
to znakomite imitacje kamieni szlachetnych, masowo wy-
twarzane w Czechach.  
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Il.2. Widok na Świętą Górę

złotych w talarach bitych naznaczam23. 
Nie wiemy, czy życzenie pobożnego 
fundatora zostało spełnione. W archiwa-
liach nie napotykamy żadnej wzmianki  
o złotych koronach z fundacji Konarzew-
skiego.

Pierwszy komplet koron daro-
wali razem ze srebrną sukienką, wspo-
mniani wyżej Andrzej Borek Gostyński 
z żoną Heleną Pudliszkową24. Korony 
zachowały się do dzisiaj. Wykonane ze 
srebra złoconego, powstały w warszta-
cie wspomnianego już złotnika poznań-
skiego Wojciecha Budzyniewicza. Pro-
weniencję koron potwierdzają nie tylko 
archiwalia, ale wybite znaki złotnicze  
w kształcie inicjałów mistrza „WB”25. 
Należą one do typu koron zamkniętych, 
zwieńczonych królewskim jabłkiem, gę-
sto pokrytych ornamentem małżowino-
wym i smoczą skórką. Pierwotnie posia-
dały bogatą kameryzację. 

Drugi komplet wykonał złotnik 
wrocławski Gottlieb Beniamin Nöldner/
Neldner w latach 1777-1783. Na pro-
weniencję koron wskazują znakomicie 
zachowane znaki złotnicze: miejski, 
probierczy i warsztatowy26. Do dzisiaj 
zachowała się tylko korona ze skroni 
Jezusa. Korona duża z głowy Madonny 
została skradziona we wspomnianym 
wyżej 1910 roku. Jej wygląd można 
zobaczyć na litografii z początku XX 
wieku, ukazującej Madonnę Gostyńską  
w haftowanych sukienkach i koronie 
(il.1). Praca złotnika wrocławskiego 
reprezentuje typ koron zamkniętych, 
wykonanych ze srebra złoconego. Ko-
rony zdobił ornament rokokowy, obficie 
kameryzowany sztucznymi kamieniami  
i broszami. 

Trzeci komplet koron fundowany 
w 1928 roku na koronację cudownego 
wizerunku, powstał w pracowni złotnika 

23Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem..,  
dz. cyt., Dopisy XXXIV, s. 80.
24Korony szczegółowo omawia artykuł: H. Brzozowski, 
Korony z cudownego obrazu Matki Boskiej Świętogór-
skiej, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2011, nr 4,  
s. 27-37.
25W. Budzyniewicz prowadził w Poznaniu warsztat złot-
niczy w latach 1632-1672; zob. Z. Dolczewski, Spis złot-
ników poznańskich od XV do XVIII wieku, [w:] Kronika 
Miasta Poznania, Złotnicy, t. I, Poznań 2000, s. 10. 
26G. B. Nöldner/Neldner czynny we Wrocławiu w latach 
1777-1783; zob. E. Hintze, Die Breslauer Goldschmiede. 
Eine archivalische Studie, Breslau 1906, s. 125.

warszawskiego Wiktora Gontarczyka27. 
Korony wykonane ze złota próby „583” 
zdobione fragmentami biżuterii, należą 
do typu koron otwartych. Korony składa-
ją się z gładkiej obręczy i usadowionych 
na niej kwiatonów. Klejnoty pochodzą  
z wyrobów biżuteryjnych datowanych 
od 2 połowy XVI wieku aż do współcze-
snych, reprezentujących modny wów-
czas kierunek stylistyczny art Deco.  
W celu uzyskania szlachetnego krusz-
cu filipini zwrócili się do społeczeństwa 
wielkopolskiego o dobrowolne datki. 
Pomimo zubożenia ludności i trudnej 
sytuacji panującej po I wojnie światowej, 
ofiarność była tak duża, że z uzbiera-
nych darów ufundowano jeszcze srebr-
ną monstrancję. Szlachcianki i miesz-
czanki przekazywały do Matki Boskiej 
nawet rodową biżuterię.

27W. Gontarczyk prowadził samodzielnie pracownię od 
1920 r. przy ul. Miodowej 19 w skrzydle pałacu arcybisku-
pów warszawskich; zob. R. Bobrow, Srebra warszawskie 
1851 – 1939, cz. II, Warszawa 1997, s. 9-11.  
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Czwarty komplet koron sprawio-
ny w latach 60-tych XX wieku, fundował 
filipin świętogórski ks. Leopold Rachwał. 
Nie wiadomo, gdzie korony powstały. 
Wykonane są ze srebra złoconego, zdo-
bionego fragmentami dawnej biżuterii, 
podobnej do klejnotów z koron złotych. 
Forma koron wiernie powtarza kształt 
nadany przez Wiktora Gontarczyka. To 
właśnie te korony zdobią skronie Maryi 
i Jezusa, a tylko na wyjątkowe wyda-
rzenia i uroczystości zakłada się korony 
złote. Po uroczystościach złote korony 
trafiają do skarbca klasztornego. 

Obraz Matki Bożej otaczany był 
nie tylko czcią wiernych, ale także opie-
ką administratorów miejsca, troszczą-
cych się nade wszystko o dobre warunki 
użytkowania i przechowywania. Kon-
serwację bieżącą czyli profilaktyczną, 
można uznać za podstawowe zabiegi 
zapewniające wizerunkowi dobrą kon-
dycję techniczną. Pierwszą odnotowaną 
konserwację interwencyjną wykonano 
w 1913 roku28. Wspomniany wcześniej 
akt kradzieży sukienek i korony, stał się 
okazją do zbadania stanu zachowania 
samego obrazu. Oględziny wykazały, 
że malatura jest w stanie dobrym, ale 
drewniane podobrazie o grubości 2 cm, 
zostało zaatakowane przez drewnojady. 
Za staraniem kapelana świętogórskie-
go kościoła ks. Franciszka Olejniczaka  
i proboszcza farnego ks. Emila Jackow-
skiego oraz dzięki pośrednictwu konser-
watora rejencji poznańskiej Kremerera, 
obraz poddano konserwacji. Zabytkiem 
zajął się konserwator wrocławski Adal-
bert Baecker, profesor pracujący w Mu-
zeum Rzemiosł Artystycznych. Obraz 
został wtedy oczyszczony z drewnoja-
dów oraz zakonserwowany. Wzmocnio-
no też nadwątloną strukturę drewna. 

Następne zabiegi konserwator-
skie związane były z przygotowaniami 
obrazu do koronacji. Na sesji domowej 
15 kwietnia 1928 roku postanowiono 
sprowadzić na miejsce konserwatora 
warszawskiego prof. Jana Rutkowskie-
go29. W wyniku badania obrazu, zdecy-
dowano się na wzmocnienie podobrazia 
dodatkową deską sosnową o grubości 

28M. Skrudlik, Cudowny Obraz Matki Boskiej Świętogór-
skiej, Warszawa 1936, s. 44; S. Tabor, Krótki zarys..,  
dz. cyt., s. 34.
29Księga protokołów 1922-1931, AFG, A/43A, s. 95.

3 cm. Cudowny wizerunek umieszczo-
no też w nowej dębowej ramie, która 
wzmacniała i stabilizowała podobra-
zie. Pewne bliżej nie określone prace 
przy obrazie prowadzone były w latach  
60-tych przez konserwatorów toruń-
skich. Z przebiegu prac nie została spo-
rządzona dokumentacja, dlatego można 
sądzić, że były to raczej oględziny bada-
jące stan obrazu. 

Najważniejsze interwencje 
konserwatorskie przeprowadził w la-
tach 1993-1995 prof. Wojciech Kurpik 
z Warszawy. Zaniepokojenie wzbudziły 
pojawiające się na obrazie pęknięcia  
i deformacje oraz aktywność owadów 
na całej powierzchni deski. W miejscach 
odkształconych zachodziło niebezpie-
czeństwo odpadnięcia malowidła od 
podłoża. Także deska sosnowa przy-
klejona do starego podobrazia podczas 
poprzedniej konserwacji w 1928 roku, 
była mocno zaatakowana przez owady. 
Prace konserwatorskie przebiegały wg 
przedstawionego przez prof. Kurpika 
programu: Ze względu na duże zróż-
nicowanie stanu zachowania oryginal-
nego podłoża, wykonanego z czterech 
desek oraz zestruganego od tyłu i na-
klejonego na płytę stolarską w czasie 
poprzedniej konserwacji, zaistniała ko-
nieczność częściowego transferu. Na 
nowe podłoże, samo malowidło prze-
niesiono tylko z jednej deski, pozostałe 
trzy, po impregnacji wzmacniającej ich 
strukturę, naklejono w odpowiednio do-
pasowane miejsca tego samego podło-
ża. Podłoże składa się z dwóch płyt po-
łączonych listwami płetwowymi. Ograni-
cza to negatywny wpływ ruchów podłoża 
na warstwy malarskie. Usunięto także  
z powierzchni malowidła przemalowania 
wraz z grubymi kitami, wyrównującymi 
uskoki przy spoinach między niewła-
ściwie sklejonymi deskami. Wykonano 
impregnację profilaktyczną przeciwko 
szkodnikom biologicznym30. 

Z relacji profesora wynika, że 
podczas prac konserwatorskich usu-
nięto podobrazie sosnowe o grubości  
3 cm, przyklejone w latach międzywo-
jennych. Oryginalne podłoże o grubości  
2 cm składało się z czterech desek. 
Jedna deska wykazywała tak daleko  

30Konserwacja obrazu Maria Rosa Mystica 1993-1995,  
s. 3, opracowanie prof. dr Wojciech Kurpik.  
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posunięte procesy destrukcyjne, że 
przeniesiono warstwę malarska na 
nowe podłoże. Następnie dokonano 
transferu wszystkich desek z warstwą 
malarską na nowe podłoże, które wyko-
nała firma „Pallas” z Gostynia. Niezwy-
kłą życzliwość i pomoc w przygotowaniu 
podłoża okazał kierujący firmą Stefan 
Andrzejewski.

Opis obrazu
Obraz namalowany jest na 

drewnianym podłożu, składającym się 
pierwotnie z czterech sklejonych ze 
sobą desek o wymiarach 148x108 cm  
i grubości 2 cm. Autor obrazu malował 
w technice tempery na zaprawie kredo-
wo-klejowej. Obraz ukazuje Matkę Bo-
ską z Dzieciątkiem Jezus ujętą frontal-
nie, w półpostaci na otwartym balkonie.  
Z balkonu wychodzi prostokątny ciem-
nozielony pas obrzeżony złotą taśmą, 
tworzący formę zaplecka tronu i zara-
zem tła dla głowy Madonny. Twarz Maryi 
utrzymana w jasnych karnacjach, uważ-
nie spogląda na widza, wodząc za nim 
szeroko otwartymi oczami.  Madonna 
w prawej ręce trzyma biały kwiat róży, 
a lewą podtrzymuje Dzieciątko. Wysta-
jący z różanego pędu kolec, dotyka Jej 
kciuka. Palce prawej dłoni ułożone są 
w charakterystyczną literę grecka Chi, 
symbolizującą Chrystusa. Ubrana jest 
w jasnobłękitną suknię ze złotymi man-
kietami, zdobionymi ornamentem rom-
bowym i zakończoną pod szyją złotym 
galonem, dekorowanym wieńcem wo-
lich oczu. Suknię w dolnej części gęsto 
marszczoną formami rurkowymi, prze-
pasuje czarna wstążka z wypisanymi 
słowami AVE G., odczytywanymi jako 
Ave Genetrix lub Ave Gratia Plena (witaj 
Bogarodzico lub bądź pozdrowiona Peł-
na Łaski). Z rękawów wystają fragmenty 
zielonej tkaniny wskazujące, że jest ona 
podbita drugim materiałem. Na suknię 
narzucony jest ciemnobłękitny maforion 
z czerwonym podbiciem, spięty wysoko 
na piersi złotą broszą i obrzeżony złotym 
galonem. Galon zdobią na przemiennie 
ułożone kaboszony rubinowe i szma-
ragdowe, przedzielone zdwojonymi pe-
rełkami. Broszę w formie czteroliścia  
z czteroma perełkami na styku płatków, 
zdobi szmaragdowy kamień osadzo-
ny w kwadratowej oprawie. Na głowę 
Madonny spod maforionu wysuwa się 

nieznacznie przezroczysty welon, deli-
katnie zaznaczony białymi konturami.  
Jej głowę otacza wyciśnięty w zaprawie, 
złocony nimb, złożony z koncentrycz-
nych kręgów. 

Nad głową Madonny dwaj anio-
łowie unoszą malowaną koronę otwartą, 
złożoną z kwiatonów i perełek ułożo-
nych na przemian. Kwiatony dekorują 
pojedyncze szmaragdy i rubiny. Obręcz 
korony zdobią kaboszony oraz perełki  
w takim samym układzie jak galon mafo-
rionu.  Aniołowie ubrani w obfite suknie 
mocno skłębione u stóp, przepasane  
w stanie rozwianymi taśmami, zróżnico-
wani są kolorystycznie w układzie na-
przemiennym. Anioł z lewej ma białozie-
lone skrzydła, jasnokarminową suknię 
z czerwonymi rękawami, przepasaną 
czerwoną wstęgą. Drugi anioł posiada 
skrzydła biało-czerwone i ubrany jest 
w różową suknię z zielonymi rękawami. 
Jego suknię przepasuje zielona wstęga. 
Głowy anielskie okolone bujnymi włosa-
mi ciemnobrązowymi, sięgającymi ra-
mion, skierowane są na zewnątrz. 

Il.3. Widok na Gostyń
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Dzieciątko Jezus ukazane jest 
w pozycji siedzącej na lewym ramie-
niu Matki. Ma twarz bardzo poważnego 
mężczyzny o jasnej karnacji. Jego oczy 
nie spotykają się z widzem, ale zapa-
trzone są gdzieś w nieznaną dal. Gę-
ste ciemnobrązowe włosy sięgają uszu. 
Głowę Jezusa otacza nimb krzyżowy 
złożony z wici roślinnych. Między ra-
mionami krzyża widać promienie proste  
i faliste zróżnicowane długością. Jezus 
w lewej ręce trzyma księgę, a prawą 
podtrzymuje jabłko królewskie, zwień-
czone trójlistnym krzyżem. Przecięcie 
ramion krzyża zdobi rubin, a zakończe-
nia ramion dekorują pojedyncze szma-
ragdy. Jabłko spoczywa na księdze. 
Jezus ubrany jest w szkarłatną tunikę 
obrzeżoną złotym galonem dekorowa-
nym ornamentem spiralnym. 

Postać Madonny ukazana jest 
między dwoma parapetami – wyższym, 
tylnym w kolorze różanoszarym i niż-
szym, przednim barwy zielonkawosza-
rej. Przez parapety przewieszona jest 
złota tkanina zdobiona kwiatami gra-
natu barwy zielonej na parapecie tyl-
nym i barwy czerwonej na parapecie 
przednim. Na ściance parapetu dolnego  
z prawej strony widać datę „1540”, a po 
stronie przeciwnej inicjały „SB” . 

Prawą ściankę parapetu górne-
go wypełnia cytat zaczerpnięty z pism 
patrystycznych: AVE PARENS NIVEI 
SALVE VIRGUNCULA FLOTIS SALVE 
DULCE DECUS GLORIA PRIMA MEI 
(tłum. Witaj Rodzicielko białego jak 
śnieg kwiatu, witaj Panienko, słodka 
ozdobo, chwało pierwsza moja). Po dru-
giej stronie widnieje cytat z Księgi Pieśni 
nad Pieśniami 8,5: QUE EST ISTA QUE 
ASCENDIT PER DESERTUM CANTI-
CORUM (tłum. Kim jest ta, co wyłania 
się z pustyni). 

Za tronem Madonny po lewej 
stronie, namalowany jest pejzaż uchwy-
cony przed wschodem słońca z łagod-
nymi wzniesieniami oraz widocznymi  
w oddali jakby zaśnieżonymi szczyta-
mi gór (il.2). Jutrzenka różowi niebo 
sprawiając, że ustępują mroki nocy. Na 
pierwszym planie widać Świętą Górę 
z kościołem fundowanym wkrótce po 
1512 roku oraz osadę Głogówko lub 
Drzęczewo. Kościół konstrukcji szkie-
letowej orientowany, czyli skierowany 
na wschód, posiada niższe i węższe 

prezbiterium oraz dwuspadowe dachy. 
Dach nad nawą kościoła zwieńcza wy-
soka, iglasta sygnaturka. Wejście od 
strony zachodniej poprzedza kruchta 
nakryta pulpitowym dachem. Obok ko-
ścioła wznosi się ażurowa dzwonnica. 
Kościół otacza mur z ostrołuczną bra-
mą zwieńczoną szczytem schodkowym  
z krenelażem. W kierunku świątyni zdą-
żają pielgrzymi. Do kościoła prowadzą 
dwie drogi. Na jednej, od strony miasta 
widać krzyż z dwoma ludzkimi sylwetka-
mi. Jedna z nich klęczy. Obok majaczy 
sylwetka jeźdźca na koniu. Na drodze 
drugiej prowadzącej w kierunku dzisiej-
szej trasy Gostyń-Piaski, widać idącego 
pielgrzyma oraz studzienkę z cudow-
nym źródełkiem. 

Widok z prawej strony obrazu 
ukazuje miasteczko Gostyń z lotu pta-
ka, a używając współczesnej terminolo-
gii, należałoby powiedzieć z lotu drona 
(il.3). Tu również widzimy pagórkowa-
ty krajobraz z rzadkim drzewostanem.  
W oddali widnieją szczyty gór jakby 
przeniesione z Alp, wprowadzające sur-
realistyczny nastrój.  Pagórki schodzą 
się w dolinie, wyznaczającej drogę na 
wschód, prowadzącą na Świętą Górę. 
Na wzgórzu do dzisiaj nazwanym „górą 
zamkową” wznosi się budynek-kaszte-
lania oraz mniejszy budynek gospodar-
czy. Budynki wykonane są w konstrukcji 
szkieletowej. Kasztelania do której pro-
wadzi most z namalowanymi dwoma 
ludzkimi sylwetkami, położona jest na 
rzucie prostokąta z trzema kondygna-
cjami. Całość nakrywa dwuspadowy 
dach. Kasztelania otoczona fosą, była 
siedzibą właścicieli miasta. Wtedy jego 
posiadaczami był ród Borków Gostyń-
skich. Po drugiej stronie góry zamko-
wej znajduje się kościół farny z wysoką 
wieżą zakończoną krenelażem i smu-
kłym hełmem iglicowym. Od południa 
do prezbiterium przylega kaplica św. 
Anny, zbudowana w latach 1529-1531. 
Kaplicę fundował patrycjusz gostyński 
Makary Skoczylas, sprawujący w 1517 
roku urząd burmistrza. Farę otacza mur 
przerwany trójprzelotową bramą ze 
schodkowym szczytem. Do kościoła po-
dąża człowiek. Kościół, kaplica oraz mur 
zbudowane są z cegły. Tylko szczyty ka-
plicy i krucht mają jasne tynki. Poniżej 
budowli sakralnych i obiektów na gó-
rze zamkowej, namalowany jest widok 
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na miasto Gostyń z wąskimi uliczkami  
i ciasną zabudową szczytową. Wszyst-
kie budynki miejskie wykonana są po-
dobnie jak kasztelania, w konstrukcji 
szkieletowej. Po prawej stronie w zabu-
dowie miasta widać najbardziej okazały, 
wolno stojący dwukondygnacyjny dom. 
Jest on najprawdopodobniej siedzibą 
burmistrza i władz miejskich. Kasztela-
nia i dawne zabudowania miejskie już 
nie istnieją, ale farę nieznany artysta na-
malował tak realistycznie, że do dzisiaj 
można ją bez trudu rozpoznać. 

Ikonografia obrazu

Cudowny obraz świętogórski 
oparty jest na bizantyjskim typie ikono-
graficznym Hodegetrii (il.4). Ten typ na-
leży on do najczęściej występujących 
wizerunków Maryjnych, spotykanych za-
równo w sztuce wschodu jak i zachodu. 
Czas powstania typu ikonograficznego 
Hodegetrii określany jest na VI wiek31.  
Według pobożnej tradycji pierwszy tego 
typu obraz namalował w Jerozolimie św. 
Łukasz, który miał go podarować swo-
jemu uczniowi św. Teofilowi z Antiochii. 
Po jego śmierci ikona powróciła do Je-
rozolimy, gdzie znajdowała się do V wie-
ku. Eudokia, żona cesarza Teodozjusza  
II odbywająca pielgrzymkę do Palesty-
ny w latach 436-437, zakupiła ten obraz  
i odesłała do Konstantynopola. Tam zo-
stał umieszczony w kościele klasztor-
nym Ton Hodegon (dla Przewodników) 
znajdującym się w portowej dzielnicy. 
Tutejsi mnisi pracowali jako przewodni-
cy dla niewidomych pielgrzymów. We-
dług innej tradycji kościół był miejscem 
modlitw dla rybaków i marynarzy. Przed 
wypłynięciem na morze udawali się do 
kościoła prosić Madonnę, aby wskazy-
wała im drogę do celu i drogę powrotną. 
Wkrótce ikonę zaczęto otaczać niezwy-
kłą czcią i nazywać Hodegetrią (Tą, któ-
ra wskazuje drogę). Najprawdopodob-
niej w 1453 roku cudowny wizerunek 
zniszczyli Turcy podczas zdobycia Kon-
stantynopola, ale przetrwały liczne kopie 
czczone na wschodzie i zachodzie32. 

31B. Dąb-Kalinowska, Ziemia, piekło, raj. Jak czytać 
obrazy religijne, Warszawa 1994, s. 110. 
32J. Charkiewicz, Najświętsza Bogarodzico zbaw nas, 
Warszawa 2015, s. 90.

Świętogórska Hodegetria na 
lewej ręce trzyma Jezusa Emmanuela, 
a prawą ręką wskazuje na Tego, który 
o sobie powiedział „Ja jestem Drogą, 
Prawdą i Życiem”. Matka Boska wystę-
puje tu jako Sedes Sapientiae (Stolica 
Mądrości) bowiem na Niej zasiada Sło-
wo Wcielone oraz jako Przewodniczka 
prowadząca i wskazująca drogę do Em-
manuela. To dlatego Chrystus nie jest 
tu niemowlęciem, ale ma twarz poważ-
nego, dojrzałego mężczyzny. Ukazany 
jest w typie ikonograficznym Chrystusa 
Emmanuela, Zbawiciela świata. Tu nie 
wypadało, aby Chrystusa ukazywać pod 
postacią dziecka. Odziany w purpurę 
cesarską trzyma księgę, symbol wła-
dzy nauczania oraz jabłko królewskie, 
symbol panowania nad światem. Pur-
purowa tunika podkreśla Jego godność 
królewską. Emmanuel patrzy w dal,  
w przyszłość, jakby zamyślił się nad 
czekającym go cierpieniem i nad losami 
świata. Jego głowę otacza nimb krzyżo-
wy przypominający, że zbawienie świata 
dokonało się przez krzyż.

Między Maryją a Jezusem jest 
uczuciowy dystans. Zostanie on prze-
łamany w innym typie ikonograficznym 
tzw. Eleusy i Glykofilusy. Można by wy-
kadrować obie postacie i oddzielić od 
siebie i każda z nich nic nie straciłaby 
na zwartości. Postacie wzajemnie nie 
kontaktują się i nie uzupełniają. Na ta-
kie przedstawienie Hodegetrii wpłynęły 
niewątpliwie bizantyjskie ceremoniały 
dworskie, podkreślające godność i świę-
tość władzy cesarskiej. Dlatego z obra-
zu emanuje przede wszystkim dostojeń-
stwo, świętość i majestat. 

W przeciwieństwie do Chrystu-
sa, twarz Madonny jest pogodna i patrzy 
czułym wzrokiem na widza. Jej twarz 
należy do typu portretów „wodzących 
oczami”. Niezwykła umiejętność mala-
rza sprawiła, że oczy Madonny zawsze 
spoglądają na widza niezależnie od miej-
sca pobytu obserwatora. Z Jej oblicza 
emanuje spokój, ciepło, wyrozumiała 
łagodność i matczyność. Ona zaprasza 
nas, wskazuje na Jezusa i do Niego pro-
wadzi. Na to niezwykłe spojrzenie Maryi 
zwrócił uwagę kard. Stefan Wyszyński, 
nazywając Świętogórską Różę Duchow-
ną Matką Uważnego Spojrzenia33.  

33H. Brzozowski, Prymas Kardynał Stefan Wyszyński 
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Błękitny kolor szat Maryi oznacza ponad-
czasowość, milczącą pokorę i czystość 
oraz wskazuje na życie wewnętrzne  
i niebo34. Maryja przez milczącą pokorę, 
czystość i przyjęcie Słowa Wcielonego 
zasłużyła na niebo. Szkarłatna podbitka 
szaty mówi o Jej godności królewskiej. 
Podobne przesłanie symboliczne ma 
korona, podtrzymywana przez postacie 
anielskie. Kwiaty granatu zdobiące prze-
wieszony przez parapet kobierzec, sym-
bolizują liczne przymioty Matki Bożej. 

Maryja we wskazującej na Jezu-
sa dłoni trzyma biały kwiat róży, symboli-
zujący Jej dziewiczą czystość i duchowe 
piękno, jak również wskazuje na Maryję 
– Świętą Bożą Rodzicielkę. Na tę dru-
gą symbolikę naprowadza tekst inskryp-
cji zamieszczonej z prawej strony obra-
zu – Witaj Rodzicielko białego jak śnieg 
kwiatu. Biały kwiat róży z obrazu stał się 
treściowym wyróżnikiem Gostyńskiej 
Madonny, której w czasach współcze-
snych nadano tytuł „Świętogórska Róża 
Duchowna”. Pod takim wezwaniem wy-
stępuje w oficjalnych dokumentach po 
II wojnie światowej. We wcześniejszych 
materiałach źródłowych to wezwanie jest 
nieznane. Urzędowy tytuł Rosa Mystica 
zawiera dokument Stolicy Apostolskiej 
z 25 sierpnia 1965 roku zatwierdzający 
święto patronalne Matki Boskiej Święto-
górskiej Róży Duchownej35. Wezwanie 
„Róży duchownej” spotykamy już w Lita-
nii Loretańskiej, której ostateczny tekst 
ustalono około 1500 roku. W odniesie-
niu do cudownego obrazu tytuł „Róży 
Duchownej” określa Jej duchowe piękno 
i najdoskonalsze zjednoczenie duchowe 
z Chrystusem. Ukoronowaniem nowe-
go wezwania jest wspomniana już Zło-
ta Róża darowana do świętogórskiego 
sanktuarium w 2012 roku przez papie-
ża Benedykta XVI. W podsumowaniu 
swych refleksji na temat historii i teolo-
gii tytułu Rosa Mystica Adam Wojtczak 
pisze: Specyficznym atrybutem Maryi 
jest stylizowany kwiat białej róży w pra-
wej dłoni. Motyw ten jest symbolicz-
nym streszczeniem wizerunku. Nadaje 
mu chrystologiczną interpretację, którą 

na Świętej Górze w 1961 roku, [w:] Świętogórska Róża 
Duchowna, nr 2, 2020, s. 34.
34J. Charkiewicz, Ikonografia świętych w Prawosławiu, 
Warszawa 2012, s. 89-90.
35K. Kuźmak, Maria Rosa Mystica.., dz. cyt., s. 75. 

potwierdza inskrypcja zamieszczona  
w dolnej jego części (…) Maryja jawi się 
zatem jako Matka Króla Wszechświata, 
Najpiękniejsza z córek ludzkich. Ozna-
cza to, że wszystko w Niej odnosi się 
do Syna i od Niego zależy. Jego Osoba  
i misja rzucają światło na zrozumienie 
Jej postaci. Zasadniczo Ich więzią jest 
Boże macierzyństwo. Z niego należy 
wyprowadzać poprawne rozumienie ty-
tułu „Maria Rosa Mystica”36. Powyższą 
myśl o Bożym Rodzicielstwie w pewnym 
stopniu poświadcza napis na taśmie 
przepasującym suknię Maryi zawiera-
jący napis AVE G[ENETRIX] czyli witaj 
Bogarodzico. 

Madonna z obrazu trzyma kwiat 
róży umieszczony na krótkiej łodyżce  
z jednym kolcem dotykającym Jej kciu-
ka. To także symbol przyszłego cierpie-
nia i spełnienia się proroctwa Symeona: 
A Twoją duszę przeniknie miecz boleści 
(Łk 2,35). Nie bez znaczenia jest układ 
palców dłoni wskazującej na Jezusa. 
Przypomina on jedno z najstarszych 
chrystogramów złożonych z liter grec-
kiego imienia Chrystusa – ΧΡΙΣΤΟΣ.  
Z ułożenia palców lewej dłoni Madonny 
można dopatrzeć się pierwszej i trzeciej 
litery greckiego słowa. 
 Symboliki maryjnej można także 
doszukać się w nastrojowym krajobrazie 
ukazanym tuż przed wschodem słońca, 
gdy wschodzi jutrzenka. Wtedy na nie-
bie widoczna jest już tylko gwiazda za-
ranna. Do Maryi odnosi się wezwanie  
z litanii loretańskiej „Gwiazdo zaranna”, 
a jedna z pieśni religijnych wprost nazy-
wa Maryję „Śliczną Jutrzenką”. Podob-
nie jak gwiazda zaranna i jutrzenka za-
powiadają nowy dzień, tak Maryja przez 
przyjęcie Słowa Wcielonego, zapowia-
da nowe czasy mesjańskie i przyjście 
Zbawiciela. Ojciec Święty Jan Paweł II  
w encyklice Redemptoris Mater pisał: …
pragniemy zwrócić się w sposób szcze-
gólny do Tej, która pośród „nocy” ad-
wentowego oczekiwania zaczęła świe-
cić jako prawdziwa „Gwiazda zaranna” 
(Stella matutina). Istotnie, tak jak gwiaz-
da owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód 
słońca, tak Maryja, od swego Niepoka-
lanego Poczęcia, poprzedziła przyjście  

36A. Wojtczak, Maria Rosa Mystica – historia i teologia 
tytułu, [w:] Dom cudów Maryi 1512-2015. Pamiątka jubile-
uszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gosty-
niu, Święta-Góra 2015, s. 138.
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Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedli-
wości w dziejach rodzaju ludzkiego.  
        
Proweniencja, stylistyka, fundator 
oraz wizerunek z Krobi  

Badan ia  konse rwa to rsk ie 
stwierdziły brak śladów wcześniejszych 
warstw malarskich. Stąd należy wnio-
skować, że wizerunek nie jest rezulta-
tem przemalowań, ale dziełem powsta-
łym od nowa. Data 1540 jest rokiem 
powstania malowidła. Zawiera on dwo-
istość stylistyczną. Na obrazie wystę-
pują elementy gotycko-renesansowe.  
W konwencji gotyckiej ukazana jest mię-
dzy innymi postać Madonny z Dzieciąt-
kiem i udrapowanie szat. Artysta dodał 
modne wówczas motywy renesansowe 
jak perspektywa za tronem Madonny, 
brosza spinająca szaty Maryi oraz ka-
boszony i perełki zdobiące galon mafo-
rionu i korony. Jak wytłumaczyć tę roz-
bieżność stylową? Jeśli domysł o znisz-
czeniu pierwotnego obrazu jest słuszny, 
to można przypuszczać, że malarz mógł 
znać dawny obraz i starał się jak naj-
wierniej go odtworzyć, ale wprowadził 
także motywy sztuki jemu współczesnej. 

Na temat wykonawcy obrazu 
istnieje dużo domysłów. Jednakże ża-
den nie okazał się przekonujący. Kro-
nikarz klasztorny Kasper Dominikowski 
podał kilka obiegowych opinii. Według 
jego relacji, jedni badacze inicjały „SB” 
zamieszczone na obrazie, przypisy-
wali kapłanowi z fary gostyńskiej, inny 
przypuszczali że należą do Stanisława 
Borka, który miał być wtedy dziedzicem 
Gostynia, jeszcze inni za wykonawcę 
obrazu uważali cystersa Stanisława 
Samostrzelnika z Krakowa37. Tenże 
kronikarz napisał, że autorem obrazu 
mógł być sam fundator nowego ołta-
rza, wspomniany wyżej proboszcz fary 
gostyńskiej Szymon Bartłomiej Hespe-
rus, a inicjały „SB” odnoszą się do jego 
imion chrzestnych38. Takie przypuszcze-
nia należy jednak wykluczyć, ponieważ 
Hesperus zmarł w 1646 roku. Nieco 
odmienną wersję odnajdujemy w źródle  
z 1718 roku. Dokument podaje, że obraz 
został namalowany przez proboszcza 

37Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem..,  
dz. cyt., s. 8.
38Tamże, s. 11. 

strzeleckiego albo też został przywiezio-
ny z Rusi39.

Chociaż autorstwo obrazu po-
zostaje dalej problemem otwartym, 
warto zastanowić się nad środowiskiem 
artystycznym, w którym obraz mógł po-
wstać. Bardzo trafne uwagi do dyskusji 
o pochodzeniu obrazu wniósł przed-
wojenny historyk sztuki Mieczysław 
Skrudlik pisząc: Obraz nasz wykazuje  
w stylu i fakturze łączność z lokalną, 
poznańsko-wielkopolską szkołą malar-
ską, ulegającą oddziaływaniom górno-
reńskim40. Także powojenna historyczka 
sztuki Aniela Sławska uważa obraz go-
styński za dobry przykład renesansowe-
go malarstwa Wielkopolski41. Ponadto 
wnioskuje, że tryptyk z Szamotuł nama-
lowanym w 1521 roku i tryptyk Zwiasto-
wania z Mądrego powstały w 1529 roku, 
pochodzą z tego samego warsztatu po-
znańskiego, co obraz świętogórski. Na 
tych obrazach można zauważyć har-
monijne połączenie stylistyki gotyckiej 
i renesansowej oraz zauważyć wpływy 
sztuki włoskiej i niemieckiej. Nie znamy 
nazwiska artystów, ale z pewnością ów 
warsztat poznański należał do najwybit-
niejszych i wykonywał zlecenia wielko-
polskich możnowładców. 

W tym miejscu dochodzimy 
do pytania o fundatora obrazu. Wiado-
mo, że fundacja należała do kosztow-
nych i donatora należałoby upatrywać 
w osobach dysponujących znacznym 
majątkiem. Interesującą i nowatorską 
tezę postawiła Joanna Dziubkowa. Jej 
zdaniem fundatorem obrazu mógł być 
Sebastian Branicki, nominowany na bi-
skupstwo poznańskie, które uroczyście 
objął w 1540 roku42. Na terenie jego die-
cezji znajdowała się Święta Góra i opa-
nowane przez innowierców miasto Go-
styń. On też był gorliwym krzewicielem 
wiary rzymsko-katolickiej i prekursorem 
kontrreformacji: Wytaczał [...] procesy 
heretykom, pozbawiał podejrzanych  
39Fundamenta euis in Montibus Sanctis Anno Dni 1718, 
AFG, sygn. A/3.
40M. Skrudlik, Cudowny obraz.., dz. cyt., s. 44.
41A. Sławska, Sztuka renesansu i manieryzmu, [w:] Dzieje 
Wielkopolski, t. I, Poznań 1960, s. 667-669.
42J. Dziubkowa, Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem  
– Świętogórskiej Róży Duchownej, [w:] Dom cudów 
Maryi 1512-2015. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania 
cudów na Świętej Górze w Gostyniu, Święta-Góra 2015,  
s. 193-194.
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Il.4. Obraz Matki Boskiej Świętogórskiej. 1540

w wierze kanoników i plebanów urzędów 
i beneficjów, nakładał kary na bluźnier-
ców i zgorszycieli, czuwał nad dobrymi 
obyczajami diecezjan i kleru43. Jeśli po-
wyższa sugestia jest słuszna, to inicjały 
„SB” odnosiłyby się nie do malarza, ale 
do fundatora obrazu. Można też przy-
jąć domniemanie, że donatorem obrazu 
43Cyt. za: J. Dziubkowa, Obraz Matko Boskiej z Dzieciąt-
kiem.., dz. cyt., s. 194.

był nieznany członek rodu Borków Go-
styńskich, familii bardzo rozgałęzionej  
w Wielkopolsce, który w zadośćuczynie-
niu za odstępstwo od wiary katolickiej 
dziedziców Gostynia, ufundował obraz 
świętogórski. Wobec braku źródeł, które 
pozwoliłyby rozstrzygnąć pytania o arty-
stę i fundatora, przedstawione powyżej 
rozwiązania pozostają tylko sferze spe-
kulacji. 
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Il.5. Obraz Matki Boskiej z Krobi.1543

Omawiając obraz świętogórski 
nie sposób pominąć podobny obraz z ko-
ścioła św. Mikołaja w Krobi (il.5). Obraz 
z Krobi nie ma sygnatury ani inskrypcji. 
Ostatnie prace konserwatorskie odsło-
niły datę „1543”. Namalowany został na 
desce lipowej o wymiarach 130x94 cm 
w technice tempery. Podobieństwo kom-
pozycyjne obrazów jest bardzo zbliżone, 
ale jakość artystyczna, poziom wykona-

nia i detale wykazują bardzo znaczące 
różnice. Madonna krobska w typie iko-
nograficznym Hodegetrii ukazana jest 
pod arkadą na balkonie i frontalnie.  
W prawej dłoni trzyma biały kwiat róży, 
a lewa ręką podtrzymuje Chrystusa Em-
manuela. Odziana jest w szkarłatną suk-
nię i niebieski maforion. Taśmy odzienia 
zdobią wole oczka. Bardziej skłębione 
niż na obrazie gostyńskim są Jej szaty 
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i odmiennie namalowane ręce. Z oby-
dwóch dłoni można odczytać pierwszą 
i trzecią literę greckiego imienia Chry-
stusa. Oczy Madonny nie wędrują za wi-
dzem, ale wpatrzone w dal, są jakby nie-
obecne, mijające się z obserwatorem. 
Także Chrystus nie jest ujęty frontalnie, 
lecz zwrócony ku Matce w trzy czwarte, 
trzyma na kolanach glob ziemski i księ-
gę. Jego prawa ręka jest lekko zgięta  
w łokciu, a palce w układzie 3 oraz  
2 oznaczające dwie natury w trzech 
osobach boskich. Tu także Emmanuel 
ma twarz dojrzałego mężczyzny. Po-
wyżej zaplecka dwaj aniołowie unoszą 
nad głową Madonny koronę, tak samo 
jak na wizerunku świętogórskim, tylko  
w odmiennej kolorystyce. Zasadnicze 
różnice zachodzą w pejzażu rozpoście-
rającym się za Madonną. Na obrazie 
krobskim pejzaż jest fantastycznie uro-
kliwy. Niektórzy badacze dopatrują się 
w nim inspiracji umbryjsko-toskańskich. 
Widzimy tam niebieskie góry wyłaniają-
ce się z morza, zamki, baśniowe mia-
steczka i warownię usadowioną wysoko 
na skale, statek, fantastyczne zwierzęta 
i egzotyczną roślinność oraz mężczyznę 
w bufiastym kaftanie z tyczką na ramie-
niu. 

Ocena obydwóch obrazów była 
też przedmiotem dyskusji historyków 
sztuki. Aniela Sławska zajmująca się 
malarstwem wielkopolskim, historyk 
sztuki i kustosz Muzeum w Poznaniu, 
obraz świętogórski oceniła pod wzglę-
dem artystycznym znacznie wyżej od 
krobskiego i zdecydowanie odrzuciła 
tezę o jednym warsztacie i jednym au-
torze44. Obrazy wykazują tak duże róż-
nice, że musiały powstać w różnych 
warsztatach. Uważa jednak, że obraz 
z Krobi ma więcej elementów renesan-
sowych, takich jak znakomicie namalo-
wany pejzaż z poprawnie wykreśloną 
perspektywą, swobodniejsze oddanie 
szat Madonny oraz spokojniejsze ruchy 
postaci anielskich.  Warszawski historyk 
sztuki Michał Walicki, znawca malar-
stwa gotyckiego, obraz z Krobi uważa 
jednak za przetworzona replikę obrazu 
świętogórskiego45. Przywoływana już  
44A. Sławska, Malarstwo Wielkopolskie w latach 1520-
1650, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Pozna-
niu, Poznań 1952, s. 17. 
45M. Walicki, Malarstwo polskie, Gotyk, renesans, wcze-
sny manieryzm, Warszawa 1961, s. 338.

w artykule Joanna Dziubkowa pisze: 
Można więc dopuścić przypuszczenia, 
że namalowane prawie w tym samym 
czasie autorsko niezależne dzieła po-
wstały na podstawie jakiegoś wspólne-
go, być może graficznego wzorca. Róż-
nice między obrazami wynikają zarówno 
z innych predyspozycji obu twórców, jak 
i z tego, że przedstawienie gostyńskie 
jest bardziej obciążone programem ide-
owym, niż wyobrażenie z Krobi46.

Porównując obrazy można 
stwierdzić, że dzieło gostyńskie zde-
cydowanie góruje techniką wykona-
nia, umiejętnościami artystycznymi,  
a przede wszystkim świetlistą kolorysty-
ką i głębią barwną, nad dziełem z Krobi. 
Postacie na obrazie krobskim są sztyw-
ne, jakby nieobecne, w przeciwieństwie 
do Madonny Gostyńskiej, która ciepłym 
wejrzeniem zaprasza widza do modlitwy. 
Natomiast pejzaż ukazany na obrazie 
krobskim namalowany jest znakomicie, 
przy którym krajobraz gostyński wypa-
da słabo. Odnosimy wrażenie, że obraz  
z Krobi wykonywało dwóch artystów. 
Malarz pejzażu wykazał się dużymi 
umiejętnościami warsztatowymi i był 
bardziej zaawansowany w uprawianiu 
malarstwa renesansowego, podczas 
gdy autor Madonny i Dzieciątka mocno 
trwał w tradycyjnej konwencji stylistycz-
nej.  

Obraz gostyński kryje w sobie 
niejedno pytanie, na które dotychczas 
nie mamy odpowiedzi. Możemy tylko 
mieć nadzieję, że przyszłe poszukiwa-
nia pozwolą w pełniejszym świetle spoj-
rzeć na cudowny wizerunek. Niniejszy 
artykuł ukazał cudowny obraz od strony 
historycznej, ikonograficznej oraz za-
bytkoznawczej. Nie można zapominać 
o najważniejszym. Obraz jest nie tylko 
dziełem sztuki i cennym zabytkiem, ale 
przede wszystkim obiektem żywego 
kultu. Obraz Matki Boskiej ze Świętej 
Góry do dzisiaj przyciąga wielu ludzi  
z okolicy, a także pielgrzymów z najdal-
szych miejsc. Kultu cudownego obrazu 
nie zniweczył potop szwedzki, kasata 
klasztoru świętogórskiego, czasy II woj-
ny światowej i programowy system ate-
izacji komunistycznej. Matka Boska ze 

46J. Dziubkowa, Obraz Matki Boskiej…, dz. cyt., s. 191-
192.
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ks. Dawid Majda COr

BioGramy ŚwiętoGórskich 
kapłanów i Braci

Brat Piotr Olszewski COr  
– urodzony w 1661r1. informacje o tym 
bracie są niewielkie, lecz bardzo cenne. 
Był prefektem „fabryki” Kościoła i nowej 
Kongregacji. Należałoby przez to rozu-
mieć, iż nadzorował z ramienia wspól-
noty trwającą budowę bazyliki, oraz 
nowego murowanego domu klasztorne-
go. Cenną wzmiankę o bracie Olszew-
skim zapisał ksiądz Brzeziński: „(…)po 
pożarze drewnianego klasztoru, który 
wybuchł nad ranem 8 kwietnia 1731 
roku, kongregacja postanowiła wybu-
dować nowy dom. Podczas sesji gene-
ralnej kongregacji z dnia 27 lipca 1731 
roku, wspólnota filipinów wydelegowała 
br. Piotra Olszewskiego by udał się na 
Ruś do księżnej Teofili Wiśniowieckiej 
prosząc o wsparcie budowy nowego 
budynku klasztornego na Świętej Gó-
rze. Wyprawa była nader owocna, po-
nieważ zacna fundatorka przekazała 
na ten szczytny cel 30000 ówczesnych 
polskich złotych2.” Dzięki tej pokaźnej 
sumie oraz innych jeszcze pozyskanych 
od zacnych fundatorów, udało się wybu-
dować istniejący po dziś dzień budynek 
klasztoru świętogórskiego. Brat Piotr 
dożył 74 lat. Zmarł 6 lipca 1735 roku po 
długiej chorobie, dobrze przygotowany 
duchowo i zaopatrzony sakramentami. 
Pochowany został w podziemiach ko-
ścioła3.

Brat Mateusz Krzywiński COr 
– urodzony w 1664 roku4. Niestety nie 

1Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974. Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat 
tego kapłana w momencie śmierci.
2ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 183.
3Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
4Tamże. Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat tego 
kapłana w momencie śmierci.

posiadamy większych wzmianek o ży-
ciu tego brata. W nekrologu zapisano, 
że zmarł zaopatrzony sakramentami 
świętymi, przygotowany na spotkanie 
ze Zbawicielem, umierał wyniszczony 
chorobą starości w wieku 72 lat, dnia  
15 stycznia 1736 roku5. 

Ksiądz Kasper Józef Mul-
czyński COr – urodzony w 1693 roku. 
Młody kapłan, który pełnił urząd ministra 
w Kongregacji, jednakże nie zdążył do-
kończyć swego okresu pełnienia tego 
stanowiska, ponieważ w skutek choro-
by zakończył nagle swoje życie. Został 
opatrzony sakramentami, gotowy był na 
spotkanie z miłosiernym Ojcem w Nie-
bie. Stało się to 25 września 1736 roku. 
Pochowano go w krypcie pod ołtarzem 
Świętego Krzyża6.

Brat Antoni Otowicz COr – zu-
pełnie tajemnicza postać świętogórskie-
go klasztoru, ponieważ żadne przekazy 
o nim nie wspominają, tylko nekrolog 
podający miejsce śmierci, czyli miasto 
Leszno. Zmarł dnia 28 lutego 1738 roku. 
Został pochowany na Świętej Górze7.

Ksiadz Jakub Skrzyniecki 
COr – podobnie jak wyżej, informacje 
o życiu tego kapłana są bardzo ubogie. 
Wiemy o nim tyle, że pełnił przez krót-
ki czas urząd ministra. Ostatnim dniem 
jego życia na ziemi był 9 kwietnia 1738 
roku. Przed zgonem przyjął sakramenty. 
Ciało złożono w podziemiach8. 

Brat Andrzej Piotroski COr  
– zmarł w następnym tygodniu po księ-
dzu Skrzynieckim, dnia 14 kwietnia 1738 
roku. Niestety nie przechowały się o nim 
żadne inne informacje9.
5Tamże.
6Tamże.
7Tamże.
8Tamże.
9Tamże.

Świętej Góry była zawsze i pozostanie 
dla pielgrzymujących wsparciem w trud-

nych chwilach, przewodniczką i Tą, któ-
ra wskazuje drogę do Boga.   
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– kapłan świętogórski, niezwykle zasłu-
żony dla klasztoru jako dobroczyńca, 
wspaniały kaznodzieja oraz nieprze-
ciętny mąż apostolski. Przed śmiercią 
został zaopatrzony świętymi sakramen-
tami, by mógł spokojnym sercem zoba-
czyć Pana, któremu służył. Odszedł do 
wieczności 10 listopada 1743 roku. Po-
chowano go w dniu następnym w pod-
ziemiach10. 

Ksiądz Kasper Grozbicki COr 
– pochodził ze Śląska, urodzony w 1704 
roku. Wyświęcony do kapłaństwa zo-
stał nad ranem, 10 marca 1744 roku. 
Po święceniach kapłańskich przystąpił 
od razu do sprawowania sakramentów, 
dla których został przecież księdzem. 
Był bardzo pracowitym, gorliwym i przy-
jacielskim człowiekiem. Tego samego 
dnia, kiedy został wyświęcony na pre-
zbitera, po południu około godziny pią-
tej Boża Opatrzność powołała go do 
siebie. Przeżył zaledwie 40 lat, a jako 
kapłan niecały jeden dzień. Musiał być 
naprawdę niezwykłym człowiekiem i ka-
płanem, że tyle ciepłych słów poświecili 
mu współcześni jemu autorzy. Zmarł 
więc 10 marca 1744, pochowano go  
w kryptach kościoła11.

Ksiądz Jan Ziembiński COr  
– kolejny bardzo zasłużony kapłan świę-
togórskiej wspólnoty. Pełnił kilkukrotnie 
urząd prepozyta Kongregacji, doglądał 
uważnie wielkiego przedsięwzięcia bu-
dowy nowego klasztoru. Za jego prze-
łożeństwa dokonało się wiele wydarzeń 

10Tamże.
11Tamże.

historycznych: zmarł ostatni męski po-
tomek pierwszych fundatorów Kona-
rzewskich – Demetriusz Konarzewski 
w 1729 roku w Ogorzelczynie. Pocho-
wano go w rodzinnej krypcie na Świę-
tej Górze12. Mecenat nad klasztorem  
i kościołem przejął wówczas ród Myciel-
skich, a główną dobrodziejką z biegiem 
lat stała się Weronika i jej matka Teofi-
la. To ona poleciła rozpocząć budowę 
nowego klasztoru po pożarze. Powstał 
on według projektu Pompeo Ferrarego 
włoskiego architekta, zamieszkałego 
w Rydzynie. Za tak wspaniałą funda-
torkę bracia zobowiązali się odmawiać 
różańce i przyjmować komunię świę-
tą co miesiąc. Podczas przełożeństwa 
księdza Ziembińskiego mocno została 
nadszarpnięta kasa Kongregacji, po-
nieważ budowa i remonty pochłaniały 
dużo środków materialnych13. W roku 
1743 mimo zmęczenia i wieku przyjął 
ponownie urząd superiora14. Nie dokoń-
czył swojej kolejnej kadencji, ponieważ 
zmarł 7 maja 1745 roku, zaopatrzony 
wcześniej sakramentami15. 

12ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 178.
13Tamże. T. I, s. 178-185.
14Tamże. T. I, s. 186.
15Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.

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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now. Adam Pupka

Dlaczego się moDlimy?

Dicimus vobis

 Rytm życia w klasztorze, 
szczególnie życia kleryków, jest ści-
śle zwiany z rytmem pracy i modlitwy. 
Wydaje się to zresztą stanem całkiem 
naturalnym dla takiego miejsca. Obec-
ne czasy trwającej wciąż pandemii 
stawiają jednak przed człowiekiem py-
tania o rzeczy, które dotąd wydawały 
się oczywiste. Pracujemy by zapew-
nić sobie byt materialny, to nie ulega 
wątpliwości. Ale właściwie po co się 
modlimy? Przecież nieraz tyle jest 
tej modlitwy (ot choćby o ustąpienie 
pandemii), a wydaje się, że nie daje 
to żadnego efektu. Często przecież 
nic, o co Boga tak usilnie prosimy, nie 
idzie tak jakbyśmy chcieli. O co w tym 
wszystkim chodzi?

Sama wiara w istnienie Boga 
wydaje się na pierwszy rzut oka czymś 
nieracjonalnym, wymykającym się zu-
pełnie naszym ograniczonym umy-
słom. Oczywiście, Bóg i jego pozna-
nie daleko przewyższają możliwości 
ludzkiego umysłu, ale to nie jest peł-
na odpowiedź na to pytanie. Kościół 
określił w sposób nieomylny podczas 
Soboru Watykańskiego Pierwszego,  
w Konstytucji Dogmatycznej „Dei fi-
lius”, że „Wiara i rozum nie tylko nie 
mogą nigdy pozostawać w niezgo-
dzie, ale się wzajemnie wspomagają, 
gdyż prawy rozum ukazuje podstawy 
wiary, a oświecony jej światłem odda-
je się wiedzy w sprawach Bożych. (…)
Gdyby ktoś mówił, że jednego i praw-
dziwego Boga, Stwórcę i Pana nasze-
go, nie można poznać ze stworzeń  
w sposób pewny z pomocą naturalne-
go światła rozumu ludzkiego – niech 
będzie wyłączony ze społeczności Ko-
ścioła”.

Trzeba więc przyjąć bez-
sprzecznie pogląd, że podstawowe 
poznanie Boga może mieć podsta-
wy rozumowe, logiczne, zakorze-
nione w umysłowym dociekaniu. Co 
za tym idzie, takie logiczne poszu-
kiwanie jest dostępne w zasadzie 
każdemu człowiekowi – polega bo-
wiem na obiektywnym badaniu fak-
tów i ich sensownym przyswojeniu. 
Czy z modlitwą jest tak samo? Ona 
wydaje się być z natury aktem czysto 
uczuciowym, rodzajem rozmowy z Bo-
giem ubranym w słowa próśb, podzię-
kowań i czci. Wydaje się wynikać nie 
z logicznego podejścia, tylko z uczuć  
i irracjonalnej potrzeby kontaktu z Bo-
giem. Idąc krok dalej, modlitwa wy-
daje się jeszcze bardziej czymś ode-
rwanym od doczesnej rzeczywistości, 
bowiem za jej wzór stawia się często 
tylko mistyczne, duchowe, uczucio-
we zjednoczenie z Bogiem, znane  
z żywotów wielu wspaniałych świę-
tych, takich jak o. Pio czy o. Szarbel.

Z tego powodu część ludzi 
mówi: „Ja nie mam takich zdolności, 
nie mam daru wiary, a nawet jak ro-
zum mi każe w coś tam wierzyć, to 
na pewno nie mam w sobie uczuć po-
trzebnych do bycia aż tak pobożnym, 
nie każdy je przecież ma”.

Usprawiedliwienie? Nic bar-
dziej mylnego… W rzeczywistości, 
modlitwa jest – nie aktem uczucio-
wym, lecz najprawdziwszą, logiczną 
konsekwencją, równie logicznego  
i dostępnego rozumowi, faktu istnienia 
Boga – Stwórcy. 

Z tego faktu istnienia Boga, że 
jest On jeden, że stworzył świat, że 
obdarowuje ludzi szczególną w nim 
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Czuwanie podczas Paradiso 2019, bazylika świętogórska

pozycją i jest tego świata władcą, wy-
łania się naturalna konieczność odda-
wania mu czci.

Bóg ma bowiem to wszystko 
co nas otacza w swoim ręku, a do-
browolnie dając nam świat w użyt-
kowanie nie przestaje być przyczyną 
wszystkich rzeczy. Co więcej, prawa 
(tak biologiczne, fizyczne jak i mo-
ralne) rządzące światem mają swoje 
źródło w Bogu. Z umieszczenia w tym 
planie człowieka i nadania mu natury 
nie tylko cielesnej, ale też tęsknoty 
duchowej (powszechnej dla wszyst-
kich ludzi!), oraz przyznania mu w tym 
świecie istotnej roli, jasno wynika ko-
nieczność wdzięczności Bogu za tak 
wspaniałe obdarowanie i dalej współ-
praca z jego doskonałym planem.

Właśnie modlitwa jest wyra-
zem tej wdzięczności i w takim ujęciu 
jest ona rzeczywiście logicznym na-
stępstwem nie mniej logicznej wiary  
w Boga.

Nie jest więc celem popra-
wa swojego samopoczucia – dzięki 
przyjemności czerpanej z modlitwy, 
nie jest celem autopsychoterapia, nie 

jest nawet uzyskanie pomyślności  
w jakiejś ważnej sprawie. Modlitwa to 
nie czynność magiczna, to nie handel 
wymienny z Bogiem. Jej celem jest tyl-
ko oddanie Bogu czci i wdzięczności. 
Wszystkie inne wspomniane powy-
żej aspekty są oczywiście z modlitwą 
związane i są cenne – z niej wynikają, 
ale nie stanowią celu same w sobie.

Wspomniane przed chwi-
lą przeżycia mistyczne, szczegól-
ne uczucia pobożne, choć są czymś 
bardzo dobrym, to nie są konieczną 
i jedyną częścią życia modlitwy, nie 
każdy ma do nich predyspozycje,  
a już na pewno nie w równym stopniu. 
Dobrze pokazuje to doświadczenie 
tak zwanej nocy ciemnej, opisywane 
przez świętych, np. przez Matkę Te-
resę z Kalkuty. Noc ciemna to czas 
(nieraz trwający latami) utraty wszel-
kich uczuć pobożnych i jakiegokolwiek 
poczucia obecności, a nawet istnienia 
Boga. To czas w którym doskonali się 
i trwa wiara oparta właśnie na Bożej 
logice, a nie samych uczuciach. Czas 
doświadczenia, z którego święci wy-
chodzą wewnętrznie udoskonaleni  Dicimus vobis
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i jeszcze głębiej zjednoczeni z Bo-
giem.

Nie tylko przypadki wielkich 
świętych, ale też liczne przykłady  
z codzienności uczą, że życie wiary  
i modlitwy oparte jedynie na uczuciu, 
bez mocnych podstaw, często rozpa-
da się całkowicie wobec życiowych 
klęsk. Przykładem może być tu ciężka 
choroba, wobec której człowiek popa-
da niejednokroć we frustrację i preten-
sje, jest „obrażony” na Stwórcę, który 
nie chce dać uzdrowienia. Osoba taka 
rezygnuje z „nieskutecznej” modlitwy, 
a swój stan interpretuje jako niewywią-
zanie się Boga z „modlitewnych ukła-
dów”.

Prawdziwa modlitwa opar-
ta jest na zaufaniu wobec Boga i na 
świadomości, że wola Boża jest naj-
lepszym co możemy przyjąć, nawet 

jeśli jest sprzeczna z naszą i jej po 
ludzku nie rozumiemy. Dojrzała modli-
twa nie tyle ma zapewnić pomyślność, 
co uczyć człowieka przyjmowania 
wszystkich radości, ale też i trudów 
życia. Uczucia są w niej podporząd-
kowane zasadniczej relacji (czci)  
z Bogiem, a nie stanową celu same  
w sobie.

Warto czasem spojrzeć z tej 
perspektywy na naszą modlitwę i jej 
całkiem logiczne miejsce pośród róż-
nych spraw codzienności – nie tylko 
tej klasztornej czy kleryckiej. War-
to, bo tylko w Bogu można odnaleźć 
prawdziwy sens tego wszystkiego  
z czym się zmagamy i zrozumieć głę-
boki przekaz słów z Księgi Hioba: „Dał 
Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię 
Pańskie błogosławione”.

Katecheza

ks. Mateusz Kiwior COr

W R A Ż L I W O Ś Ć 
N A  T O  C O  Ś W I Ę T E

C z .  I V

Katecheza

W ostatniej z katechez, inspi-
rowanej obecnością św. Jana Henry-
ka Newmana w Katechizmie Kościo-
ła Katolickiego, skoncentrujemy się 
na kolejnym fragmencie cytowanym 
przez Kościół w odniesieniu do dru-
giego przykazania Dekalogu.

W numerze 2144 KKK odnaj-
dujemy następujące odniesienie: Czy 
odczucia bojaźni i tego, co święte, 
są uczuciami chrześcijańskimi czy 
też nie? Nikt w sposób rozsądny nie 
może o tym wątpić. Są to odczucia, 
które moglibyśmy mieć i to w wielkim 
stopniu, jeśli posiadalibyśmy widze-
nie Boga najwyższego. Możemy je 
mieć, jeśli „uświadomimy” sobie Jego 

obecność. O ile wierzymy, że On jest 
obecny, powinniśmy je posiadać. Jeśli 
ich nie posiadamy, to dlatego że nie 
uświadamiamy sobie, nie wierzymy, 
że On jest obecny.1 Proponuję, aby te 
słowa stały się impulsem do rozważe-
nia chrześcijańskiej wrażliwości na to 
co Boże i święte.

IMIĘ BOGA JEST ŚWIĘTE – CZY TO 
WYSTARCZY?

Nasz Bóg ma imię! Jest to 
często pomijany aspekt wiary chrze-
ścijan. Bóg pierwszy wychodzi z ini-
cjatywą ku człowiekowi, dając mu się 
poznać. Ujawniając Mojżeszowi imię  
1J. H. Newman, Parochial and plain sermons, 5, 2.
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Katecheza

– Jestem, który jestem dokonuje nie 
tylko autoprezentacji, ale również od-
słania swoją boską naturę: Jestem za-
wsze; Jestem bez końca i początku; Je-
stem wszędzie; Jestem z Tobą; znam  
i przenikam wszystko. Ta autoprezen-
tacja wskazuje również na związek 
Boga ze stworzonym przez Niego świa-
tem. Jeśli Bóg jest wszędzie, wieczny  
i nieogarniony, jeśli jest zawsze, to  
w świecie możemy spotkać pierwiastki 
Jego świętości. Możemy doświadczyć 
z pomocą świata jak wspaniały jest 
Bóg! Jednak Bóg objawiający siebie 
przez świat to jeszcze nie wszystko. 
Dla katolika szczytem Objawienia jest 
Jezus Chrystus – Bóg Człowiek, taki 
jak ja. I właśnie w Jezusie, boskie imię 
nabierze jeszcze głębszego sensu  
z punktu widzenia człowieka. Słyszymy 
przecież: Ja jestem Alfa i Omega, po-
czątek i koniec, a Kościół w liturgii Wi-
gilii Paschalnej doda: Chrystus wczo-
raj i dziś, (…) do Niego należy czas  
i wieczność. Jemu chwała i panowa-
nie na wieki wieków. W Jezusie mo-
żemy odkryć ostateczny sens stwo-
rzenia świata i Bożej obecności w nim. 
Tym celem jest człowiek – konkretnie 
Ja – każdy! Z jednej strony całe na-
sze życie pozostaje w rękach Boga 
i od Niego zależy, a z drugiej, dzięki 
naszemu przyzwoleniu i odpowiedzi, 
nasze ciało i dusza stają się miejscem 
gotowym i otwartym na świętą obec-
ność Boga. W sakramencie chrztu 
otrzymaliśmy imię chrześcijanina, 
czyli ucznia Chrystusa, jako kierunek 
na całe życie. Jest to bardzo ważny 
element wtajemniczenia chrześcijań-
skiego, co podkreśla Kościół słowami: 
Wśród wszystkich słów Objawienia 
jest jedno szczególne, które jest obja-
wieniem Jego imienia. Bóg powierza 
swoje imię tym, którzy w Niego wie-
rzą. (KKK 2143) Powierzenie imienia 
Bożego jakie dokonuje się w chrzcie 
domaga się zatem pogłębienia, osobi-
stej odpowiedzi, podążania za Bogiem 

w swoim życiu. Konsekwencją takiej 
postawy będzie odnajdywanie w ota-
czającym świecie i drugim człowieku 
tego co święte, przyjmowanie świę-
tych natchnień, docenianie świętości 
w naszym otoczeniu, powiem więcej, 
otaczanie się świętością, a wreszcie  
i przede wszystkim: szanowanie imie-
nia Pańskiego, o czym przypomina 
Katechizm w odniesieniu do drugiego 
przykazania Dekalogu: Drugie przyka-
zanie nakazuje szanować imię Pań-
skie. (KKK 2142) 

POSTĘP – CZY CELOWA DESA-
KRALIZACJA?

Powyższe rozważania po-
zwoliły rzucić ogólne światło na za-
gadnienie objawienia Imienia Bożego 
i konsekwencji, jakie obecność Boga 
w świecie ze sobą niesie. Spróbujmy 
przyglądnąć się jak wygląda to w prak-
tyce.

W okresie wakacyjnym niejed-
nokrotnie mieliśmy okazję odwiedzać 
różne miejsca na świecie. I jeśli były 
to miejsca o korzeniach chrześci-
jańskich, to wszędzie tam uderzały 
swoim pięknem i wielkością zabytki 
chrześcijańskiej kultury: katedry, ko-
ścioły, kaplice i kapliczki, rzeźby czy 
obrazy przedstawiające świętych, 
duże i małe miejsca kultu. Sięgając na 
nasze domowe podwórka warto przy-
pomnieć sobie o obecnych niegdyś na 
odrzwiach domów miniaturowych kro-
pielnicach; krzyżykach, czy figurkach 
umieszczanych na fasadach; różań-
cach zawieszanych w pobliżu lusterka 
wstecznego samochodu; czy wreszcie 
świętych obrazach wieszanych licznie 
tuż pod powałą. Różne epoki cecho-
wała na świecie i w Polsce charakte-
rystyczna dla danych czasów poboż-
ność, której owocem były publiczne 
formy wyrażania wiary. Każda z tych 
form odpowiadała niejako na potrzebę 
nie tylko uświęcenia przestrzeni pu-
blicznej, ale może właśnie wskazania 
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Katecheza

i potwierdzenia, że wszędzie tam jest 
Bóg! Wydaje się, że takie manifesto-
wanie swojej wiary, stanowiło również 
formę katechezy dla wszystkich prze-
chodzących, formę przypomnienia  
i napomnienia, by nie traktować świa-
ta wyłącznie jako swojej własności. 
Umieszczanie elementów poświęco-
nych Jezusowi, Maryi i świętym, było 
niekiedy wyrzutem sumienia, mocnym 
wołaniem o uświęcenie rzeczywisto-
ści.

Dziś bardzo często obserwu-
jemy działania odwrotne. W przestrze-
ni publicznej „obawiamy się” raczej 
manifestować przywiązanie do wiary. 
Coraz mniej obrazów świętych, krzy-
ży znajduje się na ścianach mieszkań 
i domów, nowe kapliczki przydrożne 
to również rzadkość. Nie znam po-
nadto domu, w którym przy drzwiach 
znajdowałaby się kropielnica z wodą 
święconą. W większych miejscowo-
ściach zanika zwyczaj żegnania się 
przed kościołem, czy uchylania czapki 
przed przydrożnym krzyżem. Nie będę 
tu wspominał o upokarzających katoli-
ków aktach wandalizmu, czy celowej 
profanacji miejsc świętych.

Opisane sytuacje rodzą uza-
sadnione pytanie: czy mamy do czy-
nienia z naturalnym postępem ludz-
kości, która uważa swoją wiarę za tak 
mocną, iż nie potrzebuje jej widzial-
nych znaków, czy też doświadczamy 
jakiejś szczególnej trudności, jakiegoś 
momentu załamania, oddając pole si-
łom zła, które jak przecież wiemy dążą 
do desakralizacji wszystkiego – także 
człowieka!

CHRZEŚCIJAŃSKIE UCZUCIA  
–TRUDNA OBRONA

Poszukując odpowiedzi na po-
stawione pytania, wypada wrócić do 
przywołanego na samym początku, 
fragmentu kazania św. Jana Henry-
ka Newmana: Czy odczucia bojaźni  
i tego, co święte, są uczuciami chrze-

ścijańskimi czy też nie? (…) Są to 
odczucia, które moglibyśmy mieć i to  
w wielkim stopniu, jeśli posiadaliby-
śmy widzenie Boga najwyższego. 
Możemy je mieć, jeśli „uświadomimy” 
sobie Jego obecność.

W powyższym tekście widać 
ogromną wagę „uświadamiania” so-
bie obecności Boga. Ta uświadamiana 
obecność, to klucz do prawidłowego 
przeżywania wiary. Potrzebujemy ży-
cia w Bożej obecności, ale by mogło 
się tak stać, koniecznie potrzebujemy 
działania ze swojej strony. W wielu 
sytuacjach wystarczy na pewno dzia-
łanie umysłu, do czego na przykład 
zachęcał św. Ignacy Loyola, by przed 
rozpoczęciem każdej modlitwy, stanąć 
w Bożej obecności, uświadomić sobie, 
że teraz będę rozmawiał z Bogiem. 
Jednak możemy wskazać wiele miejsc 
i sytuacji, kiedy to nie wystarczy, bo 
w głowie kotłują się zawistne myśli, 
bo oddziałuje na nas jakiś stresujący 
czynnik, bo jesteśmy zmęczeni, prze-
pracowani, albo właśnie dopuściliśmy 
jakąś pokusę, która wciąga nas bez 
opamiętania. Może właśnie wtedy, do 
„uświadomienia” sobie Bożej obec-
ności, przydałyby się jakieś dodatko-
we, zewnętrzne elementy? Medalik 
na szyi, by inaczej spojrzeć na swoje 
ciało? Różaniec w kieszeni, by cofnąć 
rękę przed niegodziwym zyskiem? 
Obraz na ścianie mieszkania, by za-
trzymać niepotrzebną kłótnię? Woda 
świecona w kropielnicy, by wyjść do 
świata z większą odwagą? Przydrożny 
krzyż, by zdjąć nogę z gazu? Kaplicz-
ka na bezdrożu, by zatrzymać się, po-
myśleć, pomodlić i odkryć, że Bóg jest 
tak cudownie blisko nas. Dopiero wte-
dy odkryjemy swoje prawdziwe imiona 
zapisane w Niebie!
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ks. Dariusz Dąbrowski COr

KOŚCIÓŁ DOMOWY

Do refleksji

Proroctwo Josepha Ratzingera 
Ksiądz prof. Joseph Ratzinger 

w już 1969 r. w katechezach monachij-
skich przewidywał, że „z dzisiejszego 
kryzysu wyłoni się Kościół, który straci 
wiele. Stanie się nieliczny i będzie mu-
siał rozpocząć na nowo, mniej więcej 
od początków. Nie będzie już więcej  
w stanie mieszkać w budynkach, które 
zbudował w czasach dostatku. Wraz 
ze zmniejszeniem się liczby swoich 
wiernych, utraci także większą część 
przywilejów społecznych. Rozpocznie 
na nowo od małych grup, od ruchów  
i od mniejszości, która na nowo posta-
wi Wiarę w centrum doświadczenia. 
Będzie Kościołem bardziej ducho-
wym, który nie przypisze sobie man-
datu politycznego, flirtując raz z lewicą 
a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie 
się Kościołem ubogich. Wtedy ludzie 
zobaczą tą małą trzódkę wierzących 
jako coś kompletnie nowego: odkryją 
ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, 
której zawsze w tajemnicy szukali”.

Kościół żyje dzięki Eucharystii
„Kościół żyje dzięki Euchary-

stii” – te słowa św. Jana Pawła II wita-
ją nas pod kopułą bazyliki świętogór-
skiej. Z powodu epidemii koronawiru-
sa przez trzy miesiące w Polsce zo-
stała ograniczona możliwość uczest-
niczenia przez wiernych we Mszy św. 
Najpierw mogło być w świątyni do  
5 osób, potem 1 os. na 15 m2, później 
1 os. Na 10 m2, a od 30 maja 2020 
r. znów rząd przywrócił możliwość nie-
ograniczonego liczbowo przebywania 
wiernych w świątyni, przy zachowaniu 
pewnych reżimów sanitarnych. Wró-
ciła możliwość, ale czy wrócą wierni  

– to pokaże czas. Może ta sytuacja to 
jeszcze nie sytuacja, którą przewidu-
je późniejszy papież Benedykt XVI, 
jednak z powodu epidemii już teraz 
pobożni katolicy musieli przenieść 
całe swoje życie religijne do domów. 
Począwszy od przeżywania Mszy św.  
w swoich domach poprzez transmisje 
telewizyjne lub internetowe, naucze-
nie się praktykowania komunii ducho-
wej, a na modlitwie rodzinnej lub in-
dywidualnej kończąc. Wtedy okazało 
się, że potrzebujemy także właściwe-
go miejsca i duchowego wystroju, aby 
lepiej się modlić. I tak, z braku dostępu 
do kościoła, musieliśmy przystosować 
nasze mieszkanie, aby przez jakiś 
czas funkcjonować w ramach Kościoła 
domowego. 

Ecclesia domestica 
Katechizm Kościoła Katolic-

kiego naucza, że „w dzisiejszym świe-
cie, który często jest nieprzychylny,  
a nawet wrogi wierze, rodziny chrze-
ścijańskie mają ogromne znaczenie 
jako ogniska żywej i promieniującej 
wiary. Dlatego też Sobór Watykański 
II, nawiązując do tradycji, nazywa ro-
dzinę „Kościołem domowym (Ecclesia 
domestica)” [nr 1656]. Cechą charak-
terystyczną nauczania Kościoła na ten 
temat jest wskazanie, że domy chrze-
ścijańskie powinny być „oazami w nie-
wierzącym świecie” oraz „ogniskami 
żywej wiary” w „nieprzychylnym świe-
cie”. Takie więc funkcjonowanie chrze-
ścijan wiąże się zawsze z zewnętrz-
nymi przeciwnościami. Niezależnie 
od epidemii, warto zastanowić się, 
czy nasze domy przypominają, także  
w jakiś zewnętrzny sposób, że tu Do refleksji
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Domowe Ołtarzyki
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mieszkają chrześcijanie? Po remon-
tach z wielu mieszkań usunięto „świę-
te obrazy”, a później okazało się, że 
nie ma gdzie się modlić. Dzieciom zo-
staje odmawianie pacierza do „smer-
fów” lub żyrafy, a dorosłym zegar nad 
łóżkiem lub wieża Eiffla na fototapecie.   

Jak urządzić Ecclesia dome-
stica?
Pierwsza uwaga: nie powinniśmy za-
mieniać domu w kościół. Jednak dla 
duchowej atmosfery pożyteczne będą 
pewne elementy pomagające stwo-
rzyć w domu „oazę duchową”. Przy-
datne do tego będą na pewno: 
	napis kredą C+M+B (rok) na 

drzwiach wejściowych 

	kropielnica na wodę święco-
ną; 

	krzyż nad drzwiami wejścio-
wymi, zgodnie ze świadec-
twem Pisma: 

„Pan cię uchroni od zła wszelkiego: 
czuwa nad twoim życiem. Pan będzie 
strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz  
i po wszystkie czasy”.
(Ps 121,7-8)

	ołtarzyk, który pomoże nam 
skupić uwagę na modlitwie 
(krzyż, obraz, figura Matki 
Bożej). Usytuowanie powinno 
ułatwiać wspólne zgromadze-
nie się kilku osób, wystarczy 
jedna półka, kredens czy na-
wet obraz na ścianie. 

	świeca – to ważny symbol 
obecności Chrystusa, który 
jest Światłem, ale także jej 
zapalenie wyznacza początek  
i  k o n i e c  c z a s u  s a c r u m  
w domu.  

Jak praktycznie znalazło to zastoso-
wanie w naszych domach, możemy 
zobaczyć na fotografiach. 

Zawsze wierni Bogu
Doświadczenie czasu epide-

mii otwiera przed nami wiele pytań, na 
które jeszcze nie znamy odpowiedzi. 
Jednak chrześcijanie to ludzie, którzy 
w każdej sytuacji ufają Bogu i wierzą, 
że pomoc Boża nas nie opuści, jeśli 
przez wierność i wytrwałość – nieza-
leżnie od okoliczności – pozostaniemy 
Kościołem Jezusa Chrystusa. 

W miesiącu listopadzie szczególnie 
modlimy się za zmarłych!

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze 
sług i służebnic Twoich, oczyszczone 
ze swoich win, otrzymały przebaczenie 
i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Zastanawiacie się czy spróbować swoich sił w wypiekach? 
Podpowiemy – koniecznie! Przygotowanie rogalików sio-
stry Danuty nie jest wcale takie trudne. Jeśli macie wątpli-
wości jak połączyć składniki, Remigiusz Rączka i siostra 
Danuta poprowadzą Was krok po kroku! Gwarantujemy, 
że smak będzie wyjątkowy! (Opis wykonywania można 
znaleźć na www.facebook.com/klasztornesmaki)

Ciasto:
mąka pszenna – 1 kg
masło – 35 dag
drożdże – 12 dag
kwaśna śmietana – 1 szklanka
cukier – 2 łyżki
jajka – 2 szt.
żółtka – 4 szt.
sól – szczypta

Nadzienie I:
konfitura z róży – 2 łyżki
marmolada – 20 dag

Nadzienie II:
orzechy włoskie – 100 g
konfitura morelowa – 30 dag

Rogaliki pieczemy w 180° ok. 35 minut.

Rogaliki siostRy Danuty

SMACZNEGO ŻYCZĄ ŚWIĘTA GÓRA ORAZ TVP1!
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Człowiek z nut to fabularyzowany film dokumentalny 
utrzymany w klimacie filmów detektywistycznych. 
opowiada o losach genialnego kompozytora, 
Józefa zeidlera, którego talent przyrównywany jest 
m.in. do wolfganga Amadeusza Mozarta.

Film będzie można obejrzeć w tVP, jak również 
przez stronę filipini.gostyn.pl oraz jozefzeidler.eu.

zachęcamy do obejrzenia!


