
ŚWIĘTOGÓRSKA

DUCHOWNA
Róża

Czasopismo sanktuaryjne                                      nr 1/2021 (250) 
styczeń-luty-marzec

Venite, venite in Bethlehem!



 Boże Narodzenie to święta nadziei, którą światu przynosi nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. 
Doświadczenia kończącego się roku uświadamiają nam wszystkim, jak bardzo potrzebujemy tej 
duchowej siły i nowego spojrzenia przepełnionego nadzieją. Tajemnica przyjścia Pana w Betlejem 
niech zawsze prowadzi nas do odkrywania na nowo tej wielkiej miłości Boga do nas.

 Życzę Wam, aby obecność Jezusa była w nas trwałym i przemieniającym doświadczeniem. 
Odkrywajmy tę bliskość szczególnie w tajemnicy Eucharystii, gdzie On gromadzi nas na świętej 
wieczerzy, aby umocnić naszą miłość. Dzięki temu przeżywajmy każdy dzień w duchu wiary w Bożą 
Opatrzność, tak jak Gorliwy Wielbiciel Eucharystii, bł. Edmund Bojanowski, którego 150. rocznicę 
śmierci obchodzić będziemy w nadchodzącym Nowym Roku 2021. 

Zapewniając o modlitwie księży i braci filipinów 
przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Gostyńskiej

Święta Góra, Boże Narodzenie Anno Domini 2020

Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!
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W latach czterdziestych XIX 
wieku ks. Kuśniak posiadał wielką 
pomoc ze strony kapłanów: Błażew-
skiego, Pajzderskiego, potem Fr. Hub-
nera, w latach pięćdziesiątych jego 
oddanymi współpracownikami byli 
księża: Pajzderski, Stępiński, Szuł-
czyński, Marcin Hubner i Preibisz.  
W roku 1854 kongregacja zatwierdzi-
ła na przełożeństwie ks. Kuśniaka, 
ministrem nadal był ks. Pajzderski,  
a radnymi księża Groblewicz, Stępiń-
ski, Pajzderskl i Szułczyński. Od roku 
1831 wybory odbywały się regularnie  
i za każdym razem ks. Kuśniak był jed-
nogłośnie wybierany na przełożonego 
tak, że w roku 1863 został wybrany po 
raz dziewiąty przełożonym. W sumie 
jego kierownictwo kongregacją trwało 
bez kilku miesięcy 27 lat.1

Ksiądz Kuśniak jako duszpasterz
Pierwsze lata kapłańskie, od 

roku 1816 do 1818, ks. Kuśniak wpra-
wiał się do obowiązków duszpaster-
skich. Potem powierzono mu funkcję 
wymagającą wiele pracy, mianowicie 
promotora najstarszego na Świę-
tej Górze Bractwa Różańcowego. 
Kierował Bractwem przez trzy lata,  
a potem kierował innymi bractwami, 
które nie wymagały tak wiel kiego za-
angażowania. Wyjeżdżał z kazaniami 
odpustowymi, brał udział w pogrze-
bach okolicznych ziemian i kapłanów.  
W kaznodziej stwie miał poważne osią-
gnięcia. Uchodził za chętnie słuchane-

1 Institutum cap. V. s. 20-21. A. Cap. 115-118.

go kaznodzieję. Kazania są solidnie 
opracowane, a zdaniem świadków, 
wykorzystywali je inni kaznodzieje do-
słownie wygłasza jąc. 

Ksiądz abp Antoni Baraniak 
powiedział o nim: „Ukochał ambonę, 
przemawiał z zapałem, obojętnie czy 
mało było słuchaczy w kościele, czy 
wtedy, gdy tłumy pielgrzymów przy-
szły słuchać słowa Bożego. Zacho-
wało się tylko 18 kazań. Są one tak 
aktualne, że z powodzeniem można je 
dzisiaj głosić. Dają one doskonały ob-
raz duszy ks. Wawrzyńca Kuśniaka”.2 
Świadkowie jego życia stwierdzają, że 
każdemu kapłanowi kongregacyjne-
mu przypadało do wygłoszenia jedno 
kazanie na sześć tygodni, a ks. Ku-
śniak do każdego kazania przygoto-
wywał się bardzo długo, pisząc w ca-
łości i przez kilka tygodni uczył się go 
dosłownie.3

Od roku 1839 do końca ży-
cia, jako przełożony był całkowicie 
odpowiedzialny za duszpasterstwo 
w kościele świętogórskim. W spo-
sobie urządzania nabożeństw i ich 
zewnętrznej oprawy nie odszedł od 
powszechnie stosowanego zwyczaju. 
Wszystkie wielkie święta rozpoczyna-
ły się uroczystymi nieszporami, a sam 
dzień święta najpierw była odprawiana 
wotywa, która rozpoczynała się każde-
go dnia z udziałem wszystkich kapła-
nów i braci śpiewem Ave Maria Stella 

2 AFG. Teka ks. Kuśniaka – Kazania Metropolity Ks.  
A. Baraniaka s. 4.
3 Pamiątka II dz. przyt. s. 79.

Aktualności

SŁUGA BOŻY 
KSIĄDZ WAWRZYNIEC KUŚNIAK
      /1788-1866/

ks. Dariusz Dąbrowski COr
CZ. 5
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przed głównym ołtarzem i odsłoniętym 
obrazu łaskami słynącego. Potem ka-
płani udawali się do konfesjonałów.  
W omawianym okresie, czyli kiedy po-
sługiwał na Świętej Górze ks. Kuśniak, 
wierni mieli okazję spowiadać się tyl-
ko w kościo łach obsługiwanych przez 
zakonników. Kapłanów było mało po 
parafiach, nie było praktyki spowiedzi 
pierwszopiątkowej i spowiedź urzą-
dzano tylko z okazji Wielkanocy.

Kościół świętogórski cieszył 
się wszystkimi przywilejami, jakie po-
siadały kościoły parafialne, a nawet 
więcej, przynajmniej trzech kapłanów 
i przełożony każdorazowy posiadali 
specjalne uprawnienia, do zwalniania 
z cenzur kościelnych.4 Spowiadają-
cych było zawsze wielu. Świadczą  
o tym relacje, że często spowiedź 
trwała do godzin popołudniowych, a w 
okrasie adwentowym, kiedy dzień był 
krótki, spowiedź kończyła się po za-
chodzie słońca. Niejednokrotnie tyle 
było spowiedzi, że kapłani nie mieli 
czasu na przygotowanie się do egza-
minu, celem przedłużenia władzy do 
spowiadania.5

Ksiądz Kuśniak, jeśli tylko nie 
wyjeżdżał w sprawach służbowych, 
przebywał w konfesjonale do godzi-
ny 10:30, potem odprawiał Mszę św. 
i jeśli potrzeba było szedł jeszcze do 
konfesjonału. Metropolita poznański 
na podstawie świadectw o ks. Kuśnia-
ku powiedział: „Od konfesjonału nic go 
nie odstraszyło, ani upał, ani mróz, ani 
starość i zwykł był mówić: „Siedźmy 
pilnie w konfesjonale, a znajdą się lu-
dzie”. Penitenci tłumnie garnęli się do 
niego. Jeszcze w przeddzień śmierci, 
ks. Kuśniak już mocno osłabiony, jed-
nał w spowiedzi dusze z Bogiem i tu 
można go porównać do proboszcza  
z Ars. Trudno czynić jednak jakieś po-
równanie, bo Święta Góra zawsze była 

4 AAP: 9706. KA 10322.
5 Pamiątka II dz. przyt. s. 98 por. AAP 9706, KA 10322  
– prośby o jurysdykcję.

licznie nawiedzana przez pielgrzymki  
i codzienna spowiedź była czymś na-
turalnym i normalnym.6

Uroczyste nabożeństwa odby-
wały się z udziałem orkiestry czy śpie-
waków, którym zawsze patronował je-
den z kapłanów. Między innymi, także 
ks. Kuśniak opiekował się muzykami. 
W omawianym czasie na Świętej Gó-
rze działali dobrzy muzycy, jak np. br. 
Wagner, czy Koperscy – kompozyto-
rzy. Sumy, wotywy były odprawiane  
z udziałem muzyków i z asystą, w któ-
rej niejednokrotnie w roli diakona wy-
stępował ks. Kuśniak już jako przełożo-
ny. Tradycja uroczystych nabożeństw 
wywodzi się z kongregacji rzymskiej, 
a dyrektorium Oratorium rzymskiego, 
które przejęła Święta Góra, podawało 
porządek nabożeństw. Jak Vallicella 
w okresie potrydenckim uchodziła za 
centrum liturgiczne Rzymu, tak samo 
można powiedzieć o Świętej Górze  
w Wielkopolsce.

Dla przykładu, nabożeństwa 
40 godzinne obchodzone były w ko-
ściele świętogórskim z udziałem kil-
kudziesięciu duchownych, a na za-
kończenie odbywała się procesja  
z Najświętszym Sakramentem, w któ-
rej wszyscy uczestniczący kapłani 
ubrani byli w kapy.7 Oprócz niedziel 
i najważniejszych świąt na Świętej 
Górze obchodzono ponad 30 świąt 
o znaczeniu lokalnym, kiedy przynaj-
mniej odprawiana była tzw. wotywa.8

Nie trzeba udowadniać, że 
Święta Góra była skutecznym ośrod-
kiem polskości – wszystkie nabożeń-
stwa zawsze odprawiane były w języ-
ku polskim, a Kościół świętogórski był 
znakomitym miejscem spotkań Pola-
ków z różnych rejonów Wielkopolski,  
a także ze Śląska czy Pomorza.9  

6 Pamiątka Jub. II s. 206. AFG. Teka ks. Kuśniaka – ka-
zania.
7 Pamiątka dz. przyt. I. 328-332, II. 98, 100, 147, 161.
8 Pamiątka I. s. 328.
9 Kronika Gostyńska t. VI. S. 12.
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Doniosłą rolę odgrywały bractwa, je-
dyne organizacje, w których, można 
było prowadzić formację duchową 
członków i oddziaływać na nich tak-
że w innych kierunkach, np. wycho-
wania ogólnego, wyrabiania poczu-
cia narodowego i dumy. Najstarszym 
bractwem było Różańcowe, założone 
jeszcze przed objęciem Świętej Góry 
przez filipinów w roku 1632. Ono miało 
szeroki zakres działania, zastępowało 
przewidziane Instytutem ćwiczenia 
oratoryjne. Należeli do niego ludzie 
wybitni i nawet daleko mieszkający od 
Świętej Góry, np.: Wacław Leszczyń-
ski, Franciszek Opaliński, Stanisław 
Radzewski, Piotr Koszucki, czy wielkie 
protektorki Kongregacji: Zofia Lesz-
czyńska, Maria Radzewska, Krysty-
na Mielżyńska, Jadwiga Kiaskowska, 
Barbara Koszucka, Ewa Bojanowska, 
Teresa Mycielska. Do Bractwa Różań-
cowego należeli również Tytus Dzia-
łyński, Józef Mycielski – kasztelan 
poznański, oraz Karol Miaskowski. 
Liczba członków bractwa od chwili za-
łożenia księgi bractwa, do kasaty wy-

nosiła ponad 18 tysięcy.10 Członkowie 
bractwa przybywając na Świętą Górę 
spowiadali się i korzystali z kierownic-
twa duchowego.

10Pamiątka dz. przyt. II. s. 15-24. Liber Confraternitais SS. 
Rosarii, Liber Preventorum Confraternitatis SSmi Rossarii 
Kornacja – Rola Świetej Góry w życiu E. Bojanowskiego. 
Nasza Przyszłość XXXII s. 227.

Fragment kazania ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr
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PRZEKAZANIE WOZU 
DlA OChOtNICZEj StRAŻY POŻARNEj  

Sebastian Nowak

Na początku listopada 2020 
roku odbyła się uroczystość poświę-
cenia i przekazania wozu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP w Piaskach.

Pierwotnie program tego wy-
darzenia miał być zdecydowanie bo-
gatszy, a uroczystości miały odbyć 
się na piaskowskim rynku. Niestety 

ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną organizatorzy byli zmuszeni do 
organizacji uroczystości w ograniczo-
nej formule na Świętej Górze. Na spo-

tkanie mimo wszystko przybyli m.in. 
minister – Jan Dziedziczak, starosta 
gostyński – Robert Marcinkowski, 
wójt gminy Piaski – Wiesław Glapka,  

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu strażackiego na Świętej Górze
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Święty Ludwik Grignion de 
Montfort w „Traktacie o Prawdziwym 
Nabożeństwie do Najświętszej Ma-
ryi Panny” napisał tak: „Maryja jest 
miejscem świętym i najświętszym, 
gdzie kształtują się święci”. Idąc za 
tą myślą można łatwo stwierdzić, że 
Święta Góra, która jest Domem Matki, 
jest miejscem, które kształtuje świę-
tych. Można tu wspomnieć chociażby 
sługę bożego księdza Wawrzyńca Ku-
śniaka oraz błogosławionego Edmun-
da Bojanowskiego, o którym właśnie 
jest ten tekst. 

Od pierwszych chwil po na-
rodzeniu, życie błogosławionego Ed-
munda naznaczone było chorobą, 
ale też cudowną opieką Matki Bożej 
Świetogórskiej. Cierpienie, którego 

doświadczał od najmłodszych lat nie 
było „bezsensowne” i należy uznać  
je za ważny punkt w drodze od osią-
gniecia świętości. Rodzice Edmunda, 
Teresa i Walenty Bojanowscy, złożyli 
w Bogu i Matce Najświętszej całą na-
dzieję. Dziś wydaje się, że to właśnie, 
niezrozumiała choroba i tajemnica 
cierpienia zaważyły na całym życiu 
Edmunda. Otrzymując dar cudowne-
go uzdrowienia już na zawsze związał 
się z Maryją – „miejscem świętym  
i najświętszym, gdzie kształtują się 
święci”. Być może niejednokrotnie 
on sam, jako młodzieniec, czy dorosły 
mężczyzna wracał myślą, modląc się 
przed cudowną Pietą w świętogórskim 
sanktuarium, do tego konkretnego 
wydarzenia opowiadanego mu przez 

komendant powiatowy PSP w Gosty-
niu – bryg. Tomasz Banaszak, zastęp-
ca komendanta powiatowego PSP 
w Gostyniu – mł. bryg. Michał Pohl, 
naczelnik wydziału operacyjnego Ko-
mendy Powiatowej PSP w Gostyniu  
– mł. bryg. Jacek Sowiński, były ko-
mendant powiatowy PSP w Gostyniu 
– st. bryg. w st. spocz.  Zdzisław Zim-
ny, prezes zarządu ZOSP RP w Go-
styniu – dh Andrzej Małecki.

6 listopada po Mszy Świętej 
o godz. 12:00 pod przewodnictwem 
kapelana powiatowego strażaków 
księdza Michała Kuliga COr, nastąpi-
ło poświęcenie pojazdu, którego do-
konał superior Kongregacji Oratorium 
Świętego Filipa Neri – ksiądz Marek  
Dudek COr.

Następnie minister Jan Dzie-
dziczak, wójt gminy Piaski Wiesław 
Glapka, oraz komendant powiatowy 

PSP w Gostyniu, brygadier Tomasz 
Banaszak przekazali jednostce OSP 
w Piaskach kluczyki, oraz dowód reje-
stracyjny pojazdu. 

Zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki Volvo 
GPA Rt 3/16 dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Piaskach, dokonano 
przy współfnansowaniu Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej. Odbyło się to ze środków Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  
i firm ubezpieczeniowych, samorządu 
gminy Piaski, powiatu gostyńskiego, 
oraz lokalnych darczyńców. Wartość 
zakupu to około 800 tys. zł. 

MIEjSCE, 
GDZIE KSZtAŁtUjĄ SIĘ ŚWIĘCI

s. M. Katarzyna Szulc SBDNP
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matkę. Rodzina Bojanowskich, jako 
wotum wdzięczności za dar cudowne-
go uzdrowienia syna ofiarowała srebr-
ne Oko Opatrzności – do dziś znaj-
dujące się w świętogórskiej bazylice,  
a sam fakt uzdrowienia opisany jest  
w kronikach klasztoru filipinów, kusto-
szy tego świętego wzgórza. 

Wspominamy błogosławione-
go Edmunda i jego szczególną więź 
z Maryją rozpoczynając przeżywanie 
150-tej rocznicy śmierci tego ziemia-
nina, społecznika i jak o nim mówio-
no – „serdecznie dobrego człowieka”. 
„Przykład świętych nas pobudza,  
a  i c h  b r a t n i a  m o d l i t w a  n a s  

ROK LITURGICZNY
2020/2021

BŁOGOSŁAWIONY 
EDMUNDZIE!

MIŁOŚNIKU
EUCHARYSTII

                         MÓDL SIĘ ZA NAMI!

ZGROMADZENI 
NA ŚWIĘTEJ  

WIECZERZY
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wspomaga” – modlimy się podczas 
Eucharystii słowami Prefacji o Świę-
tych i zarazem możemy zobaczyć, że 
życie błogosławionego Edmunda do 
dziś jest inspiracją dla wielu osób. In-
spiracją, jak pozwolić się kształtować 
Maryi, aby pod Jej uważnym spojrze-
niem stawać się świętym. 

Edmund pozornie niczym się 
nie wyróżniał spośród codziennie mo-
dlących się w bazylice. Przy Maryi  
w Jej Domu uczył się jak żyć Ewan-
gelią, a podczas Liturgii słuchał i roz-
ważał w sercu usłyszane Słowo, które 
następnie odnosił do swojego życia. 
Był jednak Bożym „TERAZ”! W sytu-
acji, jakiej dane mu było żyć, starał 
się dostrzegać człowieka potrzebują-
cego zarówno chleba, jak i modlitwy 
czy dobrego słowa. Nie ograniczał się 
do korzystania z Bożego dobra, sam 
stał się jego siewcą przez hojność  
i otwarte serce. Bojanowski w swoim 
postępowaniu zawsze był przejrzysty. 
Stał na straży ochrony życia Bożego 
w sercu każdego człowieka. Dziś jest 
dla nas wzorem troski i ochrony ży-
cia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Błogosławiony Edmund nie wyobrażał 
sobie dnia bez Eucharystii, która była 
centrum Jego wszelkiego, często bar-
dzo wielorakiego, zaangażowania na 
rzecz społeczności lokalnej. To wiara 
w Najświętszy Sakrament Ołtarza po-
budzała go do tak szczególnej troski 
nakierowanej na najsłabszych - dzieci, 
ubogich i chorych.  Dzień, o czym do-
wiadujemy się z Dziennika czy Listów, 
jak tylko pozwalało mu zdrowie, za-
wsze zaczynał od Mszy Świętej. Szedł 
do kościoła wcześnie rano, zazwyczaj 
pieszo, a błoto, mgła, śnieg czy ule-
wa, nie były mu przeszkodą. W jego 
Dzienniku niejednokrotnie można zna-
leźć taki zapis: „Pochmurno, wiatr 
od wschodu zamiata śnieg i zarzu-
ca tory. Pomimo tego wybrałem się 
pieszo do kościoła, bo mi było przy-
kro, żem wczoraj i przedwczoraj nie 

był, a przy tym chciałem sprawdzić, 
czy znużenie i świeże powietrze 
nie wyleczy z kataru. Przeprawa 
była trudna, gdzieniegdzie trzeba 
było głęboko brnąć w śniegu bez 
najmniejszego toru, do tego wi-
cher i zamieć utrudniały przejście. 
Zdyszany i spocony przebrnąłem 
wreszcie do kościoła. Byłem na 
Mszy św. i u spowiedzi”. (Dziennik, 
5.01.1854).

Ewangelia i troska o formację 
osobistą, oraz powierzone dzieci sta-
ła się podstawą napisanej Reguły dla 
sióstr służebniczek, które już w samej 
nazwie miały i mają być podobne do 
Maryi. Utworzenie 3 maja 1850 roku 
w Podrzeczu koło Gostynia pierwszej 
wiejskiej ochronki dało początek Zgro-
madzeniu Sióstr Służebniczek Boga-
rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczę-
tej. Szczególnym zadaniem, odczyta-
nym przez Edmunda w ówczesnym 
czasie, stała się służba dzieciom, 
ubogim i chorym. Niestety sytuacja 
polityczna podczas zaborów doprowa-
dziła do podziału zgromadzenia, które 
już wtedy wyszło poza tereny Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego. Aby 
uniknąć likwidacji zostały utworzone 
cztery autonomiczne zgromadzenia 
zakonne, które po dziś dzień realizują 
charyzmat przekazany przez swoje-
go Założyciela. Od 1991 roku tworzą 
Federację Zgromadzeń Sióstr Służeb-
niczek Najświętszej Maryi Panny, któ-
rej celem jest pogłębianie duchowej 
jedności i misji służby. W tej właśnie 
misji jest ukryte życie Służebniczek  
i powołanie do miłości służebnej. Tak 
zrozumiana i realizowana służba ma 
je wyróżniać spośród innych zgro-
madzeń zakonnych. Edmund Boja-
nowski zostawił wiele wskazań, które 
nadal odkrywamy i odczytujemy. Bo-
janowski, jako świecki katolik może 
inspirować do aktywności we własnej 
wspólnocie parafialnej, a jego zaanga-
żowanie społeczne może być dla nas 
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współczesnych inspiracją do służby  
i pracy na rzecz społeczności lokalnej. 

Dziękując Bogu za dar życia 
Edmunda Bojanowskiego, zawierzaj-
my tych, którzy obecnie mieszkają  
w miejscu, gdzie on żył i działał. Tych, 
którzy chodzą tymi samymi drogami, 
aby spotykać się z Maryją w święto-

górskim sanktuarium. Wreszcie tych 
wszystkich, którzy w działaniach na 
rzecz drugiego człowieka uczą się tak 
bardzo potrzebnego dziś „jednocze-
nia innych wokół dobra”.

PRZYjDź KRólEStWO tWOjE,
BĄDź WOlA tWOjA 
jAKO W NIEBIE, tAK I NA ZIEMI
Kazanie wygłoszone w Uroczystość Chrystusa Króla, 
w dzień poświęcenia krzyża wotywnego przed bazyliką

ks. Adam Adamski COr

Przyjdź Królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja jako w niebie, tak 
i na ziemi. To Jezus nauczył nas słów 
tej modlitwy. A chrześcijanin mając 
świadomość swojej słabości, pokornie 
prosi, by Boży porządek był – jako w 
niebie, tak i na ziemi. To znaczy, że 
czuje się odpowiedzialny za kształt 
naszego życia społecznego i wiary nie 
ogranicza do religijnego folkloru. 
 Dziś obraz króla może już tak 
nie przemawia, ale w czasach Chry-
stusa i następnych wiekach był on 
bardzo czytelny. Królowie w czasach 
monarchii byli: panami życia i śmierci, 
prawodawcami, sędziami i dyspono-
wali prawem łaski. 

Uroczystość Chrystusa Króla 
została ogłoszona przez papieża Piu-
sa XI w 1925 r. Narody szukały swego 
miejsca na mapie świata, trwały za-
biegi dyplomatyczne i walka o wpływy,  
a ówczesny Piotr wskazał światu osta-
teczną prawdę, w świetle której należy 
widzieć i oceniać ludzkie wysiłki bu-
dowania ładu na świecie. W kontek-
ście walki o władzę, wpływy, terytoria, 
dziwnie musiały zabrzmieć słowa, że 

Chrystus jest Królem Wszechświata. 
Ale nie mniej zaskakująco brzmiały 
słowa Jezusa wypowiedziane przed 
Piłatem: Tak, jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie”. A człowiek, siebie uwa-
żający za boga na Ziemi, dokonał in-
tronizacji na miarę swych możliwości: 
przybił Boga do krzyża. Od tego czasu 
krzyż jest tronem BOGA, jednocześnie 
jest wyrzutem sumienia dla człowieka. 
I dlatego, ilekroć człowiek wchodzi  
w rolę Piłata, kpiąc z PRAWDY obja-
wionej przez Boga, uważając się za 
pana życia i śmierci, nie potrafi pa-
trzeć na krzyż i usuwa go z przestrze-
ni publicznej. Współczesnych Piłatów 
krzyż po prostu drażni, bo przypomina  
o królowaniu cierpiącego z miłości Boga  
i jednocześnie o ludzkiej słabości  
i podłości. 

Znamienne, że gdy człowiek 
z Bogiem rozpoczynał jakieś dzieło  
i modlił się: Przyjdź Królestwo Two-
je, bądź wola Twoja jako w niebie, 
tak i na ziemi; to jednocześnie sta-
wiał krzyż. W zakładanym mieście,  
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państwie, czy nowo odkrytych lądach 
– stawiał krzyż. I w naszym życiu oso-
bistym znak krzyża oznacza królowa-
nie Boga. Począwszy od chrztu św. aż 
po krzyż na mogile. I odwrotnie, ilekroć 
człowiek chciał zająć miejsce Boga  
i jak Piłat wyrokować i życiu i śmierci, 
usuwał krzyż. 

Do rangi symbolu, w tym kon-
tekście, urasta historia krzyża, który 
dziś poświęci ks. biskup przy drodze 
miedzy bazyliką a cmentarzem. Na 
naszym obrazie w pejzaż ówczesnej 
Świętej Góry, wpisany jest krzyż, który 
stoi właśnie w tym miejscu, a przy nim 
pokornie klęczy człowiek, patrząc na 
kościół. Później na tym miejscu posta-
wiono ołtarz koronacyjny cudownego 
wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej. 
Maryja tutaj króluje wraz ze swym Sy-
nem. Upamiętniono to krzyżem, który 
stał aż do II wojny światowej. Niemiec-
ki okupant sam siebie uczynił panem 
życia i śmierci – i usunięto ten krzyż, 
podobnie jak Oko Opatrzności Bożej  
z naszego klasztoru. To już nie 
Opatrzność Boża w Królestwie Chry-

stusa, ale III Rzesza miała opiekować 
się światem i zapewnić mu tysiąclet-
nie szczęście. Czym się to skończyło?  
– wiemy doskonale. Po wojnie Oko 
Opatrzności wróciło na swoje miejsce, 
ale krzyż nie. U Pana Boga nie ma 
przypadków. Może w planach Opatrz-
ności Bożej, mieliśmy doczekać tego 
czasu, kiedy trzeba się zastanowić 
nad wypowiadanymi słowami modli-
twy: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź 
wola Twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi. Bo przestaje być oczywiste, ja-
kie są nasze pragnienia. 
 Dziś współcześni Piłaci, uwa-
żając się za Panów życia i śmierci 
pytają tłum: Kogo chcecie, Chrystu-
sa Króla czy Barabasza? A ten sam 
tłum, który niedawno śpiewał Hosan-
na Synowi Dawidowemu; teraz jak-
by w amoku krzyczy: nie tego, ale daj 
nam Barabasza! I nie przeszkadza 
im, że Barabasz był zbrodniarzem.   

Bogu niech będą dzięki, że 
właśnie w tym czasie, sól tej zie-
mi, rzemieślnicy zrzeszeni w Ce-
chu Rzemiosł Różnych przy wparciu  

Krzyż, przy którym klęczy człowiek. Obraz świętogórski 
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pracowników Lasów Państwowych 
gm. Piski, wyszli z inicjatywą, by przy-
wrócić tutaj ten krzyż. Wobec krzyku 
tego świata: chcemy Barabasza, jest 
to nasze ciche szeptanie pacierza, 
którego nauczyli nas rodzice i dziad-
kowie: Przyjdź Królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja jako w niebie, tak 
i na ziemi. I trzeba powtarzać za Je-
zusem królującym na krzyżu: Ojcze 
przebacz im, bo nie wiedzą co czy-
nią, gdy widzimy rodziców, którzy nie 
wkładają dziecku do ręki książeczki 
z pacierzem, ale kartonik z bluźnier-
czym krzykiem Barabasza. 

Historia jest nauczycielką ży-
cia. Dziś KRÓLOWIE ŻYCIA chcą 
budować swoje zamki na piasku. Tym-
czasem budowanie zrębów Królestwa 
Bożego, to liczenie się z Bożymi za-
sadami i podjęcie trudu budowania na 
skale.   

 Chrystus jest Królem cywili-
zacji miłości – budowana jest ona na  
Bożych wartościach, których człowiek 
nie tworzy, ale odczytuje w Bożym ob-
jawieniu:
PRAWDY – nie ustala się na głosowa-
niu 
SPRAWIEDLIWOŚĆ – nie opiera się 
na wyroku trybunałów
DOBRO – nie polega na zadowoleniu 
tłumu wyborców.

Gdy będziemy przechodzili 
obok krzyży przydrożnych, módlmy się 
pokornie: Przyjdź Królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja jako w niebie, tak 
i na ziemi – bo to będzie znaczyło, że 
czujemy się odpowiedzialni za kształt 
naszego życia społecznego i wiary nie 
ograniczamy do religijnego folkloru. 

REMONtY 
I PRACE KONSERWAtORSKIE 
W NASZEj BAZYlICE

ks. Jakub Przybylski COr

Bazylika świętogórska jest du-
żym obiektem zabytkowym, który po-
siada wielką wartość duchową, archi-
tektoniczną i artystyczną. Tutejsi filipini 
zawsze cenili sztukę sakralną, dlatego 
dbali o to, żeby projektanci, budowni-
czowie, artyści, złotnicy czy sztukato-
rzy naszej świątyni wykonywali swoje 
prace na najwyższym poziomie. Dzię-
ki temu możemy szczycić się pięknym, 
jednorodnie wyposażonym obiektem, 
który zarówno pod względem samej 
struktury architektonicznej, jak i deta-
lu, stanowi imponującą formę. To dzie-
dzictwo, które jest w naszych rękach 
wymaga stałej troski – dbania o bie-
żący stan obiektu pod względem bu-
dowlanym, a także prac remontowych 
i ratunkowo-konserwatorskich. 

W roku 2020, dzięki dotacjom 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, Gminy Piaski i zaso-
bom własnym Kongregacji na Świętej 
Górze, przeprowadzono kolejny etap 
prac. Objęto nimi prawą stronę pre-
zbiterium bazyliki (południowa ściana 
transeptu).  

Wszyscy pamiętamy wygląd 
tej części świątyni. Stan sztukaterii 
i malowideł już na pierwszy rzut oka  
był mało zadowalający, szczególnie  
w kontekście zakonserwowanych 
sztukaterii i stiukowych ołtarzy oraz 
niszy prezbiterialnej. Przy dokład-
nym oglądzie dostrzec można było 
bardzo niepokojące objawy znisz-
czeń. Pod wtórnymi przemalowaniami  
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uwidoczniły się liczne spękania i od-
spojenia warstw tynków oraz warstw 
malarskich. Poza tym, na elementach 
dekoracyjnych (sztukaterie) zacho-
wane były tylko śladowo oryginalne 
złocenia, które także były w bardzo 
słabej kondycji. Niektóre miejsca  
w obrębie sztukaterii, malowideł, tyn-
ków i detali były odspojone i wyma-
gały stabilizacji i podklejenia, gdyż 
mogły odpaść od podłoża. Dotyczyło 
to szczególnie miejsc w górnych par-
tiach ścian, w tym niektórych detali 
architektonicznych (gzymsy, pilastry, 
elementy fryzu) umieszczonych na du-
żej wysokości. Także same malowidła 
(freski) wymagały szybkiego podjęcia 
prac konserwatorskich. Można było 
zaobserwować na nich liczne ubytki, 
odspojenia warstw malarskich, śla-
dy dawnych zawilgoceń i zagrzybień  
i zabrudzenia po jakiś wcześniejszych 
pracach w świątyni, Taki stan zabytku 
wymagał konieczności konserwacji 
zapraw, tynków, sztukaterii, malowideł 
i rekonstrukcji  marmoryzacji w niszy  
i wokół niej. Każdy wymieniony ele-

ment poddano następującym zabie-
gom: wykonanie odkrywek, pobranie 
próbek do badań, wzmocnienie osła-
bionych materiałów, oczyszczenie  
z nawarstwień, zabrudzeń i przemalo-
wań, podklejenie odspojonych warstw 
tynku i malarskich, wypełnienie spę-
kań i rozwarstwień, dezynfekcja ob-
szarów zakażonych mikrobiologicznie, 
wzmocnienie i sklejenie ruchomych 
elementów, uzupełnienie ubytków 
wraz z rekonstrukcją brakujących 
elementów, scalenie kolorystycznym, 
odtworzeniu złoceń, stiuków, uzupeł-
nieniu warstwy malarskiej, zabezpie-
czenie wszystkich powierzchni spe-
cjalistycznymi materiałami konserwa-
torskimi.

Biorąc pod uwagę całą bazy-
likę, wydaje się, że tylko kolejny frag-
ment w tym roku poddano pracom 
konserwatorskim. Warto jednak wie-
dzieć, że ten fragment to prawie 150 
m2 powierzchni zabytkowej i przypo-
mnieć sobie wysokie i skomplikowane 
rusztowanie, które na kilka miesię-
cy zabudowało półprezbiterium. Co  

Rusztowanie w prawej części prezbiterium
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więcej, rok 2020 ze względu na pan-
demię koronawirusa był czasem nie-
zwykle trudnym do podejmowania 
prac konserwatorskich. Była wielka 
niewiadoma, co będzie i czy w ogóle 
prace będzie można rozpocząć i za-
kończyć. Z bożą pomocą jednak kolej-
ny etap prac został pomyślnie zakoń-
czony. Bardzo to cieszy i mobilizuje do 
podjęcia kolejnych kroków w kierunku 
zakończenia konserwacji prezbite-
rium, a następnie całej bazyliki. Warto 
zauważyć, że co roku nasza świątynia 
pięknieje i co roku nasze pokolenie nie 
tylko korzysta z tego pięknego obiek-
tu, ale też daje swój wkład w utrzyma-
nie i ratowanie świętogórskich zabyt-
ków. Te prace są konieczne i należy je 
konsekwentnie podejmować właśnie 
w obecnym stanie obiektu, kiedy wi-
dać już uszkodzenia, zabrudzenia czy 
zniszczenia, ale jeszcze nie nastąpił 
nieodwracalny proces całkowitej de-
strukcji. Należy też przeprowadzać 
prace na najwyższym poziomie, mały-
mi krokami do celu, bo na to zasługuje 
obiekt tej klasy, jakim jest świątynia 
uznana za Pomnik Historii. 

Ponadto, w minionym roku 
zainstalowano w prezbiterium bazy-
liki profesjonalną kamerę do monito-
ringu, a także kamerę do transmisji 
internetowych mszy i nabożeństw ze 
Świętej Góry. W tym celu doprowa-
dzono do bazyliki także światłowód,  
a więc Internet o bardzo dużym przesyle  
(1 Gb/s), który można wykorzystać 
także do transmisji on-line koncertów 
czy innych wydarzeń w sanktuarium. 

Być może niektórzy zauważyli 
również, że do życia powróciły także 
dwa dzwony na Świętej Górze. Na 
dwóch wieżach-dzwonnicach mamy 
cztery dzwony, które przez ostatnie 
lata były używane bardzo rzadko. 
Stan instalacji elektrycznej oraz same 
mechanizmy wszystkich dzwonów 
(zawiesia, napędy, sterowanie) wy-
magały natychmiastowej naprawy. 
Używanie dzwonów było po prostu co-
raz bardziej niebezpieczne. W pierw-
szym etapie prac zostały komplekso-
wo naprawione dzwony w lewej wie-
ży (zarówno mechanizmy jak i serca 
dzwonów). Dwa pozostałe czekają 
na swoją kolej. Obecnie więc, przy  

Prawa strona prezbiterium oraz nowa kamera internetowa
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zastosowaniu sterowania elektronicz-
nego, dzwony codziennie biją na Anioł 
Pański i wieczorem wzywają nas na 
Mszę Świętą, a w niedzielę biją na 
rozpoczęcie dnia pańskiego o godzi-
nie 7:00 oraz przed sumą – o godzin-
nie 10:00. Tworzy to nie tylko piękny 
kościelny klimat, ale przede wszystkim 
przypomina o Bogu, który na nas cze-
ka i nas zwołuje na świętą liturgię. 

Prace podejmowane na Świę-
tej Górze cieszą zarówno nas filipi-
nów, kustoszy tego świętego miejsca, 
jak i wszystkich pielgrzymów i parafian 

świętogórskich. Dziękujemy więc Bo-
żej Opatrzności i Maryi Róży Duchow-
nej, Pani i Gospodyni tego sanktu-
arium za wszelkie dobro, które w tym 
trudnym roku udało się zrealizować. 
Dziękujemy za każdą modlitwę i każ-
dą ofiarę złożoną dla ratowania świę-
togórskich zabytków. Miejmy nadzieję, 
że kolejny rok zaowocuje kolejnymi 
pracami, którymi będziemy mogli się 
cieszyć przybywając na Świętą Górę 
bez epidemicznych ograniczeń, tak 
licznie jak kiedyś. 
 

Wymiana okna w prezbiterium

SPOtKANIA GRUPY 
ORAtORIUM DOROSŁYCh

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego



  17 

Z życia parafii

Z życia parafii
ks. Dariusz Dąbrowski COr

Krzyż wotywny na Świętej Górze
W uroczystość Chrystusa Kró-

la 22 listopada 2020 r. z inicjatywy 
rzemieślników zrzeszonych w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Gostyniu, w roku 
pandemii koronawirusa, został ufun-
dowany krzyż wotywny. Jest on wznie-
siony na historycznym miejscu pomię-
dzy parkingiem cmentarnym a parkin-
giem przed bazyliką na tzw. kurhanie, 
od strony osiedla Głogówko. 

Miejsce to nie jest przypadko-
we, bowiem nawiązuje do dawnej tra-
dycji, potwierdzonej badaniami arche-
ologicznymi o pochówkach w tej oko-
licy w czasach pogańskich. Miejsce to 
jest także upamiętnione na cudownym 
obrazie Matki Bożej Świętogórskiej.  
W lewym jego górnym polu znajdu-
je się widok na kościół świętogórski  
z 1512 r., a w oddali, przy drodze znaj-
duje się krzyż i klęczący przed nim 
człowiek. 

We współczesnych przeka-
zach ustnych, starsi mieszkańcy Go-
stynia wspominają obecny niegdyś  
w tym miejscu krzyż, który został 
zniszczony podczas okupacji niemiec-
kiej. W protokołach sesji Kongregacji 
znajduje się zapis o decyzji podjętej 
przez filipinów w 1928 r., aby w miej-
scu, gdzie stał ołtarz koronacyjny pod-
czas uroczystości koronacji papieski-
mi koronami Cudownego Wizerunku  
– postawić krzyż. To zapewne on zo-
stał zniszczony przez Niemców.    
 Obecny krzyż wykonany jest 
z drewna dębowego, ma 6 m wysoko-
ści, 3.10 m szerokości, średnicę belki 
25 cm i waży ok. 600 kg. Drewno na 
krzyż przekazało Nadleśnictwo Piski. 

Na belkach znajduje się napis 
z Księgi proroka Izajasza (53,5), wy-

konany literami ze stali nierdzewnej: 

W JEGO RANACH JEST NASZE 
ZDROWIE

Uroczystego poświęcenia do-
konał bp Szymon Stułkowski, po Mszy 
Świętej o godzinie 12:00. Poświęcenie 
poprzedziło odczytanie tekstu z Księgi 
proroka Izajasza:
Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? 
Na kimże się ramię Pańskie objawiło? 
On wyrósł przed nami jak młode drze-
wo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. 
Nie miał On wdzięku ani też blasku, 
aby na Niego popatrzeć, ani wyglą-
du, by się nam podobał. Wzgardzony 
i odepchnięty przez ludzi, Mąż bole-
ści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, 
przed kim się twarze zakrywa, wzgar-
dzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz 
On się obarczył naszym cierpieniem, 
On dźwigał nasze boleści, a myśmy 
Go za skazańca uznali, chłostanego 
przez Boga i zdeptanego. Lecz On był 
przebity za nasze grzechy, zdruzgota-
ny za nasze winy. Spadła Nań chłosta 
zbawienna dla nas, a w Jego ranach 
jest nasze zdrowie.

Następnie ksiądz biskup od-
mówił modlitwę poświęcenia:

Panie nasz Boże, przybądź nam z po-
mocą i racz nieustanną opieką chronić 
tych, którzy pokładają ufność w mocy 
Krzyża świętego. Niech utwierdza wia-
rę, pomnaża dobre czyny, przyczynia 
się do odkupienia dusz, niech pocie-
sza, strzeże i broni przed pociskami 
nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 
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Z życia parafii

Panie Jezu Chryste pobłogosław  
† ten Krzyż, przez który wyrwałeś 
świat spod władzy duchów piekielnych 
i Męką Swoją pokonałeś kusiciela, któ-
ry cieszył się, gdy pierwszy człowiek 
przestąpił prawo Boże spożywając 
owoc z drzewa zakazanego. 
Niech ten Krzyż będzie poświęcony  
w imię Ojca † i Syna, i Ducha Święte-
go, a wszyscy, którzy przed tym Krzy-
żem będą się modlili i pokłon oddawali 
Panu, niech otrzymają zdrowie duszy 
i ciała. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen.

Poświęceniu towarzyszył śpiew:
Zawitaj, Ukrzyżowany, 
Jezu Chryste przez Twe rany. 
Królu na niebie, prosimy Ciebie, 
ratuj nas w każdej potrzebie. 

Następnie w imieniu rzemieśl-
ników głos zabrał starosta gostyński 
Robert Marcinkowski, który powiedział: 
Staję dziś przed państwem nie z racji 
sprawowanego urzędu, ale zostając 
o to poproszonym przez gostyńskich 

rzemieślników. Później podziękował 
za inicjatywę w trudnych czasach: 
Inicjatywę, która nie tylko z punktu wi-
dzenia wiary, ale także z punktu widze-
nia integrowania ludzi, tych ludzi po 
prostu łączy, bo łączy rzemieślników 
różnych branż, środowiska duchowe, 
księży filipinów, księdza biskupa, pa-
rafię farną., która udostępniła dział-
kę pod ustawienie krzyża, ale łączy 
także wszystkich ludzi, bo ja głęboko  
w to wierzę, że ten krzyż jest nie tylko 
symbolem wiary, ale jest także waż-
nym znakiem, dla tych ludzi, którzy nie 
wierzą. Na koniec starosta gostyński 
dodał: Pewnie wielu skrytykuje tą ini-
cjatywę. Powiedzą rzemieślnikom: „po 
co wyście to robili, przecież to jakiś za-
bobon, średniowiecze”. (...) Te głosy 
krytyki umilkną po 2-3 dniach, a wasze 
dzieło będzie wspominane na kartach 
historii. 

Na koniec uroczystości zosta-
ły odśpiewane Suplikacje, podczas 
których ksiądz biskup okadził krzyż 
wotywny i udzielił pasterskiego błogo-
sławieństwa obecnym na uroczystości 

Przygotowania do uroczystości trwały kilka dni
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Zobacz nową stronę internetową 
parafii w Błażejewie

www.blazejewoparafia.pl

i tym wszystkim, którzy kiedykolwiek 
będą się przed nim modlić, słowami: 

B. Bóg, miłosierny Ojciec, który  
w męce swojego Syna dał wam przy-
kład miłości, niech sprawi abyście 
przez służbę Bogu i ludziom otrzymali 
niewysłowiony dar Jego błogosławień-
stwa. 
W. Amen.
B. Chrystus, który umierając na krzy-
żu wybawił was od śmierci wiecznej, 
niech was obdarzy życiem bez końca. 
W. Amen.
B. Bóg, który przez zmartwychwsta-
nie swojego Syna odrodził was do ży-
cia wiecznego, niech da wam udział  
w Jego chwale. 
W. Amen.
B. Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Podziękowania za osobiste 
zaangażowanie w to przedsięwzięcie, 
oprócz rzemieślników zrzeszonych  
w Cechu Rzemiosł Różnych i Nad-
leśnictwu w Piaskach, należą się 
głównemu inicjatorowi, panu Jano-
wi Marcinkowskiemu, wspomagają-
cym go panom Sławomirowi Miko-
łajewskiemu i Henrykowi Chudemu. 
Za projekt budowlany panu Pawłowi 
Pospieszyńskiemu, a za przygoto-
wanie urzędowo – administracyjne 
projektu panu Andrzejowi Pospie-
szyńskiemu. Krzyż ustawiony jest 
na działce należącej do parafii pw. 
św. Małgorzaty, a więc za zgodę  
i współpracę podziękowania należą 
się także proboszczowi księdzu kano-
nikowi Grzegorzowi Robaczykowi. 

Uroczyste poświęcenie
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Autorytety

ks. Stanisław Gawlicki COr

Święta Brygida Szwedzka

Autorytety

Brygida była kobietą po czter-
dziestce, jej dzieci zdążyły dorosnąć, 
a mąż właśnie niedawno zmarł, po-
zostawiając jej dość środków do ży-
cia, by mogła odpoczywać w dostatku  
i cieszyć się wnukami. Gdyby żyła  
w XXI wieku być może jakiś emerytal-
ny doradca zachęciłby ją do wypisania 
na kartce tego wszystkiego, co chcia-
łaby robić przez resztę życia: znaleźć 
sobie nowe hobby, podróżować, na-
uczyć się czegoś nowego, spisać swo-
je wspomnienia.

Był jednak rok 1344, a Brygi-
da, szlachetnie urodzona, nie szukała 
ludzkiego doradcy. Jej przewodnikiem 
były wizje mistyczne: przesłania od 
Boga były w jej życiu czymś natural-
nym od dzieciństwa. Pewnego razu 
wstrząśnięta wizją Pana Jezusa na 
krzyżu, mała Brygida zapytała: „Kto Ci 
to zrobił?”. „Ci, którzy ze Mnie szydzą  
i lekceważą moją miłość”. Odtąd sta-
rała się pocieszać Pana Jezusa.

W roku 1316 poślubiła Olafa. 
Mieli ośmioro dzieci. Po śmierci męża, 
musiała zdecydować co dalej robić ze 
swoim życiem. Najpierw na kilka lat 
zamieszkała w klasztorze cysterskim 
w Alvastra. Kiedy jeden z mnichów 
zastanawiał się czego szuka kobieta 
w klasztorze męskim, usłyszała głos: 
„Niewiasta ta przybyła tu, by zebrać 
kwiaty, z których będzie lekarstwo dla 
wszystkich ludzi”. Bóg wybrał ją do 
wielkich rzeczy, ale musiała zdobyć 
się na ofiarę i wyrzeczenie: „ Kochaj 
mnie całym swoim sercem – prosi Bóg 
Brygidę. Nie tak jak syna, córkę czy 
rodziców, ale najbardziej na świecie”. 

Kiedy Bóg polecił jej zostawić wszyst-
ko i udać się do Rzymu – włożyła ubo-
gi strój, rozdała majątek i wyśmiewana 
przez znajomych szlachetnie urodzo-
nych, odpowiedziała: „Nie dla was za-
częłam i nie dla was skończę” i pro-
siła o modlitwę o wytrwałość i zaufa-
nie Bogu. Boże instrukcje były jasne 
– miała zostać w Rzymie dopóki nie 
zjawią się tam równocześnie cesarz 
i papież. Ale w życiu to wydawało się 
nierealne. Od 1309 roku siedmiu ko-
lejnych papieży rezydowało w Awinio-
nie, przedkładając jego piękno i wy-
godne życie nad brud i biedę Rzymu. 
Papieże zaangażowali się w światowe 
sprawy, tracili stopniowo z oczu swoje 
duchowe posłannictwo. W 1350 roku 
przybyła do Rzymu. Miała się przyczy-
nić do rozwikłania polityki, religii oraz 
lęku i zachłanności, które paraliżowa-
ło życie Kościoła. Przez ponad 20 lat 
zasypywała listami kolejnych papieży, 
prosząc, nalegając, a nawet nakazu-
jąc im, by powrócili do Rzymu. Jej na-
tarczywość była irytująca, ale nie przy-
nosiła efektów. Papież Klemens VI nie 
tylko pozostawał we Francji, ale także 
odmówił zatwierdzenie jej zakonu. 
Papież Urban VI wprawdzie powrócił,  
a nawet dał zakonowi swoje błogosła-
wieństwo, ale następnie zmienił decy-
zję i powrócił do Francji. Jakby tego 
było mało, Francja i Anglia uwikłały się 
w wojnę stuletnią, a król szwedzki Ma-
gnus – krewny Brygidy – wydawał się 
pokpiwać z jej zamierzeń. Wszystko 
zdawało się potwierdzać tezę o bez-
nadziejności sytuacji – po ludzku pa-
trząc.
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Autorytety

Proroctwa, objawienia, wizje 
życia Pana Jezusa i sądu Bożego, 
głos słyszany na modlitwie – wszyst-
kie te nadzwyczajności budziły w Bry-
gidzie te same wątpliwości, które miał-
by na jej miejscu każdy z nas: „Czy 
Bóg rzeczywiście mi to powiedział?”. 
„Czy ten obraz i słowo naprawdę po-
chodzą od Niego?”. Poddała swoje wi-
zje osądowi kierownika duchownego. 
Razem pochylali się nad fragmentami 
Pisma Świętego i rozmawiali o tym, co 
słyszała i widziała Brygida. Z czasem 
uznali, że objawienia pochodzą rze-
czywiście od Boga. Dlatego, mimo że 
tak wielu brało jej słowa za fantastycz-
ne urojenia, wciąż modliła się, pościła 
i pokutowała w intencji powrotu papie-
ża. Jednak lata rzymskie zaczęły się 
dawać we znaki. Brygida poczuła się 
znużona licznym podróżami i pokuta-
mi. Kiedy więc Pan Jezus polecił jej 
podjąć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 
powiedziała Mu, że w jej wieku i sta-
nie zdrowia, jest to naprawdę za wie-
le. Usłyszała wtedy: „Kto jest Twórcą 

natury? Czy nie Ja? – powiedział Pan 
– Dlatego Ja wzmocnię twoje siły. Ja 
zapewnię środki do podróży. Ja będę 
twoim przewodnikiem i Ja cię popro-
wadzę”. Słowa te nie były napomnie-
niem Brygidy, miały raczej ją zapewnić 
o mocy, miłości i opiece Pana Boga. 
Podniesiona na duchu, wyruszyła do 
Ziemi Świętej mając już prawie sie-
demdziesiątkę. W miejscach narodzin 
i męki Pana Jezusa otrzymała wizję  
i objawienie, które były dla niej ostat-
nią ziemską pociechą. 

Ale nie zapominajmy, że Brygi-
da była matką, miała jeszcze szóstkę 
żyjących dzieci, które bardzo kochała. 
Na początku misji Bóg wezwał ją do 
porzucenia wysokiej pozycji społecz-
nej, majątku i rodziny. Oddalenie od 
rodziny było tym bardziej bolesne, że 
kilkoro dzieci uwikłało się w trudne 
małżeństwa i niemoralne postępowa-
nie. Kiedy zaprosiła je do siebie do 
Rzymu, trójka zdecydowała się zostać 
w Szwecji, Choć niechętnie, przyby-
li do niej Katarzyna (kanonizowana  

Stefano Maderno, św. Brygida Szwedzka, Bazylika św. Pawła za Murami
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później jako Katarzyna Szwedzka), 
oraz Birger (beatyfikowany). Karol, 
jej ulubieniec, przybył z entuzjazmem  
– pozostawiając jednak w Szwecji swo-
ją trzecią żonę i dziecko. Towarzyszył 
wprawdzie Brygidzie w pielgrzymce 
do Neapolu, ale zaledwie tam dotarł, 
wdał się w romans z królową Joanną. 
Brygida modliła się i wylewała tysiące 
łez i pełniła uczynki miłosierdzia w na-
dziei, że skruszą jego serce. W odpo-
wiedzi Bóg udzielił jej wizji syna, który 
ostatecznie znalazł się w niebie. Wizja 
ta nie była dana tylko dla jej pociechy. 
Bóg wyjawił Brygidzie, że chce, aby 
„przyjaciele Boga zrozumieli, co On 
uczyni w odpowiedzi na modlitwy, łzy  
i trudy tych, którzy modlą się za innych 
z miłością i wytrwałością”.

Historia Brygidy, ukazuje pokój 
płynący z zaufania, że Bóg ma dla nas 
plan uwzględniający całą specyfikę 
naszej osobistej sytuacji, niezależnie 
od tego czy jesteśmy młodzi czy sta-
rzy, bardzo zamożni czy ubodzy. Bry-
gida przybyła do Rzymu jako wdowa 
dobiegająca pięćdziesiątki – co raczej 
nie rokowało wielkich sukcesów. Ża-
den z jej zamiarów, nie ziścił się za jej 
życia – papieże pozostawali w Awinio-
nie, wojna pomiędzy Anglią i Francją 
trwała, zakon brygidek zaczął się roz-
wijać dopiero po jej śmierci, a życie 
duchowe w Rzymie zdawało się za-

mierać. Mimo to, można powiedzieć, 
że Brygida dobrze przeżyła swój doj-
rzały wiek – ta pokorna i zdetermino-
wana kobieta, zasiała wiele ziaren po-
jednania, pokoju i odnowy. Jej oddzia-
ływanie zaczęło być widoczne dopie-
ro po jej śmierci w 1373 roku. Wieść  
o „Objawieniach” rozeszła się tak 
szeroko po świecie, że stały się one 
niemal symbolem ówczesnego kato-
licyzmu i reformy Kościoła. W 1391 
roku Brygida została ogłoszona świętą 
przez papieża Bonifacego IX, który już 
osiadł na stałe w Rzymie.

Wpływ Brygidy okazał się tak 
znaczący i mocny, że papież Jan Pa-
weł II w 1999 roku ogłosił ją – wraz ze 
św. Katarzyną Sieneńską i św. Edytą 
Stein – patronem Europy. Jan Paweł 
II widział w niej swego rodzaju most 
współczesnej Europy – pomiędzy 
północą a południem kontynentu, po-
między protestancką Szwecją, a ka-
tolickim Rzymem, pomiędzy powoła-
niem do małżeństwa a powołaniem do 
życia zakonnego. Jednak największą 
zasługą Brygidy było to, że trwała przy 
Bogu. Gdy brakowało jej ludzkiej ak-
ceptacji, znajdowała pociechę w Jego 
miłości i pozostawała Mu wierna na-
wet w trudnych czasach.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl

    @swietagoraklasztor
zapraszamy na naszego facebooka
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Porady duchowe

ks. Jacek Niesyto COr

Boże NarodzeNie 
iNNe Niż wszystkie...

Porady duchowe

 Przychodzi nam przeżywać 
kolejne uroczystości kościelne w cza-
sie pandemii, dodatkowo, pisząc te 
słowa trwamy również w czasie za-
mieszek po ogłoszeniu werdyktu Try-
bunału Konstytucyjnego w sprawie 
zakazu aborcji z przyczyn eugenicz-
nych. Aborcja w przypadku ciężkie-
go i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu, jego nieuleczalnej choroby 
zagrażającej życiu lub przesłanki me-
dycznej wskazującej na duże praw-
dopodobieństwo choroby dziecka 
jest niezgodna z konstytucją – orzekł  
(w czwartek 22 października 2020 r.) 
Trybunał Konstytucyjny.
 Boże Narodzenie – święta 
rodzinne, choinka w wielu domach 
prawdziwa, ostatnio nawet w donicz-
kach, aby potem można było ją zasa-
dzić. Ale co to faktycznie znaczy dla 
nas że święta są rodzinne. Rodzinne, 
jako zjazd tych ocalałych: wyrwanych 
ze szpon „metalowego oręża” i oca-
leńców z szalejącej pandemii. Jeśli 
taki będzie to zjazd, czy też zejście się 
rodziny, to o czym będzie mowa? Je-
śli się dowiemy, że jesteśmy wyrwani 
z metalowych szpon, to z wdzięczno-
ścią spojrzymy na Mamę i podziękuje-
my, że jednak pozwoliła nam spojrzeć 
na słońce, niebo, że jest nam dane 
poczuć krople jej łez, na naszej twa-
rzy, łez radości, ale i czasem smutku. 
Jeśli zjedziemy się jako ocaleńcy, to 
będziemy się licytować, kto bardziej 
cierpiał, kto się wyrwał z pod respira-
tora, kto ile oddał osocza. Oczywiście 

nasze rozmowy i tak wkrótce zejdą na 
pole polityki, na pytanie czy manife-
stacje są naprawdę odpowiedzią na to 
co się dzieje w kraju, czy też może to 
wynik frustracji z powodu przeciągają-
cych się obostrzeń, a może po prostu, 
komuś kończą się „nieskończone” za-
soby pieniędzy? A może i cała pande-
mia, to wszystko się wpisuje i obnaża 
naszego bożka, jakim stało się zdro-
wie, dla którego jesteśmy gotowi zro-
bić wszystko, nawet pozwolić, aby nie 
było Mszy Świętej z ludem. Może da-
jemy się łatwo uspokoić i zobojętnić, 
bo przecież są środki masowego prze-
kazu i każdy ma swobodny dostęp do 
lekcji, Mszy, pracy a wystarczający 
zdalny sposób. 
 Tak patrząc na to wszystko, 
to widzimy, że wiele rzeczywistych 
aspektów naszego życia przestaje 
mieć znaczenie, bo zastępujemy so-
bie, albo się nam zastępuje je rze-
czywistością wirtualną. Do niedawna 
można było świat zobaczyć na wła-
sne oczy, po prosu być. Dziś już je-
steśmy skazani na to, co nam pokażą  
i jak nam pokażą, wprawdzie może-
my jeszcze wyjść z naszych domów, 
choć z każdej strony słychać – siedź, 
nie wychodź, możemy jeszcze wiele 
spraw skonfrontować, ale jak długo?
 Warto zobaczyć, że świat wir-
tualny zaczyna coraz mocniej kształ-
tować świat rzeczywisty. To w świecie 
wirtualnym, człowiek był anonimowy, 
a przynajmniej tak się mocno wyda-
je, bo nie widać twarzy. Dziś, kiedy  
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wyjdziemy na ulicę, to jakże często, 
nie poznajemy sąsiadów, bo są „za-
maskowani”. Dobrze, że jeszcze jest 
w nas trochę tęsknoty za realną twa-
rzą i można zobaczyć kogoś w przy-
łbicy. 
 Kiedy ponad 2000 lat temu 
na świat przyszedł Bóg – Jezus Chry-
stus, był do nas podobny we wszyst-
kim oprócz grzechu, przyszedł aby 
nas zbawić. Matka Boża Go kochała, 

ale ówczesna władza (każda władza) 
chciała Go zabić, zgładzić i zabronić 
o Nim mówić. Dlatego i dziś dla wielu 
WIERZĄCYCH Jezus może stać się 
tak bardzo bliskim? On też wie, co to 
znaczy być ocalonym. Może właśnie 
ten aspekt dla nas ma być impulsem 
do ratowania wiary (która nie jest  
z tego świata), która przez władzę 
(każdą władzę) jest dziś atakowana  
i niszczona, na różne sposoby. 

Żłobek świętogórski, rok 2015
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 Ponad 2000 temu na świat 
przyszedł Bóg – Jezus Chrystus, dla 
naszego zbawienia, realnie, rzeczywi-
ście, namacalnie. Może za jakiś czas 
zostaniemy poinformowani, że to, co 
może zbawić świat, „cywilizację” to In-
ternet, technologia, postęp, odkrycia 
medycyny. Czy wtedy będzie w nas 
jeszcze miejsce dla ratunku jaki przy-
nosi Jezus?
 Kiedy spotkamy się w rodzin-
nym gronie pamiętajmy, że Bóg jest  
z nami, w nas i nad tym wszystkim, że 
Jego Myśli nie są naszymi myślami, 
Jego Drogi nie są naszymi drogami. 
Co za tym idzie, miejmy na uwadze, 
że to On jest Panem tego świata, choć 
wobec jego „cudów” tak wielu w to za-
czyna wątpić. 
 On przyszedł w zaciszu Betle-
jem, zatem także i my odcinajmy się od 
niepotrzebnego zgiełku. Bądźmy jak 
Mędrcy ze Wschodu, którzy porzucili 
wszystko aby zobaczyć Zbawcę, Króla 
nad królami. My także zechciejmy Go 
zobaczyć, bądźmy jak Pasterze, któ-
rzy uwierzyli Bożym Zwiastunom, że 
Zbawca przyszedł na świat i uwierzmy 
czytając Pismo Święte mówiące o Na-
rodzeniu Jezusa Chrystusa: 

Z narodzeniem Jezusa Chry-
stusa było tak. Po zaślubinach Matki 
Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 
zamieszkali razem, znalazła się brze-
mienną za sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej 
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się we śnie  
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój 
się wziąć do siebie Maryi, twej Mał-
żonki; albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi 
Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grze-
chów». A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane 
przez Proroka: Oto Dziewica pocznie  
i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił 
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie, lecz nie 
zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, 
któremu nadał imię Jezus. 
(Mt 1, 18-24)

Myśli filipińskie

Święty Jan Henryk Newman 
i prawdziwy sens Bożego Narodzenia

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Diakon Jack Sullivan to czło-
wiek, który doświadczył cudownego 
uzdrowienia za wstawiennictwem kar-
dynała Newmana. W 2001 roku był 
w trakcie studiów przygotowawczych 
do święceń diakonatu w Bostonie  
w Stanach Zjednoczonych, kiedy po 
poważnej operacji kręgosłupa okaza-
ło się, że z powodu zaawansowania 

choroby grozi mu paraliż. W pewnym 
momencie, po miesiącach leżenia  
w bólu, zwrócił się w modlitwie do 
Jana Henryka Newmana, wtedy jesz-
cze Sługi Bożego i kandydata na oł-
tarze, zawierzając mu swoją chorobę 
i kwestię przyszłych święceń. Po tej 
modlitwie Sullivan natychmiast nama-
calnie doświadczył Bożego działania 
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– odczuł ciepło i mrowienie w całym 
ciele, a jego serce wypełniły radość  
i głęboki pokój. W tej samej chwili do-
legliwości kręgosłupa zniknęły – Jack 
mógł wstać ze szpitalnego łóżka, cho-
dzić i poruszać się bez bólu, wprawia-
jąc tym w zdumienie pielęgniarkę. Rok 
później Sullivan przyjął upragnione 
święcenia diakonatu, a jego cudowne 
uzdrowienie przyczyniło się do beatyfi-
kacji kardynała Newmana, która miała 
miejsce w roku 2010 w Birmingham  
w Wielkiej Brytanii. W rozważaniu, 
które przedstawiamy poniżej, diakon 
Jack Sullivan wyjaśnia nam, czego 
Newman uczy nas na temat prawdzi-
wego sensu Bożego Narodzenia.

Gdy nadeszła pełnia czasu, 
Bóg posłał swojego anioła do Maryi, 
aby wypełnić swoje obietnice zbawie-
nia ludzkości. Chwaląc Niepokalane 
Serce Maryi, anioł nazwał ją „pełną 
łaski” i „wybraną przez Boga”. Maryja 
zaś odpowiedziała na Boże wezwanie 
do macierzyństwa z sercem pełnym 
miłości, mówiąc: „Niech mi się stanie 
według Twego słowa” (Łk 1, 38). Póź-
niej, podczas ofiarowania Dzieciąt-
ka Jezus w Świątyni, prorok Symeon 
przepowiedział Maryi, że Jej Syn bę-
dzie narzędziem wybawienia Izraela 
oraz znakiem sprzeciwu. Co do swojej 
osoby z kolei, Maryja usłyszała, że oto 
miecz przeniknie jej serce, tak aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu. Ozna-
cza to, że tak Ona sama, jak i Jej Boży 
Syn będą niczym lustra – ludzie ich 
przyjmą lub odrzucą w zależności od 
tego, jakie odbicie swojego własnego 
serca ujrzą, patrząc na Nich. I na te 
słowa, podobnie jak podczas Zwia-
stowania, Maryja odpowiada w sercu: 
„Niech mi się stanie według Twego 
słowa”.

Czytamy też w Ewangelii we-
dług św. Łukasza, że podczas piel-
grzymki do Jerozolimy Maryja z Jó-
zefem z bólem serca szukali nastolet-
niego Jezusa, który zniknął im z oczu  

(Łk 2, 41-51). Z punktu widzenia Mat-
ki, Jezus zaginął, ale z perspekty-
wy Jej Syna, był przez cały ten czas  
w domu ze swoim Ojcem. Ich wza-
jemna konfrontacja pokazuje raczej 
dramatyczną penetrację serca rodzi-
ców i dziecka, widoczną zwłaszcza 
wtedy, gdy Jezus odpowiada swej 
Matce: „Czemuście Mnie szukali? Czy 
nie wiedzieliście, że powinienem być  
w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 
2, 49). Słowa te musiały wywołać at-
mosferę napięcia i podziału między 
nimi – doszło do konfliktu pomiędzy 
poczuciem szacunku należnego rodzi-
com ze strony dziecka, a przynagle-
niem do dużo ważniejszego oddania.

Skoro Boski Syn Maryi został 
posłany przez Boga po to, by przy-
nieść ludziom zbawienie poprzez cier-
pienie i ból, to nie inaczej miało być  
z Jego Matką. Jeśli Jej Boży Syn zgo-
dził się na krzyż dla siebie, to także 
zgodził się na miecz boleści dla Niej. 
Oczyszczający ogień od Boga może 
czasem przeniknąć duszę niczym 
miecz obosieczny, a Maryja doświad-
czyła takiego właśnie rozcinającego 
ostrza oddzielenia. Jednakże ogień 
miłości umieszczany na obrazach nad 
wizerunkiem przeszytego mieczem 
serca Niepokalanej symbolizuje wier-
ność i wytrwałość Maryi pośród udręki  
i cierpienia oraz zaufanie Bożej 
Opatrzności. Maryja wybrała macie-
rzyństwo, a tym samym, jak wszystkie 
matki, zaangażowała się w to zada-
nie całym swoim sercem. Za każdym 
razem jednak, gdy to Jej kochające 
serce pękało z bólu u stóp krzyża, sły-
szymy Jej pełne zawierzenia słowa: 
„Niech mi się stanie według Twego 
słowa”.

Widzimy także tę tajemni-
cę odkupieńczego cierpienia wiernie 
znoszonego w macierzyństwie na-
szego Kościoła. Kościół Święty żyje 
i nieustannie się odnawia, zwłaszcza 
dzięki ludziom powołanym do służby 
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Bogu, którzy inspirują i dają Kościoło-
wi nowe życie. Jedną z takich osób był 
Jan Henryk Newman. Tak jak Maryja, 
wykorzystywał on każdą sposobność 
do tego, by udoskonalać się w wie-
rze, zawsze ufając Bożej Opatrzności  
w momentach uporczywego cierpienia 
i nieszczęścia.

Mając na uwadze takie wła-
śnie myślenie, kardynał Newman  
w jednym ze swoich tekstów napisał, 
że „prawdziwa religia ma dwie strony  
– tę piękną i tę trudną. Z pewnością 
też zejdziemy z wąskiej drogi, któ-
ra wiedzie ku życiu, jeśli skupimy się 
na tym, co piękne, a odsuniemy to, 
co trudne.” Na innym miejscu New-
man stwierdza, że „religia nie ma na 
celu sprawić, że człowiek poczuje się 
dobrze czy też bezpiecznie w swojej 
życiowej sytuacji. Przeciwnie – praw-
dziwa religia dotyka naszego serca  
i duszy, sprawiając, że chcemy szukać 
Bożej woli. Ta zaś daje nam obietnicę 
przemienienia nas na podobieństwo 
Chrystusa, najczęściej kosztem do-
czesnego cierpienia i ubóstwa.” 

W swoich rozważaniach na 
temat wiary Newman wyjaśnia, że 

„musimy zrozumieć, że ten świat nie 
wystarczy nam do szczęścia. Trzeba 
nam patrzeć dalej, by uzmysłowić so-
bie Jego obecność, Jemu służyć i wy-
pełnić Jego wolę, całkowicie poddając 
się Bogu. Wierzyć w Boga to zna-
czy oddawać pokornie swoje sprawy  
w ręce Tego, który jest niezawisłym 
Dawcą wszelkiego dobra.” Z kolei  
w jednym z kazań św. Jan Henryk 
Newman zapewnia nas, że nasz pe-
łen współczucia Ojciec zawsze działa 
w naszym najlepszym interesie i dla 
naszego większego dobra, zwłaszcza 
wtedy, gdy nasze serca pogrążone są 
w bólu. Jak pisze, „dusze sprawiedli-
wych są udoskonalane poprzez cier-
pienie i zachęcane, by naśladować 
Chrystusa”. Dlatego też kardynał New-
man radzi, by „nie lekceważyć karania 
Pana i nie tracić serca, gdy On nas 
gani, bo Bóg dopuszcza to wszystko 
dla naszego dobra”. 

Sam Newman również pokor-
nie poddał się woli Bożej, podążając za 
łagodnym światłem prawdy, ale często 
płacąc za swoje wybory wysoką cenę. 
Rozważając temat Bożego powołania, 

Diakon Jack Sullivan
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pisał o tym, że Bóg przeznaczył go 
do wielkich rzeczy, choć nie zdradził 
mu, co to za sprawy. Kardynał New-
man przyjmował to wszystko, co Pan 
mu zesłał, modląc się słowami Maryi: 
„Niech mi się stanie według Twego sło-
wa”. Któryś z badaczy życia i twórczo-
ści Newmana scharakteryzował go, pi-
sząc, że jego życie to portret człowie-
ka, który nie zaznał doczesnego suk-
cesu, pomimo tego, że został uznany 
za jednego z największych pisarzy  
w historii Kościoła. Był on bowiem 
człowiekiem, który nieustannie gonił 
swoje przeznaczenie – gdy zaangażo-
wał się w jakieś dzieło, grunt pod jego 
nogami nagle się rozstępował i musiał 
uciekać gdzie indziej. Także powsta-
nie najznamienitszych dzieł Newmana 
było rezultatem odpowiedzi, jakie da-
wał na rozmaite ataki na jego osobę  
i na Kościół. To właśnie sposób, w jaki 
radził sobie z ciągłą krytyką sprawił, że 
św. Jan Henryk Newman rozwinął głę-
boką przenikliwość umysłu, widoczną 
w jego rozlicznych dziełach nauko-
wych i literackich.

Odnosząc się do swoich wła-
snych przeżyć związanych z łaską cu-
downego uzdrowienia za wstawiennic-

twem kardynała Newmana, dk. Jack 
Sullivan mówi, że on sam, podobnie 
jak Newman, również doświadczył 
cierpienia dla pewnego większego 
dobra, zamierzonego przez Boga. To 
dzięki jego ciężkiej chorobie możli-
wie było przyjęcie uzdrowienia, które 
z kolei przyczyniło się do rozsławie-
nia postaci Jana Henryka Newmana  
i jego beatyfikacji – mogła ona w koń-
cu nastąpić w targanej przez wieki 
konfliktami religijnymi Anglii po ponad 
stu latach od jego śmierci. Nie można 
także zapomnieć, że tamte wydarze-
nia otwarły drogę do procesu kanoni-
zacyjnego, który zakończył się ogło-
szeniem Newmana świętym w paź-
dzierniku 2019 roku w Rzymie.

Opracowano na podstawie: „Blessed John 
Henry Newman and the True Meaning of 
Christmas” 
https://www.alivepublishing.co.uk/2010/10/
blessed-john-henry-newman-and-the-the-
true-meaning-of-christmas/
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ks. Rafał Zieliński COr

N e w m a N  k a z N o d z i e j a  a k t u a l N y 
–  4  k o m e N t a r z e  d o  4  k a z a ń

c z .  i

Katecheza

 Potraktujmy 17 kazanie New-
mana1 jak „Instrukcję do Świąt Bożego 
Narodzenia”. Na wypadek gdybyśmy 
nie do końca wiedzieli w jaki sposób 

przeżyć Święta w tym roku.
 Posłużymy się gotowym sza-
blonem tworzenia dobrej instrukcji2:

Komentarz do kazania „Radość religijna”

1Jan Henryk Newman, Kazania parafialne, t. VIII, Kaza-
nie 17, Radość religijna, tłum: M. Kuczok, Oratoriana 73 
(2012), s. 65-74; wszystkie cytaty z tego kazania zazna-
czono, dla ułatwienia, kursywą.

2https://epodreczniki.pl/a/piszemy-instrukcje/D19ZBaZpL 

Co to będzie? Opis zadania
Dla kogo? Obraz odbiorcy
Co trzeba przygotować? Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić? Wyliczenie kolejnych czynności/etapów 
postępowania

Na co uważać? Ostrzeżenia

Ad 1. Co to będzie?
To już w zasadzie wiemy: „Instrukcja 
do Świąt Bożego Narodzenia”. Prze-
cież – jak zauważa Newman – „dziś 
jest ten szczególny dzień pośród 
wszystkich innych”. Efekt, który spo-
dziewamy się osiągnąć, jest naprawdę 
obiecujący: „zamiast niepokoju w ser-
cu i przygnębienia na twarzy, zamiast 
wyczerpującej pogoni za wielkimi rze-
czami – być pogodnym i radosnym, a 
co więcej, być takim pośród tych po-
nurych i zwyczajnych okoliczności ży-
cia”. Jesteś zainteresowany?

Ad 2. Dla kogo?
Dla wierzących, poszukujących, po-
bożnych, zbuntowanych, dla tych, 

którzy lubią święta i dla tych, którzy 
cieszą się, że już minęły. Jeśli nie ma 
tu jeszcze kategorii osób, w której 
mógłbyś się odnaleźć: proszę dopisz 
swoją… pamiętając przy tym, co po-
wiedział Newman: Bóg ma słabość 
do ubogich i zapomnianych; patrzy na 
nich „z rodzajem szczególnej miłości”.

Ad 3. Co trzeba przygotować?
Mniej niż myślisz.  
1. Trochę pokory. 
2. Odrobinę radości.

Ad 4. Jak to zrobić? 
1. Przypomnij sobie historię paste-
rzy (Łk 2, 8-20). „Co w nich było ta-
kiego, że przyciągnęło uwagę anio-

***
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łów i ich Pana?” Czy mieli coś, czego 
my nie mamy? „Nie mieli (…) nic, co 
wskazywałoby, że byli bardziej święci  
i bardziej oświeceni, niż inni dobrzy lu-
dzie, którzy w tym czasie wyczekiwali 
pociechy Izraela. Mało tego, nie ma 
powodu, by przypuszczać, iż byli oni 
lepsi niż inni zwykli ludzie z ich otocze-
nia – prości, bojący się Boga, ale bez 
jakiegoś większego zaangażowania 
w pobożność, albo jakichś wyróżnia-
jących się zwyczajów religijnych. Dla-
czego więc zostali wybrani?”
Newman twierdzi, że to z powodu do-
datków. Nie mieli ich. Władza, bogac-
two (i pewno parę innych) są „nienatu-
ralnymi dodatkami do człowieka jako 
takiego”. Spróbuj w tym roku przyjść 
do Betlejem prawdziwy, taki jaki jesteś. 
Nie zasłaniaj się tym wszystkim, czym 
mógłbyś się przed Bogiem pochwalić. 
Nie martw się, że będzie widać twoją 
słabość, nieudolność i upadki. Przyjdź 
bez dodatków.

2. Przypomnij sobie Łukaszowy opis 
Bożego Narodzenia (Łk 2, 1-20). „Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” 
(Łk 2, 10b-11). Newman medytując 
nad tą tajemnicą zachęca byśmy od-
robili „lekcję radości udzieloną nam 
poprzez Wcielenie”. Podpowiada, 
że trzeba odkryć ze zdumieniem, 
że: ”Córka człowieka stała się Mat-
ką Boga”; „ludzkie uczucia, ludzkie 
smutki, ludzkie pragnienia stały się 
Jego udziałem”; „przez Niego będzie-
my uczynieni niemalże jak bogowie”; 
„dzięki Jego łasce, zmierzamy do tej 
samej szczęśliwości, mając zadatek 
Jego chwały już tutaj”. „Co za tajem-
nica kryje się od początku do końca 
w Synu Bożym, stającym się człowie-
kiem!” – Newman nie przestaje się za-
chwycać! 
Dla Newmana jest oczywistym, że  

w taki dzień „wolno nam odłożyć cię-
żar naszych grzesznych sumień i ra-
dować się doskonałością Chrystusa, 
naszego Zbawiciela, bez skupiania 
się na sobie, bez zastanawiania się 
nad naszą nędzną niedoskonałością  
i w zamian kontemplować Jego chwa-
łę, sprawiedliwość, czystość, majestat 
i rozlewającą się na nas miłość. Wolno 
nam rozradować się w Panu i dostrzec 
Go we wszystkich Jego stworzeniach. 
Możemy cieszyć się Jego szczodro-
ścią (…); możemy rozradować się 
naszymi przyjaciółmi z Jego powodu, 
miłując ich w najbardziej wyjątkowy 
sposób, ponieważ to On ich umiłował.” 
Spróbuj nie być w centrum, zostaw je 
dla Jezusa. 

Ad 5. Na co uważać?
1. Nie daj się nabrać. Pozorna wiel-
kość nie jest prawdziwa i nie daje 
szczęścia. Posłuchaj Newmana: 
„Gdy odwołamy się do pism history-
ków, filozofów i poetów tego świata, 
doprowadzi nas to do wniosku, że 
za szczęśliwych należy uważać ludzi 
wielkich, że powinniśmy skupić nasze 
umysły i serca na zwracających uwa-
gę, wysokich stanowiskach, nieco-
dziennych przygodach i niezwykłych 
talentach, pozwalających nam w nich 
odnosić zwycięstwa, na zapadających  
w pamięć walkach i przeznaczeniu do 
spraw wyższych. Uznamy wówczas, 
że najlepsza w życiu jest jedynie po-
goń za czymś, nie zaś radość płynąca 
z dobra.”

2. Nie goń za byle czym. „Nie musimy 
też ruszać w pogoń za którąkolwiek 
z tych rzeczy, które ten próżny świat 
nazywa wielkimi i szlachetnymi. Chry-
stus całkowicie odmówił uznania tego, 
co świat ceni, gdy zajął taką pozycję  
i szereg, którymi świat gardzi.”

3. Pamiętaj, że prawdziwe dobro już 
zostało znalezione. „Zatrzymało się 
pomiędzy nami na ziemi.” Tak jak 
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przeczytasz w Piśmie Świętym: „Dziś 
w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” 
(Łk 2, 11).

4. Raduj się! „To dzień radości – rze-
czą właściwą jest się radować – złą 
zachowywać się inaczej.”

Przeczytaj „instrukcję” Newmana  
z uwagą, ale ostatecznie to tylko in-
strukcja. Przed Tobą Święta Bożego 
Narodzenia, „szczególny dzień pośród 
wszystkich innych”, świętuj zatem!

ks. Henryk Brzozowski COr

Wizerunki cudoWnego 
obrazu Matki boskiej 
W zbiorach klasztoru 
świętogórskiego

Z naszej historii

Słynący łaskami obraz Mat-
ki Boskiej ze Świętej Góry posiada 
liczne odwzorowania w sztukach 
plastycznych. Wraz z rozwojem kul-
tu wykonywano wizerunki przypomi-
nające cudowny obraz. Powstawały 
one jako wyraz osobistej pobożności,  
a także dla potrzeb liturgicznych ta-
kich jak feretrony, chorągwie i inne 
obrazy zastępcze. W sanktuariach 
znane były masowo produkowane 
medaliki i obrazki dewocyjne, który 
mogli nabyć pielgrzymi. Zbiory klasz-
toru gostyńskiego takimi dawnymi 
obrazkami i medalikami nie dysponu-
ją, ale zachowały się inne przedsta-
wienia. W zakres omawianej proble-
matyki wchodzą wizerunki Madonny 
Gostyńskiej występujące w grafice, 
rzemiośle artystycznym i malar-

stwie. Niniejszy artykuł przedstawia 
odwzorowania cudownego obrazu  
w układzie chronologicznym. Można 
przypuszczać, że tych obrazów było 
znacznie więcej, ale to, co zachowa-
ło się do dzisiaj, stanowi i tak dość 
pokaźny zbiór warty opracowania. 
Kopie zazwyczaj uważane są za dru-
gorzędne i małowartościowe wytwory 
artystycznej pracy. Takie podejście 
deprymujące ich wartość jest nie-
słuszne. Wśród zachowanego zbioru 
można spotkać kopie niepowtarzal-
ne, obdarzone iskrą artystyczną ich 
twórców. W opracowaniu pominięto 
wszelkie współczesne fotografie i re-
produkcje komputerowe oraz takie, 
które bezdusznie powielają oryginal-
ny wizerunek i nie wnoszą żadnych 
inwencji twórczych. Wizerunki-kopie 
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niekiedy ulegają zniszczeniu i prze-
mieszczeniu, a opublikowane pozo-
stawiają trwały ślad dla przyszłości.

Wizerunki w grafice
Przedstawienia Matki Boskiej 

Gostyńskiej odnajdujemy na płycie 
miedziorytniczej z 1677 roku, autor-
stwa rzymskiego rytownika A. Clo-

weta. Płytę zamówiła żona fundatora 
Zofia z Opalińskich Konarzewska, 
podczas swojej pielgrzymki do Wiecz-
nego Miasta. Z jednej strony ukazuje 
ona wizerunek Madonny Gostyńskiej, 
a z drugiej św. Filipa Neri wg obrazu 
Guido Reniego z 1614 roku 1. Z płyty 
1Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek, katalog 
wystawy 11 listopada 2004 – 27 lutego 2005, pod red. 

il. 1. Miedzioryt. A. Clowet. 1677 r

il 3. Staloryt. XIX w

il. 2. Miedzioryt. 
XVII-XVIII w

il. 4. Litografia z pocz. XX w. 
F.K. Ziółkowski i Sp. w Pleszewie 
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można było odbijać na papierze setki 
miedziorytów. Fundatorka z pewno-
ścią zabrała ze sobą do Rzymu jakiś 
wzorcowy wizerunek, który rytownik 
przeniósł na miedzianą płytę. Nic 
nie wiemy o wyglądzie tego obrazu. 
Odbita z płyty grafika ukazuje w zre-
dukowanej formie oryginalny obraz  
(il 1)2. Rytownik pominął takie szcze-
góły jak detale ornamentalne oraz 
panoramę Gostynia i Świętej Góry. 
W tym miejscu ukazał bliżej nieziden-
tyfikowane kościoły. Raczej należy 
odrzucić pogląd, że panorama przed-
stawia kościół świętogórski oraz pro-
jekt nowego kościoła, którego pragnął 
Adam Konarzewski dla Świętej Góry. 
Wygląd Madonny i Jezusa jest bardzo 
zbliżony, ale aniołowie podtrzymujący 
koronę w niczym nie przypominają 
postaci gotyckich z oryginału. Ry-
townik ukazał barokowe, roztańczo-
ne aniołki, swobodnie igrające nad 
głową Madonny. Również korona nie 
przypomina tej z obrazu, ale przed-
stawia typową koroną szlachecką. 
Na uznanie zasługuje wysoka jakość 
artystyczna i sprawna ręka rytownika, 
który znakomicie wywiązał się z za-
dania. Madonna na pierwszy rzut oka 
jest rozpoznawalna. Ta wartość była 
nadrzędna.  

W klasztornych zbiorach 
znajduje się reprodukcja miedziorytu 
ukazującego cudowny obraz w wersji 
mocno zredukowanej (il. 2)3. Miedzio-
ryt można datować w szerokim zakre-

Joanny Dziubkowej, Muzeum Narodowe w Poznaniu,  
s. 223, nr kat. 373 (autor noty: H. Brzozowski). 
2Wymiary: 18,8x14,0 cm. U dołu podpis: Imago B.M.V. 
in Sacro Monte Gostin Patrum Oratorij Congreg S. Phi-
lippi Nerij miraculis clarissima / III mae D.D. Sophiae de 
Bnin Comitissae Konarzewska Fundatrici eiusdem Ora-
torji minificentissimae oblata devotissimae Romae 1677  
a P.S.G.P.O.C. / A. Clowet / sculp. Rom. Współczesna 
odbitka z oryginalnej płyty miedzianej. 
3A. Brosig, Imagines Miraculosae. Przyczynek do historii 
polskiej grafiki religijnej, Poznań 1935, s. 20. Wymiary: 
12,4x6,9 cm. Inskrypcja: Imago / Congregationis B.M.V. in 
/ Sacro Monte Gostynensi Patrum / Oratorji Sancti Philippi 
Nerji / in Polonia Miraculis Clarissima. 

sie na XVII-XVIII wiek. Nawet wytraw-
ny badacz okresu międzywojennego 
Alfred Brosig daty nie podaje. Pisze 
tylko, że oryginał jest w posiadaniu 
Władysława Stachowskiego z Go-
stynia. Nic nie wiadomo o autorze 
miedziorytu. Zasadnicza kompozy-
cja pierwowzoru została zachowana. 
Widać Madonnę z Jezusem na tle 
parapetu z zapleckiem, nad którym 
unoszą się barokowe postacie aniel-
skie, podtrzymujące koronę szlachec-
ką. Pominięto tu zupełnie krajobraz  
i zredukowano ornamentykę. Twarz 
Madonny oraz Jezusa znacznie od-
biegają od oryginału. Postacie są po 
barokowemu słodkie i uśmiechnięte. 
Tylko dukt galonu obiegający płaszcz 
Maryi, brosza, suknia oraz kwiat w Jej 
dłoni przypominają pierwowzór. Je-
zus trzyma tylko sferę, nie ma księgi. 
Należy przyznać, że grafika wykona-
na jest bardzo starannie, zachowując 
dobre proporcje i poprawnie wykre-
śloną perspektywę. Praca powstała 
w pierwszorzędnym warsztacie. Na 
dole umieszczony jest napis objaśnia-
jący, że rycina ukazuje cudowny ob-
raz Maryi Dziewicy ze Świętej Góry. 
W przeciwieństwie do grafiki Cloweta, 
Madonna nie jest rozpoznawalna od 
pierwszego wejrzenia.

Kolejna grafika, tym razem 
wykonana w technice stalorytu, uka-
zuje cudowny wizerunek świętogór-
skiej Madonny w sposób bardzo od-
mienny od oryginału (il. 3)4. Grafika 
anonimowego autorstwa pochodzi  
z XIX wieku. Gdyby nie napis za-
mieszczony pod wizerunkiem, nikt 
nie rozpoznałby Madonny. Jedno jest 
pewne, rytownik obrazu nie widział  
i postacie wymyślił sam albo odwzo-
rował z innej grafiki. Na jego uspra-
wiedliwienie należy zaznaczyć, że  
4Wymiary: 19,9x19 cm. U góry Madonna z Dzieciątkiem. 
U dołu widok na Świętą Górę. Pod ryciną napis: Najświęt-
sza Marya Panna / w obrazie na Świętej Górze cudowna / 
w Kościele księży Filipinów pod Gostyniem.
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w XIX wieku cudowny obraz szczel-
nie zakrywały haftowane sukienki. 
Rytownik mógł sobie tylko wyobra-
zić wygląd obrazu. Madonna na ry-
cinie odziana jest w płaszcz i welon, 
jakże odmienne od pierwowzoru  
i ma na sobie korale oraz koronę. Za-
brakło tu nawet kwiatu róży. Prawą 
ręką wskazuje na Jezusa, który tak-
że nie przypomina dzieciątka z ory-
ginału. Autor odwzorował w sposób 
uproszczony rokokowe korony, które 
wówczas zwieńczały skroń świętych 
osób. Ale za to jakość wykonanej ry-
ciny zasługuje na uznanie. Rytownik 
znakomicie oddał proporcje postaci, 
czułe wejrzenie Madonny i Jezusa. 
Szczególnie cudowna jest delikatna 
siateczka kresek, oddających walo-
ry światłocieniowe. Ażeby nie było 
wątpliwości z jakiego miejsca obraz 
pochodzi, na dole artysta, oprócz 
podpisu, ukazał kościół i klasztor 
świętogórski oraz zmierzającą tam 
kampanię pielgrzymkową z chorą-
gwiami. Święta Góra wygląda jak for-
teca położona na wzgórzu otoczonym 
murem. Roślinność oraz most nad 
rzeką przedstawione są fantastycz-
ne i trochę przypominają krajobrazy 
znane z grafik japońskich. Od pierw-
szego wejrzenia rozpoznawalna jest 
architektura kościoła i klasztoru. Po-
zostałe motywy niewiele mają wspól-
nego z pierwowzorem. Pod obrazem 
jest napis: Najświętsza Marya Panna  
/ w obrazie na Świętej Górze cudow-
na / w Kościele księży Filipinów pod 
Gostyniem. 

Madonnę Gostyńską przed-
stawia barwna litografia wykonana  
w zakładzie Franciszka Ziółkowskie-
go w Pleszewie (il. 4)5. Wiadomo tyl-
ko, że w 1899 roku powstała firma 
pod nazwą Zakłady Graficzne i Fa-

5Wymiary: 49x39,5 cm. Podpis: Das Gnadenbild der Mut-
ter Gottes auf dem Heiligen Berge bei Gostyn. Litodruk 
F.K. Ziółkowski i Sp. w Pleszewie (W. Ks. Poznańskie). 

bryka Wyrobów Papierowych F. K. 
Ziółkowski & Co. Litografia powstała  
w początkach XX wieku i ukazuje cu-
downy obraz jeszcze w haftowanych 
sukienkach. W 1910 roku nastąpiło 
włamanie do kościoła świętogórskie-
go. Wtedy skradziono górną część 
sukienki z koronami Matki Boskiej, 
perłami i koralami. Od tego czasu ob-
razu już nie przystrajano sukienkami. 
Nie wiadomo, kto zamówił litografię. 
Filipini dopiero w 1919 roku powrócili 
na Świętą Górę. Można tylko domnie-
mywać, że zleceniodawcą był jeden 
z kapelanów świętogórskiego kościo-
ła6. Również litografia nie przypomina 
cudownego obrazu. Postacie są za-
kryte haftowanymi sukienkami, które 
zachowane są do dzisiaj w klasztor-
nych zbiorach. Należy przyznać, że 
sukienki przedstawione są bardzo 
wiernie. Spod sukienek widoczne są 
tylko twarze, ręce i stopy Dzieciątka. 
Madonna zamiast róży trzyma w dło-
niach jakąś łodyżkę zakończoną trój-
listkiem. Pod Jej szyją widoczny jest 
sznur czerwonych korali, a na sukien-
ce pelikan i polski orzeł w koronie.  
W szponach trzyma berło i jabłko kró-
lewskie. Skronie Madonny i Jezusa 
zwieńczają rokokowe korony, staran-
nie odwzorowane z oryginału. Twarze 
przedstawionych osób nie przypomi-
nają tych z cudownego obrazu. Tło 
jest srebrne, zdobione ornamentem 
rokokowym. Nie można wizerunkowi 
odmówić staranności warsztatowej. 
Świetna kolorystyka, dobre proporcje 
i ładnie ukazane twarze przemawia-
ją na korzyść wykonawcy. Litografia 
przekonuje nas, że zakłady graficzne 
Ziółkowskiego stały na bardzo wy-
sokim poziomie. Pod wizerunkiem 
jest napis firmowy: LITODRUK F.K. 
ZIÓŁKOWSKI i SP. w PLESZEWIE  

6W tym czasie kapelanami byli: ks. Marceli Gantowski  
w latach 1892-1902 i ks. Stanisław Wesołowski (zm.  
1913 r.).
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(W. Ks. Poznańskie). U dołu napis 
informuje: DAS GNADENBILD der 
MUTTER GOTTES ; auf dem HEILI-
GEN BERGE bai GOSTYN.   

Wizerunki w rzemiośle artystycz-
nym

Przedstawienia Matki Boskiej 
Gostyńskiej występują również na 
wyrobach przynależnych do rzemio-
sła artystycznego. W zakres naszej 
prezentacji wchodzą plakietki wotyw-
ne, medale, medaliki i hafty. 

Grawerowany wizerunek Mat-
ki Boskiej odnajdujemy na srebrnej 
plakietce wotywnej z 2 połowy XVII 
wieku (il. 5)7. Plakietka nie ma wy-
bitych znaków złotniczych, dlatego 
można tylko w przybliżeniu określić, 
że powstała w środowisku wielkopol-
skim. Przechowywana jest w gablo-
7H. Brzozowski, Plakietki wotywne z sanktuarium księży 
filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, [w:] Dom cudów 
Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania 
cudów na Świętej Górze w Gostyniu, Święta Góra 2015, 
s. 234, kat. 23, il. na s. 210. Wymiary: 14,5x13,6 cm. 
Techniki wykonania: grawerowanie, fakturowanie, cyze-
lowanie.

il. 5. Plakietka wotywna z 2 poł. XVII w il. 6. Plakietka wotywna z 2 poł. XVIII w

il. 7. Medalik. 1868 r il. 8. Medalik. Jan Wybicki. 1928 r
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cie wotywnej kościoła. Wydaje się, 
że jej autor wzór czerpał z miedzio-
rytu Cloweta i starał się naśladować 
rzymskiego kolegę po fachu. Układ 
szaty na Madonnie jest zbliżony do 
miedziorytu, a także jej dłoń trzyma-
jąca dwoma palcami kwiat, przypomi-
na wzór graficzny. Ale całość wypada 
raczej miernie. Jezus trzyma glob,  
a Madonna kwiat róży, ukazany bar-
dzo zdawkowo. Widać także, że wy-
konawca nie poradził sobie z propor-
cjami ludzkiego ciała i draperią szat. 
Popełnił dużo błędów anatomicznych. 
Madonna wygląda bryłowato, a Je-
zus jest jakby do Niej przylepiony. 
Natomiast bardzo dobrze rytownik 
ukazał koronę nad głową Madonny  
i ornamenty. Pominął również posta-
cie anielskie podtrzymujące koronę. 
Najpewniej wykonawce plakietki był 
dobrym ornamentalistą, ale z pewno-
ścią przedstawienia figuralne nie były 
jego najlepszą stroną. 

W świętogórskim materiale 
wotywnym znajduje się jeszcze jed-
na plakietka nieznanego autorstwa  
z 2 połowy XVIII wieku (il. 6)8. Za-
pewne jej wykonawca wzorował się 
na omówionym wyżej miedziorycie 
z XVII-XVIII wieku. Zawieszona jest 
ona w gablocie wotywnej świętogór-
skiego kościoła. Reprezentuje wy-
jątkowo niskie umiejętności warsz-
tatowe w posługiwaniu się techniką 
trybowania jak również rytowania. 
Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę 
mocne obniżenie jakości artystycznej 
złotnictwa wielkopolskiego w drugiej 
połowie XVIII wieku, to i tak plakietka 
nie dorównuje innym tego typu wy-
robom. Powstała zapewne w jakimś 
podrzędnym prowincjonalnym warsz-
tacie. Twarz Madonny i Dzieciątka Je-
zus ukazane są sumarycznie i zdaw-
kowo. Obraz rozpoznajemy tylko na 

8Wymiary: 11,8x10,5 cm. Techniki wykonania: trybowanie, 
rytowanie, fakturowanie.

podstawie zasadniczego konturu po-
staci, biegnącego galonu na płaszczu 
Madonny, broszy spinającej płaszcz  
i kwiatu trzymanego w dłoni, odda-
nych dość wiernie za ryciną. Złotnik, 
bo tak nazywano mistrzów pracu-
jących w szlachetnym lub półszla-
chetnym metalu, Madonnę i Jezusa  
z grafiki przeniósł na metal, pomijając 
koronę i postacie anielskie. Święte 
osoby osadził na neutralnym, gładkim 
tle i zdawkowo ukazanych obłokach. 
Sam od siebie dodał dekorację kwiet-
ną na szatach Maryi. Na odwrocie 
zamieszczona jest intencja wotyw-
na: Proszę Cię Maryjo podźwignij. 
Za każdym wotum kryje się człowiek 
ze swoimi bólami, problemami i pra-
gnieniami. Dlatego, chociaż plakietka 
stoi na artystycznie niskim poziomie, 
to wzrusza nas swoją przejmującą in-
tencją.     

Z dawnych przedmiotów de-
wocyjnych zachował się medalik wy-
bity w 1868 roku upamiętniającym 
200. lecie założenia Kongregacji Ora-
torium na Świętej Górze (il. 7)9. Pro-
jektant jak również wykonawca me-
dalika nie są nam znani. Tylko napis  
w otoku objaśnia, że wizerunek przed-
stawia Matkę Boską Gostyńską. Na 
drugiej stronie widoczny jest św. Filip 
Neri z różańcem i księgą. Madonna 
ukazana jest identycznie jak na sta-
lorycie. Można przyjąć, że wykonaw-
ca wzorował się na przedstawieniu 
graficznym. Postać Madonny otacza 
promienista mandorla i napis: MATKA 
BOSKA GOSTYŃSKA 1668-1868. 
Na korzyść medalika przemawia sta-
ranność wykonania i wysoki poziom 
warsztatowy. Tu nie ma błędów ana-
tomicznych jak na plakietkach. 
9T. Rewoliński Teofil, Katalog Medali religijnych odnoszą-
cych się do Kościoła Katolickiego we wszystkich krajach 
dawnej Polski ze zbioru dr. med. T. Rewolińskiego, Kra-
ków 1887, s. 43-44, tab. IX, nr 475; H. Brzozowski, Jak 
filipini obchodzili Wielki Jubileusz w 1868 roku, [w:] Świę-
togórska Róża Duchowna, 2018, nr 3, s. 43, ryc. 2. Mate-
riał: stop miedzi złocony. Wymiary: 2,8x2,2 cm.
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Wizerunek Matki  Boskiej  
z cudownego obrazu wiernie ukazuje 
medalik z 1928 roku, wybity na uro-
czystość koronacji cudownego obra-
zu Matki Boskiej (il. 8)10. Medalik pro-
jektował ceniony artysta poznański 
Jan Wybicki, a wykonała firma Józefa 
Chylińskiego z Warszawy. Na jednej 
stronie przedstawiony jest wykona-
ny w niskim reliefie obraz Madon-
ny Gostyńskiej z napisem w otoku: 
MATKO I KRÓLOWO BŁOGOSŁAW 
OJCZYŹNIE NASZEJ. Drugą stronę 
zdobi wizerunek św. Filipa Neri.   
10H. Brzozowski, Jak filipini obchodzili uroczystość koro-
nacji cudownego obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej, 
[w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2018, nr 4, s. 43. Ma-
teriał: stop miedzi srebrzony; średnica 2,1 cm.

Taki sam wizerunek Matki Bo-
skiej, tylko w większej skali, ukazany 
jest na tzw. koronatce, czyli medalu 
upamiętniającym wspomnianą wyżej 
koronację cudownego obrazu w 1928 
roku (il. 9)11. Autorem projektu był 
znany nam już medalier Jan Wybicki, 
a wykonawcą Państwowa Mennica  
w Warszawie. Także inskrypcja  
w otoku jest identyczna jak na meda-
liku. Podobnie jak na medaliku, także 
w tym dziele artysta ukazał wizeru-
nek Matki Boskiej bardzo dokładnie 
z wielkim kunsztem artystycznym. 
11H. Brzozowski, Medale z wizerunkiem Matki Boskiej 
Świętogórskiej, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2019, 
nr 1, s. 29. Il. 1a. Materiał: srebro. Wymiary: śr. 5,5 cm.

il. 9. Medal. Jan Wybicki. 1928 r il. 10. Medal. 
Katarzyna Stasińska. 1968 r

il. 11. Medal. Katarzyna Stasińska. 1978 r il. 12. Srebrny obraz. 
Pocz. XXI w
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Zasadnicza rolę w realizacjach Wy-
bickiego odgrywa linia i rysunek, któ-
re sprawiają, że wizerunki są bardzo 
czytelne i wprost graficzne. Przy po-
staci Madonny na medalu i medaliku, 
artysta zamieścił swoje splecione ini-
cjały „IW”.

Kolejny wizerunek Madonny 
przedstawia medal wybity na 40. lecie 

koronacji cudownego obrazu obcho-
dzonego w 1968 roku (il. 10)12. Pa-
miątkowy medal w kształcie stojące-
go prostokąta, projektowała artystka 
poznańska Katarzyna Stasińska. Wy-
konany w wysokim reliefie i chropo-
watej fakturze, ukazuje Madonnę Go-
styńską w syntetycznym ujęciu, oto-
12Tamże, s. 30-33, il. 2a. Materiał: stop miedzi. Wymiary: 
15x9,5 cm. 

il. 13. Medalik. Pocz. XXI w il. 14. Chorągiew procesyjna. 1977 r

il. 15. Ornat. 2012 r. 
Firma Alba Plus z Poznania

il. 16. Obraz olejny. Leon Drapiewski. 
1930 r. Obraz z kaplicy domowej
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czoną scenami z historii świętogór-
skiego sanktuarium. W tym samym 
roku przypadało 500. lecie zbudowa-
nia pierwszej kapliczki na świętym 
wzgórzu w 1468 roku oraz 300. lecie 
założenia Kongregacji gostyńskiej  
w 1668 roku. Dlatego te epizody histo-
ryczne znalazły swoje zobrazowanie 
na medalu. Odwrocie medalu przed-
stawia rzut poziomy bazyliki świę-
togórskiej oraz inskrypcję z jubile-
uszowymi datami: GOSTYŃ/ŚWIĘTA 
GÓRA/1468/1668/1928/1968. Tech-
nika wykonania i walory plastyczne 
są zupełnie inne niż w realistycznych 
pracach Jana Wybickiego. Tam na 
pierwszym miejscu był rysunek i gra-
ficzność, tutaj dzieło przemawia ma-
lowniczością, walorami plastycznymi 
i bryłą. Madonna jakby wydobywa się 
z przesyconego szczegółami i trochę 
chaotycznego tła i zaczyna przybie-
rać postać rozpoznawalną z pierwo-
wzoru.       

Katarzyna Stasińska projek-
towała także drugi medal na 50. le-
cie koronacji cudownego wizerunku 
obchodzonego w 1978 roku (il. 11)13. 
Medal ma formę eliptyczną. Techni-
ka wykonania jest podobna jak me-
dalu wcześniejszego. Matkę Boską 
przedstawioną w płytkim reliefie ota-
cza napis ŚWIĘTOGÓRSKA RÓŻA 
DUCHOWNA. Rewers ukazuje herb 
państwa watykańskiego, herb filipiń-
ski i herb prymasa kard. Augustyna 
Hlonda, który koronował cudowny 
wizerunek. Medale artystki mają swo-
ją indywidualność i szczerość wypo-
wiedzi artystycznej. Chropowatość  
i przedkładanie malowniczości nad 
rysunek, przysparzają dziełu niezwy-
kłej ekspresji. Autorka medalu razem 
ze swoim mężem, światowej sławy ar-
tystą plastykiem Józefem Stasińskim, 
wykonywali dużo prac medalierskich 

13 Tamże, s. 33-34, il. 3b. Materiał: stop miedzi. Wymiary: 
13,5x12,5 cm.

i organizowali sporo wystaw. Znane 
są medale artysty Stasińskiego, uka-
zujące ważne wydarzenia z życia św. 
Jana Pawła II, które znakomicie reje-
strują wraz z upływem czasu, zmiany 
w jego fizjonomii.  

Ze współczesnych prac zre-
alizowanych w metalu należy odnoto-
wać kopię cudownego obrazu wyko-
naną w srebrnej blasze oraz srebrny 
medalik. Srebrny obraz opracowany 
bardzo starannie w technice sztanco-
wania, ukazuje Madonnę z Jezusem 
na gładkim tle (il. 12)14. Złotnik uka-
zał także postacie anielskie unoszące 
drugą koronę nad głową Madonny. 
Delikatnie zaznaczył fragment tro-
nu oraz glorię wokół głowy Madonny  
i nimb krzyżowy przy głowie Jezusa. 
W obrazie rysunek odgrywa zasad-
niczą rolę. Wszystkie formy wyraźnie 
obwiedzione linią sprawiają, że obraz 
jest bardzo czytelny i rozpoznawal-
ny. Na dole umieszczony jest napis 
ŚWIĘTA GÓRA. 

Medalik wykonany w technice 
odlewu, ukazuje Madonnę Gostyńską 
z Dzieciątkiem na gładkim tle. (il. 13)15. 
Pominięte zostały postacie anielskie. 
Wykonawca medaliku operował bryłą 
i plastyką. Masowa produkcja wzięła 
tu górę nad starannością wykonania. 
Wizerunek nie jest tak wyraźny i czy-
telny jak srebrny obraz. W otoku znaj-
duje się napis: MATKA BOŻA ŚWIĘ-
TOGÓRSKA.

W zbiorach klasztornych od-
najdujemy także odwzorowanie cu-
downego obrazu wykonane w sztuce 
hafciarskiej. Z dawnego tego rodzaju 
rękodzielnictwa, które można by tu 
przywołać, nic się nie zachowało. Naj-
wcześniejsza praca pochodzi z 1977 
roku, fundowana z okazji nawiedze-

14Srebro sztancowane próby 925, waga 5 g. Wymiary 6x4 
cm. Nieznany artysta pozostawił tylko swoje inicjały „EZ”.
15Srebro odlewane próby 925, waga 2 g. Wymiary: 
1,7x1,2 cm. Artysta nieznany. 
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nia kopii obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej naszego sanktuarium 
(il. 14)16. Jest to sztandar darowany 
przez Matki Rodziny Różańcowej. 
Madonna z Jezusem jakby wykadro-
wana z obrazu, umieszczona jest na 
białym tle. Matka Boska ma na sobie 
zielony płaszcz z brązową podbitką. 
W prawej ręce trzyma srebrny kwiat 
róży. Jezus ma brązową tunikę i pod-
trzymuje, tak jak na obrazie, księgę  
i glob. Głowy świętych osób zwień-
czają korony otwarte, wysadzane 
sztucznymi kamieniami. Kamienie 
zdobią także galon płaszcza Maryi  
i broszę spinającą płaszcz. Haftowa-
ny wizerunek otacza napis: MARYJO 
WPROWADZAJ JEZUSA W NASZE 
RODZINY. Drugą stronę sztanda-
ru zdobi monogram Maryi, wpisany  
w serce wykonane z paciorków ró-
żańcowych oraz napis: MATKI RO-
DZINY RÓŻAŃCOWEJ / ŚW. GÓRA 
W ROKU NAWIEDZENIA 1977. Wi-
zerunek Madonny Gostyńskiej jest 
nie tylko rozpoznawalny, ale urzeka 
subtelnością wykonania i pięknymi 
barwami. 

Drugi haftowany wizerunek 
cudownego obrazu zdobi ornat upa-
miętniający uroczystość przekazania 
sanktuarium świętogórskiemu Złotej 
Róży przez papieża Benedykta XVI 
w 2012 roku (il. 15)17. Przód ornatu 
zdobi wizerunek Madonny ubranej  
w niebieski płaszcz z różową podbit-
ką i zieloną suknię. Galon płaszcza 
dekorują kamienie jubilerskie. Ka-
mienie zdobią także srebrne korony 
zwieńczające skronie osób świętych. 
Jezus ma na sobie różowo-brązową 
tunikę. Drugą koronę nad głową Ma-
donny trzymają aniołowie, podobnie 

16Haft płaski, kamienie jubilerskie. Wymiary sztandaru: 
wys. 130, szer. 80 cm, haft w najszerszym miejscu 30 cm. 
Twarze i ręce oraz stopy Jezusa malowane. 
17Haft płaski, kamienie jubilerskie. Firma Alba Plus. Antko-
wiak. Poznań. Wymiary: szer. pasa 25 cm. Twarze i ręce 
oraz stopy Jezusa malowane. 

jak na pierwowzorze. Haft wyśmie-
nicie wykonany, umieszczony jest na 
ciemnoniebieskim tle. Pod wizerun-
kiem widnieje haftowana złota róża. 
Tył ornatu zdobią dwie korony – jedna 
odwzorowana z obrazu i druga spra-
wiona na koronację w 1928 roku oraz 
złota róża. Także ten wizerunek wy-
gląda pięknie i starannie. 

Wizerunki w malarstwie
Najwięcej przedstawień Matki 

Boskiej z cudownego obrazu odnaj-
dujemy w malarstwie. Wszystkie ob-
razy pochodzą dopiero z XX wieku. 
Można przypuszczać, że klasztor go-
styński posiadał wcześniejsze wize-
runki, które jednak nie zachowały się 
do naszych czasów.  
 Do malowania dobrych kopii 
przyczyniły się gruntowne badania  
i oględziny cudownego obrazu przed 
koronacją w 1928 roku oraz zabiegi 
konserwatorskie prowadzone przez 
prof. Jana Rutkowskiego z Warsza-
wy. Artyści mogli wreszcie z bliska 
poznać kunszt i kolorystykę dzieła. 
Duże znaczenie miała także dokład-
na dokumentacja fotograficzna uka-
zująca nawet najdrobniejsze detale.  

Filipini gostyńscy na kapitu-
le 12 grudnia 1929 roku postanowili 
zamówić kopię cudownego obrazu  
u malarza Drapiewskiego z Bydgosz-
czy18. Wykonanie kopii kosztowało 
500 złotych. Malarz przy realizacji 
zamówienia otrzymał także zwrot 
kosztów dodatkowych oraz pozwo-
lenie na wykonanie drugiej kopii dla 
siebie. Praca najpewniej została wy-
konana około 1930 roku, bowiem na 
kapitule z 11 maja 1931 roku, kon-
gregacja zgodziła się wypożyczyć 
kopię do gimnazjum gostyńskie-
go na dni mariańskie, obchodzone  
w dniach 23-27 maja. Przywołany 
dokument nie podaje imienia kopi-
sty, a było trzech braci Drapiewskich  
18Księga protokołów 1922-1931, AFG, sygn. A/43A,  
s. 115.
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– Władysław, Leon i Kazimierz i wszy-
scy parali się malarstwem. Z później-
szego dokumentu dowiadujemy się, 
że kongregacja zamówiła u artysty 
Drapiewskiego kopię obrazu św. Sta-
nisława Kostki19. Widocznie malarz 
19Protokolarz sesji 1931-1947, AFG A/76, s. 83.

zdobył już zaufanie księży i wykazał się 
dobrymi umiejętnościami artystyczny-
mi. Ten obraz zachował się do dzisiaj  
i on pozwala rozwiązać problem. Na 
odwrocie obrazu widnieje napis: „kop.  
L. Drapiewski”.  

il. 17. Obraz olejny. Leon Drapiewski. 
Obraz z kaplicy rekolekcyjnej w Domu 

Sł. B. ks. Wawrzyńca Kusniaka

il. 18. Obraz olejny. Leon Drapiewski. 
Obraz z pokoju biskupiego skrzydła 

południowego klasztoru

il. 19. Obraz olejny. Leon Drapiewski. 
Obraz z refektarza

il. 20. Obraz olejny. Leon Drapiewski. 
Obraz z zakrystii kaplicy rekolekcyjnej
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Współpraca Leona Drapiew-
skiego z filipinami gostyńskimi trwa-
ła prawie aż do jego śmierci w 1970 
roku. Wykonał on wiele kopii cudow-
nego obrazu. Jedną z nich otrzymał 
biskup poznański Walenty Dymek  
w 1937 roku z okazji konsekracji ołta-

rza wielkiego w świętogórskim koście-
le20. Ostatni obraz artysty zachowany 
w zbiorach gostyńskich pochodzi  

20Tamże. Na uroczystość koronacji obrazu sprawiono do 
ołtarza głównego nową płytę marmurową tzw. mensę  
z pięcioma krzyżykami i portatylem z relikwiami. Dlatego 
była wymagana przepisami liturgicznymi ponowna konse-
kracja ołtarza.  

il. 21.Obraz olejny. 
Czesław Lenczowski.1963 r

il. 22. Obraz temperą. 
Ryszard Białek. 1990 r

il. 23. Obraz olejny. 
Krystyna Sommer. 1994 r

il. 24. Obraz olejny. 
Marian Paweł Kaczmarek. 1996 r
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z 1968 roku, namalowany na 300. le-
cie powstania Kongregacji na Świętej 
Górze. Obrazy Leona Drapiewskiego 
trudno uporządkować w ciąg chrono-
logiczny, ponieważ nie datował swo-
ich dzieł. Poniżej przedstawimy jego 
pięć obrazów-kopii, które przechowu-
je do dzisiaj klasztor gostyński. Moż-
na tylko najogólniej przyjąć, że nie-
które obrazy powstały przed II wojną 
światową, a inne już po wojnie.  
 Około 1930 roku powstała 
wspomniana wyżej pierwsza kopia 
wykonana w rzeczywistych wymia-
rach (il. 16)21. Datę powstania można 
tylko ustalić na podstawie zapisów ar-
chiwalnych. Uchodzi ona za najlepszą 
kopię cudownego wizerunku. Obraz 
znajduje się w kaplicy domowej. Do-
skonale oddana jest kolorystyka ma-
lowidła oraz krajobrazy w tle. Malarz 
bardzo wiernie, wprost z mikroskopij-
ną dokładnością odtworzył widok na 
miasto Gostyń i świętogórski kościół. 
Z pewnością musiał bardzo dokładnie 
zbadać oryginalne dzieło. Późniejsze 
jego realizacje już nie są tak dokładne 
i też kolorystyką odbiegają od orygi-
nału. Na tym obrazie artysta nie po-
zostawił swojej sygnatury. Kopia ma 
niepowtarzalną głębię kolorystyczną 
i świetlistość, której już nie powtórzył 
w swoich innych wizerunkach święto-
górskiej Madonny. 

Inna kopia świętogórskie-
go obrazu autorstwa Drapiewskiego 
znajduje się w kaplicy Domu Sługi 
Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka  
(il. 17)22. Na ramie napinającej płótno 
widnieje napis: Kop. L. Drapiewski. 
Obraz jest mniejszy w porównaniu do 
oryginału. Kolorystyka nie jest już tak 
świetlista. Artysta przedstawił wersję 
zmodyfikowaną. Pominięte zosta-
ły napisy na obrazie i pejzaż uległ 
znacznym uproszczeniom. Kościół 
21Olej na desce. Wymiary: 148x108 cm. 
22Olej na desce. Wymiary: 90x68 cm.

na Świętej Górze ukazany schema-
tycznie, wtopiony jest w sumarycznie 
ukazany pejzaż. Artysta wiernie nato-
miast oddał postać Madonny i Jezusa 
oraz aniołów podtrzymujących koro-
nę. 

Prawie identyczna kopia zdo-
bi tzw. pokój biskupi w południowym 
skrzydle drugiej kondygnacji klasz-
toru (il. 18)23. Na ramie widnieje na-
pis: Kop. L. Drapiewski. Wymiary 
i napis na odwrocie są takie same 
jak na realizacji poprzedniej. Obraz 
ma bardziej świettlistą kolorystykę  
i staranniej wykonany rysunek. Twarz 
Madonny namalowana jest bardzo 
subtelnie. Ten obraz ma swoja duszę. 

Następny obraz Leona Dra-
piewskiego zdobi refektarz klasztorny 
(il. 19)24. W prawym rogu od awersu 
umieszczone są inicjały artysty: Kop. 
L.D. Obraz kolorystycznie w porów-
naniu z poprzednimi wypada słabo. 
Szaty Madonny i Jezusa przedsta-
wione są płasko, bez głębi barwnej. 
Podobnie i postacie anielskie nama-
lowane są sztywno, jakby wycięte  
z tektury i doklejone. Krajobraz ja-
kością nie odbiega od poprzednich 
prac. Kolory na obrazie są jakby przy-
gaszone. Także twarz Madonny i Je-
zusa nie zachwyca uduchowieniem. 
Wydają się obojętnie zapatrzone  
w dal, mijając się z wzrokiem widza. 

Ostatnia przechowywana  
w klasztorze praca Drapiewskiego 
znajduje się w zakrystii rekolekcyjnej 
(il. 20)25. Na awersie artysta umieścił 
swoje inicjały: Kop. L.D. Obraz ota-
czają dodane później dwa skrzydła 
wypełnione wotami. Całość sprawia 
wrażenie tryptyku. Słynny kazno-
dzieja świętogórski ks. Marian Gosa, 
zabierał ten obraz na prace misyj-
ne i rekolekcyjne po całej Polsce,  
23Olej na desce. Wymiary: 90x68 cm. 
24Olej na desce. Wymiary: 78x58,5 cm.
25Olej na desce. Wymiary: 92,5x68,5 cm.
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rozbudzając kult maryjny. Można 
powiedzieć, że ta kopia jest najbar-
dziej naznaczona modlitwami. O tym 
świadczą też liczne wota na skrzy-
dłach bocznych. Jakość artystyczna 
kopii jest znacznie wyższa niż z re-
fektarza klasztornego. Głębia kolory-
styki i staranny rysunek przemawiają 
na korzyść wykonawcy. Madonna ma 
piękną, tchnącą mistycznym nastro-
jem twarz. Jej oczy parzą z wyrozu-
miałością i miłością na nas. Jezus jest 
tutaj smutnie zamyślony. 

W klasztornych zbiorach 
znajduje się kopia cudownego obra-
zu Madonny Świętogórskiej namalo-
wana w 1963 roku przez Czesława 
Lenczowskiego ze Starego Sącza  
(il. 21)26. W prawym dolny artysta 
zamieścił sygnaturę: Lenczowski 
Czesław, Gostyń Św. Góra 1963. Na 
odwrocie widnieje inskrypcja funda-
cyjna: Dar ks. Prof. Jana Rachwała  
z Limanowy dla Św. Góry 15 VIII 
1966. Ofiarodawcą był brat święto-
górskiego filipina, cenionego kazno-
dziei i świętego kapłana ks. Leopol-
da Rachwała. Czesław Lenczowski 
urodzony w 1905 roku w Świątnikach 
Górnych, studiował na krakowskiej 
ASP. Wojna przerwała studia, które 
dokończył po jej zakończeniu. Zwią-
zany od 1924 roku ze Starym Są-
czem, tam pracował jako nauczyciel. 
Zmarł w 1984 roku. Pozostawił po 
sobie około 5 tysięcy obrazów. Ma-
larz zaprzyjaźniony był z klasztorem 
gostyńskim, w którym pozostawił kil-
ka swoich realizacji. Wykonując kopię 
cudownego wizerunku, jako podłoże 
wybrał płótno, a nie drewno jak czy-
nił to Drapiewski. Kompozycję oddał 
dość wiernie, zmienił nieco tonacje 
kolorystyczne. Na obrazie Lenczow-
skiego Madonna ma pogodną i rado-
sną twarz. Perspektywa rozpoście-
rająca się za tronem namalowana 
26Olej na płótnie. Wymiary: 92x66 cm.

jest jakby w lekkim zamgleniu i dość 
schematycznie. 

W 1990 roku powstał wizeru-
nek cudownego obrazu namalowany 
przez Ryszarda Białka (il. 22)27. Ar-
tysta urodzony w Ustce, absolwent 
poznańskiej ASP uzyskał dyplom  
w pracowni prof. Tadeusza Jackow-
skiego. W 1988 roku został laureatem 
konkursu im. Marii Dokowicz. Jego 
obrazy i grafiki znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych i zagranicz-
nych. Niezwykle starannie namalo-
wana jest Madonna z Dzieciątkiem 
oraz dobrze oddany widok na Świętą 
Górę i miasto Gostyń. Natomiast ko-
lorystyka oraz twarz Madonny i Jezu-
sa odbiegają znacznie od oryginału. 
Artysta nie uchwycił tutaj emanujące-
go z pierwowzoru ciepłego, matczy-
nego wejrzenia Madonny. 

Artystka warszawska Krysty-
na Sommer wizerunek Matki Boskiej 
z cudownego obrazu włączyła w nie-
spotykaną dotąd kompozycję (il. 23). 
Wykadrowana z obrazu postać Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, osadzona jest 
na cembrowanej studni. Studnia znaj-
duje się w środku klasztornego wiry-
darza, pod drewnianym zadaszeniem 
nakrytym cebulastą kopułką. Kopułkę 
otaczają z dwóch stron, odwzorowani 
z cudownego obrazu, dwaj aniołowie. 
U podnóża rozpościera się soczysta 
zieleń wirydarza z charakterystycz-
nym podziałem kwaterowym i kula-
mi bukszpanu. Kompozycja złożona  
z dobrze odwzorowanych realiów, 
ukazana została w nierealnej rzeczy-
wistości. Zamiast murów klasztor-
nych, widzimy błękitne niebo z biały-
mi obłokami. Temat obrazu nawiązuje 
do średniowiecznego motywu ikono-
graficznego Madonny w zamkniętym 
ogrodzie (hortus conclusus). Dawni 
myśliciele średniowieczni doszuki-
wali się w klasztornych wirydarzach 
27Tempera na desce. Wymiary: 118,5x82 cm.
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symbolu rajskiego ogrodu, zamknię-
tego czteroma bokami zabudowań. 
Umieszczona pośrodku wirydarza 
studnia symbolizowała źródło wody 
żywej (fons vitae), a odchodzące od 
niej na cztery kierunki świata dróżki, 
oznaczały cztery rzeki wypływają-
ce ze środka ogrodu i nawadniają-
ce ziemię. Św. Bernard z Clairvaux  
(1090-1153) powiadał: Zaprawdę, 
wirydarz jest rajem, obszarem chro-
nionym przez szaniec dyscypliny,  
w którym mieści się mnogość cen-
nych skarbów. To w nim pielęgnowa-
no pamięć raju utraconego i nadzieję 
na jego ponowne odzyskanie. Ponad-
to wirydarz symbolizował zamknięty 
ogród maryjny. Porównanie ogrodu 
zamkniętego do Maryi odnajdujemy 
w Biblii: Ogrodem zamkniętym jesteś, 
siostro ma, oblubienico, ogrodem za-
mkniętym, źródłem zapieczętowanym 
(Pnp 4,12). Św. Hieronim uważał, że 
hortus conclusus to wierny obraz Ma-
ryi, matki i dziewicy. Inny myśliciel św. 
Ambroży upatrywał w zamkniętym 
ogrodzie symbol wstydliwości i dzie-
wictwa Maryi. Jeszcze inny teolog 
średniowieczny Honoriusz z Autun 
pisał, że zamknięty ogród mógł do-
datkowo symbolizować ochronę Marii 
przed grzechem. W naszym obrazie 
kompozycję przedstawieniową moż-
na interpretować jako Różę Mistyczną 
rozkwitłą w Rajskim Ogrodzie, która 
wydała na świat Różę i Kwiat Świata 
– Chrystusa. Z niego jako źródła ży-
cia wypływają życiodajne rzeki łask, 
nawadniające dusze chrześcijan.            

Artystą, który pozostawi ł  
w świętogórskim klasztorze liczne 
prace był Marian Paweł Kaczmarek. 
Malarza łączyły z filipinami gostyński-
mi przyjacielskie relacje. Urodzony 
w Domachowie na Biskupiźnie, lata 
dzieciństwa spędził w Krobi, nieda-
leko Świętej Góry. Absolwent Wy-
działu Włókienniczego Państwowej 

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi, w której obronił również pra-
cę doktorską, zajmuje się nadal ma-
larstwem sakralnym, historycznym, 
pejzażowym i grafiką. Namalował 
liczne obrazy z wizerunkiem Madon-
ny Gostyńskiej oraz św. Filipa Neri, 
przechowywane w kolekcjach pry-
watnych, a także przeznaczone do 
kultu publicznego. Tymi obrazami zaj-
miemy się w następnym artykule. Dla 
klasztoru świętogórskiego malował 
śliczne główki Madonny z cudownego 
obrazu.   

W 1996 roku, wyżej wspo-
mniany artysta, namalował zmody-
fikowaną wersję cudownego obrazu  
(il. 24)28. Madonnę i Dzieciątko artysta 
odwzorował znakomicie. Natomiast 
płaszcz Matki Boskiej namalował 
płasko, jako jednolitą płaszczyznę  
z pominięciem zagięć i efektów świa-
tłocieniowych. Artysta dokonał aktu-
alizacji tematu. Z lewej strony przed-
stawił bazylikę świętogórską, a z dru-
giej strony trzy kościoły gostyńskie 
– farę, Świętego Ducha i bł. Edmun-
da Bojanowskiego. Nad Świętą Górą 
umieścił herb Oratorianów, a nad ko-
ściołami miejskimi herb Gostynia. Za-
miast napisów na balkonie, umieścił 
u góry obrazu tłumaczenie pierwotnej 
wersji łacińskiej: O RODZICIELKO 
BIAŁEGO JAK ŚNIEG KWIATU, WI-
TAJ PANIENKO SŁODKA OZDOBO 
I CHWAŁO PIERWSZA MOJA - WI-
TAJ. Na drugiej stronie namalowany 
jest portret św. Filipa i napis: Obraz 
ten poświęcił i koronował Metropoli-
ta Poznański Ks. Arcybiskup Dr Ju-
liusz Paetz, podczas nawiedzenia 
M.B. Fatimskiej na Św. Górze w dniu 
13.06.1996 r. Pod postacią Madonny 
malarz umieścił swoje inicjały i dwie 
ostatnie litery roku „MPK 96”. 

Nas tępną  kop ię  cudow -
nego obrazu artysta namalował  
28Olej na desce. Wymiary: 62x48 cm.
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w rzeczywistych wymiarach w 1998 
roku (il. 25)29. Przy dolnej krawędzi 
widnieją inicjały autora – „Pinx MPK 
98” (malarz Marian Paweł Kaczma-
rek) oraz inicjały darczyńcy – „Don. 
X. MG” (donator ks. Marian Gosa). 

29Olej na desce. Wymiary 148x108 cm.

Biorąc pod uwagę wierność formy  
i kolorystyki można uznać, że obraz 
jest jedną z najlepszych kopii wize-
runku Madonny Gostyńskiej, jakie 
ten artysta wykonał. Ze zdumiewają-
cą dokładnością odwzorował widok 
na miasto Gostyń i pejzaż z kościo-
łem świętogórskim. 

il. 25. Obraz olejny. Marian Paweł 
Kaczmarek. 1998 r

il 26. Obraz olejny. Marian 
Paweł Kaczmarek. 1998 r

il. 27. Obraz olejny. 
Marek Kunkel. 2009 r

il. 28. Obraz olejny. Marian Paweł 
Kaczmarek. 2014 r
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Kolejny obraz krobskiego ar-
tysty powstał w 1998 roku (il. 26)30. 
Malarz wizerunek Matki Boskiej włą-
czył w złożoną kompozycję ikonogra-
ficzną, którą nazwał Apoteoza Świę-
tej Góry Gostyńskiej. Obraz powstał  
z okazji 300. lecia konsekracji kościo-
ła świętogórskiego przez bp. Hiero-
nima Wierzbowskiego. Kompozycja 
malowidła składa się z trzech stref. 
Dolna przedstawia ziemski widno-
krąg, nawiązujący do panoramy 
namalowanej na cudownym obra-
zie, z widocznymi pagórkami na tle 
wschodzącej jutrzenki. Z dwóch stron 
zmierzają na Świętą Górę kampanie 
pielgrzymkowe niosące chorągwie, 
krzyże i transparenty z napisami 
miejscowości: POZNAŃ, GOSTYŃ, 
KROBIA (jeden napis trudny do od-
czytania). Na pierwszym planie widać 
kamienie węgielne w formie tzw. opus 
quadratum, symbolizujących żywe 
kamienie, czyli wiernych wyznawców 
Chrystusa, którzy tworzą duchową 
świątynię. Pierwszy rząd kamieni ma 
na przednich ściankach wymalowa-
ne inicjały i herby ludzi, którzy poło-
żyli duchowe i materialne podwaliny 
pod fundację świętogórską. Od lewej: 
herb „Junosza” bł. Edmunda Boja-
nowskiego, dalej powiązane inicjały 
założyciela ks. Stanisława Grudowi-
cza „XSTG”, następnie herb „Wręby” 
fundatora Adama Floriana Konarzew-
skiego. Na środkowym, największym 
kamieniu widać herb Oratorianów, 
dalej jest zamieszczony herb rodowy 
żony fundatora Zofii Konarzewskiej  
z Opalińskich „Łodzia”. Na następnym 
kamieniu są inicjały ks. Wawrzyńca 
Kuśniaka „XWK” a dalej herb „Dołę-
ga” oznaczający familię fundatorską 
z rodu Mycielskich. Na pierwszym 
kamieniu od lewej artysta umieścił 
znak zapytania, jako przesłanie skie-
rowane do widza – i ty także możesz 
30Olej na płótnie. Wymiary 200x115 cm.

być kamieniem węgielnym fundacji 
świętogórskiej, która ciągle jest żywa 
i trwa31. Na ostatnim kamieniu arty-
sta wymalował białą kartę z napisem: 
mal. Marian Paweł Kaczmarek 1998. 
Nad widnokręgiem ziemskim unosi 
się w strefie środkowej rozświetlona 
od wewnątrz bazylika świętogórska 
z otwartymi drzwiami. Umieszczona 
jest ona na tle błękitnego nieba z bia-
łymi obłoczkami. Nad bazyliką w stre-
fie górnej, niebiańskiej widać Matkę 
Boską z cudownego obrazu na złoci-
stym tle. Madonnę od góry otaczają 
obłoki, a od dołu różany wieniec pod-
trzymywany przez dwóch aniołów, po-
dobnych do tych z pierwowzoru. Na 
bazylikę spływają strumienie światła 
wychodzące ze sfery niebiańskiej 
oraz różane płatki. Powyżej Madon-
ny widnieje gołębica Ducha Świętego 
oraz szarfa z napisem: 1698 / WITAJ 
WSPANIAŁA ŚWIĄTYNIO CHWAŁY 
– MIEJSCE OGARNIONEGO W TO-
BIE BOGA / 1928. Rok 1698 odnosi 
się do konsekracji bazyliki świętogór-
skiej, a rok 1928 do koronacji cudow-
nego obrazu. Na odwrocie artysta za-
mieścił napis: „APOTEOZA ŚWIĘTEJ 
GÓRY GOSTYŃSKIEJ” w roku jubi-
leuszowym 1998 namalowana przez 
Mariana Pawła Kaczmarka s. Ludwi-
ka z Krobi.

Inny artysta Marek Kunkel 
jest autorem wizerunku cudownego 
obrazu Matki Boskiej, namalowanego 
w 2009 roku (il. 27)32. Autor dobrze 
uchwycił kolorystykę i formę pierwo-
wzoru, zwłaszcza drobiazgowo od-
daną perspektywę. Twarz Madonny 
i Dzieciątka namalowane są popraw-
nie, ale nie oddają sacrum oryginału. 
Trzeba przyznać, że kopia jest jed-
ną z bardziej udanych. Na odwrocie 
31W tym miejscu dziękuję autorowi obrazu za pomoc  
w interpretacji (rozmowa telefoniczna przeprowadzona  
10 listopada 2020 r.).
32Olej na desce. Wymiary 37x26 cm. Własność ks. Dariu-
sza Dąbrowskiego. 
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widnieje napis: Ikona „Świętogórska 
Róża Duchowna” / MAL. MAREK 
KUNKEL 2009. 

W 2014 roku Marian Paweł 
Kaczmarek namalował obraz ukazu-
jący Matkę Boską Gostyńską w ró-
żanej girlandzie (il. 28)33. Koncepcję 
artysta zaczerpnął z malarstwa nider-
landzkiego, gdzie ukształtował się ten 
typ ikonograficzny malarstwa maryj-
nego. Wystarczy tu wymienić takich 
artystów jak Jan Berughel Starszy, 
Daniel Seghers i Jan de Heem. Po-
mysł namalowania obrazu zrodził się 
dużo wcześniej. Sam artysta wyznał, 
że chciał wykonać kopię Róży Du-
chownej w miejsce obrazu, który ofia-
rował do Gimnazjum Gostyńskiego  
w latach międzywojennych ks. Franci-
szek Olejniczak. Obraz ten z przyczyn 
politycznych został po wojnie usu-
nięty ze szkoły i trafił do gostyńskiej 
fary, gdzie zawisł w prezbiterium. Po 
przemianach polityczno-ustrojowych 
obraz powrócił na swoje pierwotne 
miejsce fundacji, ale pomysł pozo-
stał. Autor obrazu, a jednocześnie 
absolwent Gimnazjum Gostyńskiego, 
tak pisze: Obraz mój był namalowa-
ny, gdy papież Benedykt XVI w 2012 
roku obdarował Świętą Górę swoją 
Złotą Różą, nie mogłem tego faktu nie 
zaznaczyć w swoim obrazie. Rysun-
kowa redukcja obfitości złotych łodyg, 
umieszczenie kwiatu w zredukowa-
nym, ozdobionym papieskim herbem 
naczyniu i przyciemnienie fragmentu 
„starego wieńca”, pozwoliły związać 
Kwiat Róży z polskimi różami. Dla 
równowagi, symetrycznie umieści-
łem w prawym rogu godło filipińskie. 
Całość uzupełniłem odpowiednimi 
napisami u dołu. (… ) Mniemam, że 
[obraz] budzi w kimś refleksje i może 
sprawi, że chociaż jedną zdrowaśkę 
ktoś za autora zmówi34. 
33Olej na płótnie. Wymiary: 132x101 cm. 
34List pisany 25 listopada 2020 r. 

Girlanda w formie wieńca 
składa się z białych i czerwonych róż. 
Biel i czerwień symbolizują dziewic-
two i męczeństwo, ale także można 
dopatrywać się w nim wątku patrio-
tycznego. Przy dolnej, lewej krawę-
dzi obrazu namalowana jest złota 
róża papieska. Dar papieża Bene-
dykta XVI dla sanktuarium maryjne-
go na Świętej Górze w 2012 roku. 
Na wazonie widać herb ofiarodawcy, 
a obok inskrypcję fundacyjną: PAP. 
BENEDYKT XVI / RZYM / R.P. 2012. 
Po drugiej stronie widać herb Orato-
rianów i napis: GOSTYŃ / ŚWIĘTA 
GÓRA. Na odwrocie malowidła ar-
tysta zamieścił napis: „Świętogórska 
Madonna w Kwiatach / mal. Marian 
Paweł Kaczmarek s. Marii i Ludwika 
z Krobi 2014 r.”. O ile wcześniejszy 
obraz nazwany Apoteoza Świętej 
Góry Gostyńskiej porusza wiele wąt-
ków ikonograficznych i przeciążony 
jest szczegółami, to obraz Madonny 
w girlandzie ma zwartą treść i formę. 
W obrazie splatają się treści religijne 
i patriotyczne. Można powiedzieć, że 
ten obraz genialnie podsumowuje 
maryjną twórczość artysty. 

Marian Paweł Kaczmarek 
kolejny już wizerunek Matki Boskiej 
Gostyńskiej namalował w 2018 roku 
z okazji 90. lecia koronacji obrazu 
(il. 29)35. Tym razem artysta wykonał 
tryptyk. Tablicę środkową zdobi wy-
kadrowane z pierwowzoru popiersie 
Madonny z Dzieciątkiem. Na bocz-
nych skrzydłach umieścił dwie per-
spektywy widoczne na oryginalnym 
obrazie oraz aniołów, którzy trzymają 
wstęgę. Wstęga przechodzi na ta-
blicę środkową i faliście biegnie nad 
głową Madonny. Na wstędze zamie-
ścił przetłumaczoną wersją łacińskiej 
inskrypcji z pierwowzoru: WITAJ  
35Olej na desce. Wymiary: ze skrzydłami otwartymi  
– 66x87 cm, wys. całkowita – 105 cm; wymiary obrazu 
Matki Boskiej – 43x87 cm; wymiary skrzydła – 21,5x87 
cm.
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il. 29. Obraz olejny. Marian Paweł Kaczmarek. 2018 r

/ PANIENKO SŁODKA OZDOBO  
I CHWAŁO PIERWSZA MOJA / WI-
TAJ. Fragment płaszcza Madonny 
zachodzi na lewe skrzydło, a frag-
ment prawej perspektywy widoczny 
jest na tablicy środkowej. Perspekty-
wy namalowane są sumarycznie, po-
dobnie jak postacie anielskie umiesz-
czone na złocistych tłach. Tego nie 
można powiedzieć o Madonnie, któ-
ra zachwyca cudowną kolorystyką 
i subtelnością rysunku. Twarz i ręce 
Madonny bodajże należą do najlepiej 
namalowanych przez artystę. Gło-
wę Matki Boskiej otacza wyciskana 
w zaprawie złota gloria, taka jak na 

pierwowzorze. Postacie anielskie na 
bocznych partiach umieszczone są 
pod plastycznymi, gotycyzującym 
arkadkami zakończonymi trójlistka-
mi. Obrazy noszą u dołu sygnaturę 
malarza i datę „MPK 2018”. Tryptyk 
zwieńcza trójkątny tympanon zdo-
biony odwzorowaną z pierwowzoru 
koroną, otoczoną inskrypcją przypo-
minającą rok koronacji obrazu: COR. 
A.D. 1928. Całość osadzona jest na 
małej predelli wypełnionej herbem fi-
lipińskim. Predellę ujmują plastyczne 
maswerki. Od rewersu skrzydła zdo-
bią postacie św. Filipa Neri i bł. Ed-
munda Bojanowskiego. Na odwrocie 
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części środkowej zamieszczona jest 
inskrypcja: „wł. Ks. Z. Starczewski 
COr. / W 90 rocznicę Koronacji Wize-
runku / tryptyk ten wykonał / Marian P. 
Kaczmarek / s. Marii i Ludwika z Krobi 
– Łódź – Gostyń 2018”.  

Przedstawione w artykule 
wizerunki cudownego obrazu Matki 
Boskiej powstawały od 2 połowy XVII 
wieku. Przed założeniem w 1668 roku 
Kongregacji Oratorium, Święta Góra 
była sanktuarium lokalnym. Jej roz-
kwit z cudownym wizerunkiem Matki 
Boskiej i rozsławienie poza granice 
Wielkopolski, w dużej mierze należy 
przypisać nowym kustoszom sank-
tuarium. Dla zaspokojenia religijnych 
potrzeb pątników wytwarzano grafiki 
i medaliki. Z dawnych przedstawień 
graficznych zachowały się tylko trzy 
ryciny. Pomijamy tu barwny linoryt 
wykonany w okresie zamkniętego 
przez władze pruskie ruchu pątni-
czego. Pielgrzymi pozostawiali także 
dary wotywne z wizerunkami Matki 
Boskiej Gostyńskiej. O tym świadczą 
dwie zachowane plakietki wotywne 
z wyobrażeniami Świętogórskiej Ma-
donny. Można domniemywać, że ta-
kich plakietek było znacznie więcej. 
Do dzisiaj, z przebogatego zbioru 
wotywnego, zachowało się tylko pięć-
dziesiąt. Dawne dewocjonalia repre-
zentuje tylko jeden medalik z 1868 
roku. 

Podsumowując, dla podkre-
ślenia powtórzmy: wierne kopie cu-
downego obrazu, odnotowane w ni-
niejszej pracy, zaczęły powstawać do-
piero od czasu koronacji cudownego 
wizerunku w 1928 roku. Wtedy obraz 
poddano oględzinom i badaniom kon-
serwatorskim oraz sporządzono fo-
tograficzną dokumentację. Pierwszą 
taką pracę dla klasztoru gostyńskiego 
namalował artysta Leon Drapiewski 
około 1930 roku. Wykonana w wymia-
rach rzeczywistych, dotąd uchodzi za 

najlepszą kopię obrazu Matki Boskiej 
Gostyńskiej. Można sądzić, że arty-
sta wyspecjalizował się w malowaniu 
wizerunków cudownego obrazu. Aż 
cztery jego dalsze prace przechowu-
je klasztor gostyński. Jednak żadna 
z nich kunsztem artystycznym nie 
dorównuje tej pierwszej. W okresie 
powojennym pojedyncze wizerunki  
w pomniejszonych wymiarach, nama-
lowali Czesław Lenczowski i Ryszard 
Białek. Malarzem, który odcisnął pie-
częć swojej twórczości w krajobrazie 
artystycznym Świętej Góry, był Marian 
Paweł Kaczmarek urodzony w Doma-
chowie opodal Świętej Góry. W jego 
pracowni powstawały nie tylko wierne 
kopie słynącego cudami obrazu, ale 
także kompozycje alegoryczne z Ma-
donną Gostyńską oraz obrazy ze św. 
Filipem Neri. 

Obraz Matki Boskiej Święto-
górskiej nie tylko słynnie łaskami i cu-
dami, ale jest cudownie namalowany. 
Kształty i kolorystykę obrazu artyści  
w różnym stopniu starali się odtwo-
rzyć bardziej lub mniej wiernie. Po-
równując cudowny obraz z licznymi 
kopiami można zauważyć, że żadne-
mu artyście nie udało się oddać praw-
dziwego wejrzenia Madonny, a także 
duchowej siły emanującej z obrazu. 
Ten obraz ma swoje życie wewnętrz-
ne, które pozostaje zawsze tajemni-
cą. 
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Ksiądź Mikołaj Gawarecki 
COr – przyszedł na świat w 16791 roku. 
Niestety nie wiemy zbyt wiele o jego 
drogach do świętogórskiego klaszto-
ru. Autor nekrologu wylicza jego liczne 
zalety. Był kapłanem bardzo gorliwym, 
skrupulatnie spełniał zadania Promo-
tora Różańca Świętego opiekując się 
Bractwem Różańcowym. Zawsze od-
dany słuchaniu spowiedzi, co trzeba 
uznać za wspaniałą cechę kapłana, 
który gotowy był ratować grzeszni-
ków przed wiecznym potępieniem. 
Kazania, przed którymi nigdy się nie 
wzbraniał, miał zawsze gruntownie 
przygotowane, co zapewne powodo-
wało zaciekawienie słuchaczy2. Kon-
gregacja Świętogórska powierzyła mu 
obowiązki przełożonego dnia 11 wrze-
śnia 1724 roku. Urząd ten sprawował 
do 25 stycznia 1727 r. W tym czasie 
wykonano zasłonę na cudowny obraz 
w ołtarzu głównym. Zadanie to po-
wierzono na sesji 23 listopada 1724r. 
Walentemu Widigerowi z Kobylina. 
Złotnik ten, zacny mieszczanin, wyko-
nał tabulę srebrną, która przedstawia 
Maryję Niepokalaną. Kiedy ks. Ga-
warecki był superiorem, wybudowano 
także ołtarze boczne w prezbiterium 
bazyliki dedykując je Matce Bożej Bo-
lesnej (do wybudowania tego ołtarza 
przyczynił się  wielką ofiarą Mikołaj 
Kochowski, dziedzic z Górzna, dzię-
kując za wyleczenie ręki) oraz św. Fili-
powi Neri. Należy także wspomnieć, iż 
w czasie przełożeństwa ks. Gawarec-
kiego wspólnota podjęła decyzję pod-

1Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974. Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat 
tego kapłana w momencie śmierci.
2Tamże.

czas kapituły 25 listopada 1726 roku, 
żeby wydać nową księgę łask i cudów, 
która powstała dzięki obradom komisji 
kościelnej ponownie badającej cuda 
dokonane na Świętej Górze3. Komisja 
ta przesłuchiwała świadków 27 marca 
1726 roku4. Dzieło to wyszło drukiem 
dnia 5 sierpnia 1726 roku pod redak-
cją ks. Surmantowskiego, kapłana 
kongregacji poznańskiej, pod znanym 
do dziś tytułem: Prospekt wesoły…5,6 
Ksiądz Michał Gawarecki zmarł zmę-
czony chorobą jako senior kongregacji 
dnia 3 marca 1748 roku opatrzony sa-
kramentami, w 69 roku życia. Pocho-
wano go w podziemiach7.

Ksiądź Michał Bilarski COr 
– urodzony roku 17118. Tajemnicza 
postać naszego klasztoru. Niestety 
wiemy tylko że przeżył 42 lata. Za-
kończył swoje ziemskie życie 26 maja 
1753 roku i pochowany został w pod-
ziemiach świętogórskich9. 

Ksiądź Wojciech Szalczew-
ski10 (Szalczeski11) COr – urodzony 

3ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 169-170.
4Tamże, s. 172-173.
5Cały tytuł brzmi: Prospekt wesoły Miłosiernych Oczu 
Przenayświętszey Maryi. Na smutne ludzkiey niedoli 
przypadki, z Góry S. Gostynskiey, łaskawie obrocony. 
Albo zebranie cudów przy obrazie Nayświętszey Boga-
rodzica Panny przed Gostyniem, doznanych, przedtym 
dawnemi, od Zwierzchności Duchowney naznaczonemi, 
a teraz ostatnią Commissyą R. P. 1726 dnia 12. Maia 
odprawioną, potwierdzonych, y Decretem Prześw: Con-
sistorzu Poznanskiego aprobowanych.

6ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 169-170.
7Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
8Tamże. Datę tę poznajemy dzięki podanej liczbie lat tego 
kapłana w momencie śmierci.
9Tamże.
10Nazwisko kapłana podane wg ks. Brzezińskiego. 
11Nazwisko kapłana zapisane w Liber Defunctorum.

ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich 
kapłanów i Braci
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Z naszej historii

13 kwietnia 1698 roku. Święcenia ka-
płańskie przyjął 18 marca 1728 roku. 
W zapiskach przedstawiających jego 
osobę mamy wzmiankę o tym, że przy-
ozdobił ołtarz Matki Bożej Bolesnej 
srebrnymi obłokami, chmurami12. Nie 
jest doprecyzowane, czy zrobił to sam 
jako artysta, czy ufundował upiększe-
nie ołtarza. Złożył także fundusz na od-
prawianie codziennych Mszy Świętych 
przy ołtarzu Świętego Krzyża13 oraz 
św. Filipa14. Odznaczał się drażliwym 
charakterem, ponieważ doprowadzał 
do różnych spięć wewnątrz wspólno-
ty. Jednym z powodów spornych było 
obdarzenie funkcją młodego księdza 
Prażmowskiego, a także udzieleniem 
zgody na zamieszkanie w klasztorze, 
w pokojach fundatorskich, biskupa 
sufragana poznańskiego Józefa Kier-
skiego, na co nie pozwalały przepisy 
Instytutu15. Przez trzy lata swojej ka-
dencji jako Minister i Prepozyt odzna-
czył się jako dobry gospodarz. Zmarł 
7 lipca 1753 roku po ciężkiej chorobie, 
zaopatrzony sakramentami16.  

Ksiądź Karol Piotr Behm17 
COr – urodzony 170118 roku. Absol-
went akademii w Mantui, gdzie uzy-
skał tytuł doktora medycyny, kształcił 
się także z dziedziny prawa kanonicz-
nego. Kapłanem został w roku 173719. 
Zanim wstąpił do kongregacji święto-
górskiej był kapłanem diecezjalnym. 
Piastował godność kanonika katedry 
poznańskiej, był prepozytem tulisz-
kowskim. Zgodnie z przepisami kon-

12ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 195-196.
13Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
14ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 196.
15Tamże.
16Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
17Ks. Brzeziński podaje, że na dokumencie doktorskim  
z akademii w Mantui jego nazwisko zapisano Beim. Jed-
nak w dokumentach klasztornych widnieje zawsze Behm.
18Ustalono na podstawie przeżytych lat. 
19Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.

gregacji nie mógł być wybranym na 
przełożonego, ten kto nie miał trzech-
lecia i nie był w kongregacji przynaj-
mniej 15 lat. W przypadku ks. Behma 
zrobiono wyjątek. Powołano go na 
urząd superiora 16 września 1751 
roku20. Uczyniono to wbrew jego woli, 
ponieważ sam nie pragnął żadnych 
zaszczytów, urzędów czy godności, 
chciał żyć w cichości i pokorze serca 
przed Bogiem. Z czasem okazało się 
to niezwykle cenne, że tego kapłana 
wybrano na przełożonego, ponieważ 
odznaczał się już za życia cnotami 
świętości21. Rządził przede wszystkim 
własnym przykładem, przestrzegając 
konstytucji zgromadzenia. Ufundo-
wał ołtarz w bazylice ku czci św. Ka-
rola Boromeusza. Miał nieprzeciętny 
umysł, dlatego służył zawsze dobrą 
radą i wiedzą. Dla ubogich był niezwy-
kle hojny, zawsze pomagał odstępując 
nawet swój własny pokarm, by ubogi 
mógł się pożywić i odejść pocieszo-
nym. Przykładami z własnego życia 
poruszał serca słuchaczy podczas 
wygłaszanych kazań. W bibliotece 
klasztornej pozostawił po sobie zacne 
woluminy spisane po łacinie i w języku 
polskim z dziedziny medycyny i pra-
wa kościelnego22. Ksiądz Karol Behm 
uporządkował zasady zwoływania 
kapituł kongregacji, które wcześniej 
bardzo rzadko się odbywały. Podczas 
tych kapituł ustalono, by kapłani trzy-
mali się porządku i kolejki w sprawo-
waniu codziennej Eucharystii. Tylko 
na zakończenie czterdziestogodzin-
nego nabożeństwa miała być proce-
sja eucharystyczna. Podczas kapituł 
zachęcał również, by podtrzymywa-
no zwyczaj rozstrzygania dylematów 
teologicznych podczas wspólnych 
obiadów23. Jednym z najważniejszych 
dokonań jego przełożeństwa było  
20ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 198.
21Tamże, s. 199.
22Tamże.
23Tamże, s. 200.
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spisanie umowy i uporządkowanie da-
rowizn majątkowych dla kongregacji 
od rodziny fundatorskiej, którą spisa-
no między klasztorem a Weroniką My-
cielską. Zapisano więc na własność 
Kongregacji majątki Błażejewa, Drzę-
czewa oraz Bodzewa24. Za czasów 
ks. Behma kongregacja rozrosła się 
liczebnie i jej stan personalny wynosił: 
13 kapłanów, 3 kleryków i 4 braci. Zło-
żył urząd przełożonego 17 paździer-
nika 1754 roku25. Ze względu na zły 
stan zdrowia, pod koniec roku 1756 
zwolniono go obowiązku wygłasza-
nia kazań26. Odszedł do wieczności, 
zmorzony chorobą, którą cierpliwie 
znosił dnia 21 lutego 1757 roku27. Na 
uroczystości pogrzebowe zjechało się 
mnóstwo kleru i ludzi wdzięcznych za 
jego pobożne i dobre życie. Pochowa-
24Tamże, s. 200-203.
25Tamże, s. 198 i 208.
26Tamże, s. 199.
27Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.

no jego ciało w podziemiach, pod ołta-
rzem Świętego Krzyża28. 

Brat Wawrzyniec Parkowski 
COr – zajmował się w klasztorze świę-
togórskim jadalnią, czyli piastował tytuł 
Kustosza Refektarza. Zapisano o nim, 
że był przykładnego życia. Śmierć, pa-
trząc tylko po ludzku, go zaskoczyła, 
jednak nie w Bożych oczach. Przed 
pójściem do Mszy wyspowiadał się  
i przyjął Komunię Świętą. Następnie 
podczas odprawianej Mszy przy śpie-
wie oficjum o Niepokalanej Dziewicy 
Maryi doznał paraliżu i rozpoczęła się 
jego walka o życie. Będą przy ołtarzu 
oddał ducha będą posłusznym woli 
Bożej, dnia 13 sierpnia 1757 roku. Po-
chowany został w podziemiach świę-
togórskiego kościoła29.

28Tamże.
29Tamże.

Dicimus vobis

kl. Filip Michalak COr

Przybądź Panie, bo czekamy  
– Przeżywanie wiary 
w czasie Pandemii 

Dicimus vobis

Przybądź Panie, bo czekamy, 
Twego przyjścia wyglądamy … śpie-
wamy podczas roratnich Mszy Świę-
tych, które przygotowują nas do świąt 
Bożego Narodzenia, a także do tego 
ostatecznego spotkania z Bogiem 
przy końcu naszego ziemskiego życia. 
Na pewno obecny czas adwentu jest 
zupełnie inny niż pamiętamy z minio-

nych lat. Jednak musimy sobie uświa-
domić, że bardzo wiele zależy od nas 
samych. Przemiana człowieka zawsze 
zaczyna się od jego wnętrza. Wprowa-
dzane obostrzenia na terenie naszego 
kraju nie mogą być usprawiedliwie-
niem zaniechania praktyk religijnych. 
One mają na celu jedynie zapewnienie 
bezpieczeństwa, ale co nam po zdro-
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wiu ciała jeśli dusza będzie chorować? 
Tylko z Bogiem możemy przeżyć ten 
trudny czas, czas kiedy uświadamia-
my sobie, jak kruche jest nasze życie. 
Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak 
kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, 
a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, 
już go nie poznaje. (Ps 103, 15-16).  
A przecież nie znamy dnia, ani go-
dziny kiedy nastąpi nasze przejście 
na tamten świat. Czy faktycznie tylko 
podczas panującej pandemii śmierć 
zagląda nam w oczy? Każdego dnia 
winniśmy być przygotowani, pełni uf-
ności Bogu. Warto przypomnieć sobie 
historię Zacheusza, który z racji ni-
skiego wzrostu nie mógł wśród tłumu 
zobaczyć przechodzącego Jezusa. 
Jego pragnienie było tak wielkie, że 
postanowił dokonać czegoś oryginal-
nego – wspiął się na pobliskie drzewo, 
nie patrząc na śmiech ludu. Możemy 
sobie wyobrazić, jak zabawnie musia-
ło to wyglądać. Jednak pomysł okazał 
się być bardzo dobry, Zacheusz zoba-
czył Mistrza, a dodatkowo On zoba-
czył Zacheusza i na dodatek rozpo-
czął z nim dialog.

H i s to r i a  Zacheusza  j es t  
w pewnym sensie drogowskazem dla 
nas jak mamy postępować. Kiedy po-
jawiają się pewne przeciwności, ogra-
niczenia to nie możemy od razu rezy-
gnować, a właśnie szukać sposobu jak 
mogę spotkać się z Jezusem Euchary-
stycznym. Kiedy z wielu względów nie 
mogę pójść na niedzielną Mszę Świę-
tą powinienem łączyć się duchowo na 
gorliwej modlitwie we własnym domu. 
Dodatkowo, w naszym sanktuarium  
w trosce o każdego człowieka, w każ-
dą niedzielę (od kiedy wprowadza-
ne są ograniczenia) przez cały dzień 
można skorzystać z sakramentu poku-
ty i pojednania oraz przyjąć Komunię 
Świętą w tymczasowej kaplicy, która 
znajduje się w oratorium po prawej 
stronie bazyliki. Oczywiście, kiedy nie 
jestem w stanie uczestniczyć we Mszy 

św. niedzielnej i łączę się duchowo  
z Kościołem we własnym domu, mogę 
pomyśleć, czy nie warto pójść na Eu-
charystię w dzień powszedni. Nie jest 
to, co prawda, to samo co obowią-
zek niedzielny, ale przecież znajduję  
w pewnym sensie sposób – jak przy-
toczony wcześniej Zacheusz. Pamię-
tajmy, że udzielona przez arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego dyspensa od 
obowiązku świątecznego nie zwalnia 
nas z prywatnej pobożności. Piękne 
świadectwo wiary dają osoby, któ-
re licznie nawiedzają cudowny ob-
raz Świętogórskiej Róży Duchownej  
w ciągu dnia, aby na osobistej mo-
dlitwie prosić o łaski dla siebie i swo-
ich najbliższych. Tak samo dzieje się  
w kaplicy urządzonej w oratorium.  
W jedną z niedziel pewna osoba po 
przyjęciu Najświętszego Sakramentu 
ze łzami w oczach dziękowała Bogu 
za możliwość uczestniczenia we Mszy 
św. za pomocą środków społeczne-
go przekazu oraz przyjęcie komunii 
poza Mszą w oratorium. Był to widok 
niezwykle budujący, ukazujący wielką 
tęsknotę za Jezusem ukrytym w Naj-
świętszym Sakramencie. 

Sakrament pokuty i pojednania nie 
tylko podczas Mszy świętych

Oczywiście musimy sobie 
przypomnieć, że w naszym sanktu-
arium skorzystać ze spowiedzi może-
my także poza Mszą Świętą. Każde-
go dnia istnieje możliwość zgłoszenia 
chęci spowiedzi na furcie klasztornej. 
Wyznaczony kapłan po kilku minutach 
podejdzie do nas i pomoże nam na 
nowo pojednać się z Bogiem. Nie za-
pominajmy o tej możliwości, szczegól-
nie w czasach pandemii. Przypominaj-
my o tym naszym bliskim, szczególnie 
osobom starszym i pomóżmy im przy-
być do klasztoru o dogodnej dla nich 
godzinie. 
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Módlmy się każdego dnia
Pamiętajmy także o codzien-

nej modlitwie, szczególnie za oso-
by, które boją się o własne zdrowie 
lub życie. Starajmy się zapewnić im 
swobodny dostęp do transmisji Mszy 
Świętych w telewizji czy internecie. 
Spróbujmy wysłuchać Mszę Świę-
tą wspólnie z rodziną, z członkami 
naszego gospodarstwa domowego. 
Oczywiście pamiętając, że uczestnic-
two to nie może być biernym ogląda-
niem filmu o charakterze religijnym. 
Pamiętajmy zatem o godnym ubiorze 
i postawie – Bóg przecież zawsze sta-
je między nami – gdzie dwóch albo 
trzech zgromadzonych w imię moje, 
tam i Ja jestem pośród nich. Może 
dobrym pomysłem będzie przygoto-
wanie specjalnego miejsca w naszym 
domu, gdzie szczególnie będziemy 
gromadzić się na wspólnej modlitwie. 
Nie wstydźmy się tego. Rodzicie, dzie-
ci, dziadkowie – wszyscy razem two-
rzą domową wspólnotę i jednoczą się  
z modlitwą całego Kościoła. Czyż nie 
jest to piękne świadectwo wiary także 
przed samym sobą?

A jednak nie tylko „Msza online”
Obecny czas pandemii nie tyl-

ko uświadomił nam, ale także poka-
zał, że Internet nie tylko służby do za-
bijania czasu i rozrywki. Może on być 
również dobrym miejscem ewangeli-
zowania we współczesnym świecie. 
Przecież chrześcijanie zawsze sięgali 
do „nowoczesnych” środków poja-
wiających się na przestrzeni dziejów. 
Więc, dlaczego z dystansem mamy 
podchodzić do Internetu? Pandemia 
zmusiła nas nieco do tego, aby prze-
stać się zastanawiać i zacząć działać. 
Popularne serwisy takie jak Facebook 
czy YouTube zapełniły się różnego 
rodzaju treściami religijnymi. Obec-
nie mamy naprawdę szeroki wachlarz 
możliwości do pogłębienia naszej wia-
ry bez wychodzenia z domu. Wiele 
parafii prowadzi całodobową transmi-
sję, w której kamera skierowana jest 
w stronę tabernakulum. Nie rzadko też 
możemy duchowo łączyć się podczas 
całodziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu wystawionego w mon-
strancji. Nie sposób również wymienić 

Spotkanie ze św. Mikołajem 
przed schodami bazyliki 
w czasie pandemii
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ilości dostępnych konferencji i reko-
lekcji prowadzonych w różnych miej-
scach na całym świecie. Dzięki temu 
nie możemy powiedzieć, że nie mie-
liśmy możliwości pogłębić naszą więź  
z Bogiem. Również statystki dotyczą-
ce oglądalności omawianych treści 
wzbudzają wielkie nadzieje do tego 
rodzaju ewangelizacji współczesne-
go świata – nawet jeśli ktoś wchodzi  
z ciekawości – zawsze coś pozosta-
nie, ziarno pozostaje zasiane. 

Pomoc duchowa nie tylko podczas 
spotkanie twarzą w twarz

Jeżeli możemy pogłębiać na-
szą wiarę za pośrednictwem serwi-
sów internetowych, to także możemy 
porozmawiać o sprawach duchowych 
bez wychodzenia z domu. Oczywiście 
jest zrozumiałe, że kiedy ogrania nas 
strach przed różnego rodzaju spotka-
niami, to ciężko może być nam pójść 
do kapłana i spędzić dłuższy czas na 
rozmowie. Dlatego, nie tylko Msza 
Święta, rekolekcje, prywatna modli-
twa, ale także pomoc duchowa jest 
na wyciągnięcie ręki. Jeśli my sami 
przeżywamy pewien kryzys wiary, lub 
nie możemy odnaleźć się w sytuacji 
pandemii, albo ktoś z naszych bliskich 
przeżywa trudny okres w swoim ży-
ciu, może skorzystać z telefonicznego 
pogotowia duchowego – www.pogo-

towieduchowe.pl Na specjalnie przy-
gotowanej stronie internetowej można 
znaleźć numery telefonów do księży, 
którzy każdego dnia gotowi są do pod-
jęcia trudnych rozmów i będą poma-
gać nam stawić czoła pojawiającym 
się problemom. 

Na pewno warto z tej pomocy 
skorzystać, nie pozostawać z proble-
mami, nie czekać do ustania pande-
mii, bo chociaż pogotowie duchowe 
działa już od wielu lat, to szczególnie 
w obecnym czasie może okazać się 
bardzo przydatne. 

Oto Pan Bóg przyjdzie 
Niech zatem czas adwentu 

oraz świąt Bożego Narodzenia będzie 
czasem jeszcze mocniejszego zjed-
noczenia się z Bogiem. Nie szukajmy 
wymówek, usprawiedliwień, ponieważ 
istnieje bardzo dużo możliwości po-
głębienia naszej wiary. Pamiętajmy, że 
nasze życie jest adwentem – czasem, 
w którym chcemy dobrze przygotować 
się na spotkanie z Panem. Bierzmy 
przykład z ewangelicznego Zache-
usza i szukajmy sposobów spotkania 
się z Jezusem każdego dnia. 

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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Rozkwitł dziś Jessego pień1 –
Upragniony wschodzi zeń:
W ten rozkoszą zdobny dzień
Pan i Bóg
Człekiem stał się, aby spłacić świata dług.
      Oto dziś Chrystus zrodzon jest!

Choć dziewica – matką wszak
Za nic mając męża brak.
Anioł Jej zwiastował tak
Gabryjel:
Z Ciebie, Mario zrodzi się Emmanuel.
      Oto dziś Chrystus zrodzon jest!

Panno, matko ludów wszech,
Która, by nasz zmazać grzech
Syna-Zbawcę rodzisz: niech,
Pani ma,
Naszych zbrodni zginie w blasku straszna ćma.
      Oto dziś Chrystus zrodzon jest!

Wybaw nas w litości swej,
O Dziewico, na nas zlej
Uzdrowienie z piersi Twej,
Z której ssał
Mleko, będąc niemowlęciem sam Król Chwał.
      Oto dziś Chrystus zrodzon jest!

Razem więc Wcielenia cud
Chwalmy Tego, który w bród
Łask nam daje. Z przednich nut
Ile tchu
Niech dziękczynne chór nasz śpiewa pieśni Mu.
      Oto dziś Chrystus zrodzon jest!

Anonim. Przełożył Ireneusz Woźnica

Virga Jesse floruit

Do refleksji

1Anonimowa pieśń w języku łacińskim pochodząca z Graduału Eleonory z Bretanii, Francja, XIII w.
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Za kilka dni będziemy obchodzić Boże 
Narodzenie, Święto tak bardzo radośnie 
przeżywane przez wszystkie dzieci na ca-
łym świecie i w każdej rodzinie! 

Życzymy Wam dużo radości i uśmiechów 
oraz ciepła Waszych kochanych rodziców, 
rodzeństwa, dziadków i wszystkich, któ-
rzy Was odwiedzą i obdarują wspaniałymi 
prezentami!

Witamy Jezusa w naszych domach i na-
szych serduszkach! Obiecujemy, że będzie-
my grzeczni!

Redakcja 

Kochane dzieci! 

Dla dzieci

JEZUS PRZYCHODZI NA ŚWIAT!

DOŁĄCZAMY KOLORO-
WANKĘ, KTÓRĄ GDY 
SAMODZIELNIE POKOLO-
RUJESZ, POPROŚ KOGOŚ 
DOROSŁEGO ABY JĄ 
WYSŁAŁ NA ADRES NA-
SZEJ REDAKCJI!

NAGRODY JUŻ CZEKAJĄ!
Prosimy prace przesyłać na adres: Redakcja Świętogórksiej Róży Duchownej, 
Głogówko 1, 63-800 Gostyń. Pamiętaj o podaniu swoich danych!

             Zosia                                                      Kinder Country – bez pieCzenia



Składniki:
•350ml śmietanki słodkiej 30%
•250g serka mascarpone
•250g herbatników (w tortownicy o średnicy 21 cm wyszło 100g herbatników)
•2 białe czekolady
•2 mleczne czekolady
•3 szklanki płatków Nestle Kangus + garść na wierzch

Wykonanie:
1. Przygotuj sobie formę. Wyłóż dno papierem do pieczenia. Na papierze po-
układaj herbatniki. W razie potrzeby użyj kawałków herbatników

2. Białe czekolady roztopić w kąpieli wodnej, ostudzić. 200 ml śmietany ubić na 
sztywno, dodać serek mascarpone, zmiksować na wolnych obrotach dolewając 
pomału ostudzoną białą czekoladę. Wsypać Kangusy (3 szklanki) i wymieszać 
łyżką. Masę przekładać porcjami na herbatniki. Wyrównać powierzchnię i po-
nownie wyłożyć herbatniki.

3. W kąpieli wodnej roztopić czekolady mleczne, ostudzić. Resztę śmietany 
(150ml) ubić na sztywno, dodać do ostudzonej mlecznej czekolady i wymieszać, 
aż składniki się połączą. Wylać ciemną masę.

Wierzch posypać garścią Kangusów, wstawić do lodówki na ok 2 godziny (najlepiej całą noc).

             Zosia                                                      Kinder Country – bez pieCzenia
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