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 Nasze życie składa się z wielu spotkań ważnych, ale też i mniej istotnych. Są też 
czasem niezwykłe spotkania, które na zawsze odmieniają nasze życie. 
 Uczniowie w drodze do Emaus spotkali Zmartwychwstałego. To spotkanie 
wstrząsnęło nimi tak, że ich smutek i beznadzieja zmieniła się w radość. Wszystkim 
Wam i pielgrzymom, którzy modlą się w naszym sanktuarium życzę tej głębokiej rado-
ści i serc pałających nadzieją, a nade wszystko spotkań z Chrystusem na codziennych 
drogach życia. Niech ciemność zasuniętego kamieniem grobu zamieni się w światłość 
Zmartwychwstałego Pana. To On jest źródłem i Panem życia, które jest Jego Świętym 
Darem. Obyśmy zawsze szanowali i kochali to życie i niech ono dopełni się w wieczno-
ści razem z Panem i Jego Matką, do której zanosimy nasze pełne nadziei modlitwy.
 Życzę w imieniu naszej Wspólnoty, na ten niezwykły czas, wielu wspaniałych 
spotkań w naszych domach, niech one napełniają nas radością. Dzieląc się święco-
nym jajkiem, symbolem nowego życia, dziękując za Nowe Życie z Chrystusem, tak jak 
uczniowie bądźmy świadkami tej prawdy: Pan rzeczywiście Zmartwychwstał! Alleluja!

superior 
Kongregacji Oratorium 

Świętego Filipa Neri
na Świętej Górze

Święta Góra, Wielkanoc A.D. 2021

Drodzy Czytelnicy Świętogórskiej Róży Duchownej!

Christus surrexit, sicut dixit. Alleluia!

     Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!
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Aktualności

	 W	 poprzedniej	 części	 rozpo-
częliśmy	 opisywanie	 bractw,	 którymi	
opiekował	się	ks.	Wawrzyniec.	Oto	ko-
lejne	z	nich:

Bractwo Niepokalanego Poczęcia 
NMP

Bractwo	Niepokalanego	Poczęcia	
Najświętszej	 Maryi	 Panny	 zaprowa-
dzono	 na	 teren	 diecezji	 poznańskiej	
w	 roku	 1695,	 a	 w	 roku	 1700	 zapro-
wadziła	 go	 Kongregacja	 przy	 swoim	
kościele.	 Na	 dowód	 aktywności	 tego	
bractwa	świadczy	fakt,	że	w	XIX	wie-
ku	promotor	Bractwa	zobowiązany	był	
do	odprawiania	w	ciągu	roku	12	Mszy	
Świętych	 śpiewanych,	 co	 miesiąc	 
w	drugą	niedzielę,	co	kwartał	jedną	za	
zmarłych	członków	i	45	Mszy	cichych.	
W	każdą	niedzielę	i	święta	członkowie	
śpiewali	 godzinki.	 Bractwo	 było	 ob-
darowane	 licznymi	 odpustami.	 Księgi	
brackie	zawierają	ponad	3.000	człon-
ków.1
Bractwo Wstrzemięźliwości od pi-
cia wódki

Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	
fakt,	że	za	czasów	przełożeństwa	ks.	
Kuśniaka	przy	kościele	świętogórskim	
powstawało	aż	sześć	nowych	bractw.	
W	 ramach	 walki	 z	 plagą	 pijaństwa	 
i	 duszpasterstwa	 trzeźwościowego	
zostało	 założone	 przy	 kościele	 świę-
togórskim	Bractwo	Wstrzemięźliwości	
od	picia	wódki,	w	dniu	6	października	
1844	 roku.	 Wiadomo	 jest,	 że	 pijań-

1Rola	 Świętej	 Góry,	 dz.	 przyt.	 s.	 227,	 Pamiątka	 II,	 
s.	27-30.

stwo	 należało	 do	 największych	 plag	 
i	przyniosło	nie	tylko	szkody	moralne,	
ale	 także	 gospodarcze	 i	 narodowo-
ściowe	 przez	 marnowanie	 dóbr	 ma-
terialnych,	 a	 zubożenie	 materialne	
Polaków,	 zwiększało	 wpływy	 koloni-
stów	 niemieckich.	 Bractwo	 urządzało	
trzydniowe	nabożeństwa	trzeźwościo-
we	 co	 roku.	 Bractwo	 Świętogórskie	
obejmowało	 swoim	 wpływem,	 także	
mieszkańców	 innych,	 bardziej	 odle-
głych	 parafii,	 chociaż	 napotykano	 na	
trudności	z	powodu	niestałego	kontak-
tu	i	wpływu,	jednak	z	okazji	rekolekcji,	
odpustów,	a	zwłaszcza	przez	kierow-
nictwa	duchowe	 i	propagowanie	czę-
stej	 spowiedzi,	 że	 było	 bardzo	 dużo	
takich	wypadków,	że	po	latach	absty-
nencji	członkowie	bractwa	przyjeżdża-
li	całymi	 rodzinami	dziękować	za	wy-
trwanie	 w	 powziętym	 postanowieniu.	
W	okresie	przełożeństwa	ks.	Kuśnia-
ka,	a	właściwie	od	roku	1844	do	jego	
śmierci	bractwo	przyjęło	5.500	człon-
ków.2	Kiedy	zważy	się,	że	zaludnienie	
wtedy	było	mniejsze	niż	teraz,	że	ko-
munikacja	 była	 trudna,	 trzeba	 uznać	
że	osiągnięcia	były	duże.	W	ciągu	24	
lat	ponad	5	tysięcy	członków	i	była	to	
akcja	zupełnie	dobrowolna	i	nie	miała	
charakteru	masówki.	Na	Świętą	Górę	
przychodzili	 kandydaci	 dobrowol-
nie,	 anonimowo,	 motywowani	 troską	 
o	swo	ją	postawę	moralną.
Bractwo Różańca Świętego za ko-
nających
2Pamiątka	II,	s.	30-31.	Ks.	Zygmunt	Zieliński,	Kościół	Ka-
tolicki	w	Wielkim	Księstwie	Poznańskim	w	 latach	1848-
1865.	Lublin	1973,	s.	262	nn.

Aktualności

SŁUGA BOŻY 
KSIĄDZ WAWRZYNIEC KUŚNIAK
      /1788-1866/

ks. Dariusz Dąbrowski COr
CZ. 6
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Kolejne	 bractwo,	 założone	 przez	
ks.	 Kuśniaka,	 które	 uwypukla	 cha-
rakter	 działalności	 duszpasterskiej	
i	 odzwierciedla	 jego	 duchowość,	 to	
Bractwo	Różańca	Świętego	za	kona-
jących.	 Do	 tego	 bractwa	 mogli	 nale-
żeć	ci,	którzy	wcześniej	zapisali	się	do	
Arcybractwa	 Różańcowego,	 a	 nowe	
bractwo	 wyznaczało	 sobie	 zadanie,	
aby	 przez	 rozważanie	 i	 odmawianie	
15	tajemnic	różańca,	błagać	Majestat	
Boży	o	 łaskę	 i	miłosierdzie	dla	kona-
jących	w	tej	godzi	nie	modlitwy.	W	sta-
tutach	bractwa	postanowione	było,	że	
cały	rok	podzielono	na	dni	i	każdemu	 
z	 członków	 wyznaczono	 w	 którym	
dniu,	 i	 o	 której	 godzinie	 ma	 rozwa-
żać	 i	 odprawiać	modlitwy	 za	 konają-
cych,	 z	 obowiązkiem	 przystąpienia	
do	 spowiedzi	 i	 przyjęcia	Komunii	 św.	
Wydrukowane	 były	 specjalne	 kartki	
informacyjne,	 na	 nich	 wypisane	 były	
dni	 i	godziny	adoracji.	W	ciągu	16	lat	
istnienia	bractwa,	za	kadencji	ks.	Ku-
śniaka	zapisało	się	l060	członków.	Za-
prowadzenie	 tego	bractwa	wypływało	
z	żywej	wiary	w	życie	wieczne,	a	zara-
zem	z	miłości	i	troski	o	zbawienie	dla	
wszystkich.3 
Bractwo Świętych Alojzego i Stani-
sława Kostki

W	 roku	 1846	 zostało	 założone	
Bractwo	Świętych	Alojzego	i	Stanisła-
wa	Kostki.	W	statucie	swoim	postana-
wiało,	że	członkami	bractwa	mogą	być	
ci,	 którzy	 już	 należą	 do	Arcybractwa	
Różańcowego	 i	 do	 Bractwa	 Wstrze-
mięźliwości	 i	 będą	 zachowywać	 stan	
dzie	wictwa,	 a	 w	 chwili	 wstąpienia	
w	 związek	 małżeński	 przestają	 być	
członkami.	Jego	celem	było	propago-
wanie	nabożeństwa	wynagradzające-
go	 za	 grzechy	 zgorszenia,	 a	 przede	
wszystkim	 kształtowanie	 kultury	 to-
warzyskiej	 odpowiedniego	 poziomu	
moralnego,	 pomagające	go	 zachować	
skromność	 i	czystość.	Z	okazji	odpu-
stów,	 nabożeństw	 dla	młodzieży,	 czy	

3Pamiątka	II,	s.31-32.

przy	 spowiedzi	 zachęcano	 do	 tego	
bractwa	i	od	chwili	zaprowadzenia	do	
roku	1868	r.	zapisało	się	607	członków	
z	młodzieży	żeńskiej	i	męskiej.4 
Bractwo Szkaplerza Męki Pańskiej

Najmniejszym	 bractwem	 założo-
nym	na	Świętej	Górze	za	czasów	ks.	
Kuśniaka	był	Szkaplerz	Męki	Pańskiej.	
Na	mocy	upoważnienia	Księży	Misjo-
narzy	istniało	przy	kościele	kongrega-
cyjnym	od	 roku	 1850	 i	 przyjęto	 zale-
dwie	 84	 osoby.	 Celem	 bractwa	 było	
praktykowanie	 nabożeństwa	 do	Meki	
Pańskiej	 i	 dlatego	 specjalne	 odpusty	
i	 przywileje	 zostały	nadane	na	każdy	
piątek	 –	 pamiątkę	 Meki	 Pańskiej.	 To	
nabożeństwo	 miało	 upraszać	 nawró-
cenie	 grzeszników,	 oraz	 wykorzenie-
nie	herezji.5
Bractwo św. Franciszka Ksawerego

Nie	 obce	 były	 na	 Świętej	 Górze	
idee	 misyjne	 i	 konkretna	 pomoc	 dla	
misji.	Wyrażało	 się	 to	przez	wprowa-
dzenie	 tam	 bractwa	 św.	 Franciszka	
Ksawerego.	Celem	bractwa	była	mo-
dlitwa	za	misje	i	misjonarzy,	ale	także	
pomoc	materialna.	Nawet	została	wy-
dana	 w	 Lesznie	 specjalna	 broszura	 
pt.	„Nabożeństwo	na	cześć	św.	Fran-
ciszka	 Ksawerego”.	 Dochód	 z	 tego	
wydania	 przeznaczony	 był	 na	 cele	
misji.	 Do	 tego	 bractwa	 należało	 przy	
kościele	świętogórskim	246	członków,	 
a	 suma	 składek	 wyniosła	 1200	 tala-
rów.6
Bractwo św. Stanisława

Ostatnim	 bractwem	 zaprowadzo-
nym	 na	 Świętej	 Górze	 w	 roku	 1861	
było	 bractwo	 św.	Stanisława.	Zostało	
ono	 założone	 w	 Rzymie,	 jako	 arcy-
bractwo	św.	Piotra	w	roku	1860	z	racji	
napaści	na	Stolicę	Apostolską	i	celem	
tego	bractwa	była	modlitwa	w	intencji	
Ojca	 św.,	 solidaryzowanie	 się	 z	 nim	 
i	 obrona	 Kościoła	 na	 terenie	 lokal-
nym.	W	archidiecezji	poznańskiej	 

4Tamże,	s.32.
5Tamże,	s.33.
6Tamże,	s.34.
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i	 gnieźnieńskiej	 bractwo	 przyjęło	 na-
zwę	 św.	 Stanisława,	 jako	 gałąź	 Ar-
cybractwa	 Rzymskiego	 i	 zostało	 za-
twierdzone	w	roku	1864.	Przy	kościele	
świętogórskim	 bractwo	 liczyło	 570	
członków,	 którzy	 złożyli	 na	 potrzeby	
Stolicy	Apostolskiej	300	talarów.1

W	latach	czterdziestych	i	pięćdzie-

7Pamiątka	 II,	 s.35.	AAP	9706-394/10,	 95/5,	 49,	 248/10,	
465/10,	KA	10322-168/	2153,	569,	54,	58.

siątych	 XIX	 wieku	 na	 Świętej	 Górze	
rozwinęła	 się	 akcja	 nawracania	 Ży-
dów,	 przyjmowanie	 do	 Kościoła	 in-
nowierców,	 zwłaszcza	 protestantów.	
Świadczą	 o	 tym	 liczne	 prośby	 skie-
rowane	 do	 Konsystorza.	 W	 akcji	 tej	
szczególnie	wyróżnili	się	ks.	Sułczyń-
ski,	ks.	M.	Hubner.2

8Liber	abjutorum.	Haeresim.

Tablica umieszczona na ścianie bazyliki świętogórskiej

ŚWIĘTA GÓRA 
– MISTERIUM SPOTKANIA I POSŁANIA 
	 Eucharystia	 jest	 spotkaniem,	
gdzie	 Chrystus	 zaprasza	 do	 stołu	
Słowa	 i	 Ciała	 Pańskiego.	 To	 swoiste	
wejście	na	Górę.	Swoją	Górę,	tj.	miej-
sce	 modlitwy,	 podejmowania	 decyzji,	
wyciszenia,	miał	 także	błogosławiony	
Edmund	Bojanowski.	To	świętogórska	
bazylika.	 Miejsce,	 do	 którego	 uda-
wał	 się	 z	 każdą	 sprawą,	 oraz	 gdzie	
na	 modlitwie	 spędzał	 wiele	 godzin.	

Tam	 od	 Jezusa	 w	 Eucharystii	 uczył	
się	 modlitwy	 zaufania	 i	 ofiarowania,	
tam	 też	 szukał	 pokrzepienia.	 Jezus	
był	 jego	Przyjacielem,	któremu	mówił	
o	wszystkim.	Szukał	 u	Niego	 rozwią-
zania,	jak	dziecko	szukające	pociechy	
i	 które,	kiedy	ufa,	 to	 idzie	do	przodu.	
Codziennym	pokarmem	bł.	Edmunda	
była	 Eucharystia.	 Przyjmował	 Słowo	
usłyszane	 podczas	 Liturgii	 i	 długo	

s. M. Katarzyna Szulc SBDNP

7

8
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rozważał	w	sercu,	by	później	według	
niego	 postępować.	 Rozpamiętywał	
to	 Słowo	 i	 ono	 nasycało	 jego	 serce.	 
W	jednym	z	Listów,	jakie	pisał	do	słu-
żebniczek	 czytamy	–	Przez to łącze-
nie się ze Zbawicielem, rozłączacie 
się coraz bardziej ze światem i ze 
sobą – a ile razy Bóg wstąpi do serca 
Waszego, to w sercu stanie się jaśniej 
i smutek się rozwieje, a pociecha za-
świeci i słabość ustąpi, a moc i ufność 
się wzmoże tak, że już nie Wy, ale Bóg 
w Was żyć będzie. List	do	s.	Marianny,	
29.08.1867.
 Obecność	Eucharystyczna	
wzmagała	ufność	w	codziennym	życiu	
bł.	Edmunda,	tak	więc,	nie	wyobrażał	
sobie	dnia	bez	Mszy	Świętej.	W	całym	
Dzienniku	odnajdujemy	tylko	pojedyn-
cze	 dni,	 gdzie	 brakuje	 zapisu	 o	 jego	
obecności	 na	 Mszy.	 Żywa	 obecność	
Chrystusa	 pozwalała	 mu	 niejedno-
krotnie	przekraczać	siebie,	a	także	ta	
obecność	 pomagała	 mu	 pokonywać	
ból	 fizyczny.	Na	Eucharystii	 uczył	 się	
budować	 dojrzałe	 relacje	 z	 innymi.	 
W	 swojej	 codzienności	 doświadczał,	
że	głębokie	więzi	między	ludźmi,	jakie	
nazywamy	przyjaźnią,	są	największym	
darem.	W	relacji	z	Chrystusem	ukryte	
są	 nasze	 ludzkie	 przyjaźnie.	 W	 Nim	
możliwe	jest	 ich	przetrwanie	 i	rozwój.	
Zobaczyć	 to	 możemy	 właśnie	 u	 bł.	
Edmunda,	który	troszczył	się	o	relację	 
z	Chrystusem	i	który	był	Jego	wiernym	
i	gorliwym	przyjacielem.	
	 Bojanowski	 przygotowywał	
się	 do	 Mszy	 Świętej,	 jak	 na	 spotka-
nie	z	Kimś	wyjątkowym.	W	ciągu	dnia	
duchowo	 zbierał	 dary	 na	 to	 spotka-
nie,	 jakimi	były	wszystkie,	nawet	naj-
drobniejsze	spotkania.	Ponadto	przez	
praktykowanie	 samotności	 starał	 się	
wyciszać	 swoje	 serce,	 aby	 spotkać	
Boga.	 Przygotowywał	 się	 również	
przez	 codzienny	 rachunek	 sumienia	
oraz	 wdzięczność	 za	 najdrobniejsze	
dary	 Bożej	 Opatrzności.	 Odkrył	 Eu-
charystię,	jako	największy	dar	i	dlate-

go	zamawiał	Msze	Święte	 za	 swoich	
bliskich,	 za	 chorych,	 których	 odwie-
dzał	i	za	zmarłych,	w	których	pogrze-
bach	uczestniczył.	Byłem w na Mszy 
Świętej za dusze ukochanych rodzi-
ców moich – zanotował	 w	Dzienniku	
17.10.1855.	
	 Dar	 Eucharystii	 był	 też	 jego	
bardzo	 częstym	upominkiem	z	okazji	
urodzin	czy	imienin	bliskich	mu	osób.	
Swoją	 przyjaźń	 z	 Chrystusem	 pielę-
gnował	i	to	od	Chrystusa	uczył	się	re-
lacji	z	innymi.	
	 W	przyjaźni	ważne	są	potrze-
by	duchowe	takie,	jak	rozmowy	o	do-
świadczeniu	wiary,	wspólna	modlitwa	
czy	wspólne	spotkanie	z	Chrystusem,	
najpełniej	w	Eucharystii.	Rano chmur-
no, odwilż, w nocy nieco śnieg popró-
szył. Obudzono mię o czwartej. Wsta-
łem o wpół do piątej. Ludwik wypił  
u mnie kawę i pojechaliśmy jego końmi 
do kościoła o wpół do szóstej. Zasta-
liśmy jeszcze na koniec jutrzni. Msza 
Pasterska wyszła o szóstej. Przy trze-
ciej Mszy Św. przyjąłem Komunię św. 
Potem były drugie trzy Msze zamiast 
prymarii, podczas których byliśmy  
z Ludwikiem na kawie. Ostatnia z tych 
trzech Mszy, jako prymaria, była gra-
na i na tej ostatniej byliśmy znowu  
w kościele oraz na kazaniu ks. Mini-
stra. Ochroniarki zastałem już na jutrz-
ni i zostawiłem je jeszcze w kościele 
po kazaniu –	 taki	 zapis	 odnajdujemy	
w	 Dzienniku	 z	 25.12.1854.	 Z	 drugiej	
strony	 przyjaźń;	 celebruje	 spotkania,	
wspólne	 spożywanie	 posiłku,	 gdzie	
zwykły	pokarm	łączy	z	tym	duchowym,	
w	 postaci	 rozmowy	 czy	 zwyczajnego	
wysłuchania:	 Wstąpiłem do Ludwika 
Miłkowskiego w jego nowym mieszka-
niu w Gostyniu. Zastałem go bardzo 
cierpiącego na ból głowy, zabawiw-
szy chwil kilka poszedłem do Fary na 
sumę przy dzisiejszym odpuście św. 
Małgorzaty – Dziennik,	13.07.1855.	
	 Z	 Dziennika,	 czy	 Korespon-
dencji	 dowiadujemy	 się	 o	 osobach	
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szczególnie	 znaczących	 w	 życiu	 Ed-
munda.	Miał	przyjaciół	 i	 z	nimi	dzielił	
się	 swoim	życiem,	 celebrował	wspól-
ne	 spotkania	 i	 z	 nimi	 się	 modlił.	 Bo	
przyjaźń	 jest	 jak	 bochen	 chleba,	 któ-
rym	 należy	 się	 dzielić.	 W	 Dzienniku	
17.06.1854	 odnajdujemy	 taki	 zapis	
jego	 spotkania	 z	 przyjacielem:	 Po 
obiedzie wielce mnie ucieszył Ludwik 
M, swoim przybyciem, bo kiedy mam 
kłopot na głowie lub jakąś przykrość, 
ulgę mi wielką przynosi serdeczna po-
gadanka z przyjacielem.
	 Przyjaźń	zakłada	posłanie	„iść	
i	 przynosić	 owoce,	 i	 to	 trwałe”	 (por.	 
J	15,16).	Takie	relacje	 tworzył	bł.	Ed-
mund,	 dlatego	 udało	 mu	 się	 właśnie	 
w	komunii	 z	 innymi	czynić	 tyle	dobra	
dla	 najbardziej	 potrzebujących.	 On	

dbał	o	pokój	w	sobie	i	dlatego	był	czło-
wiekiem	pokoju	wśród	tych,	z	którymi	
się	spotykał.	Szczere	relacje	przyjaźni	
łączyły	go	z	kapłanami	m.in.	ze	sługą	
Bożym	 księdzem	 Wawrzyńcem	 Ku-
śniakiem,	z	którym	wielokrotnie	spoty-
kał	się	i	rozmawiał,	szczególnie	o	po-
mocy	najuboższym.	Ten	świętogórski	
kapłan	służył	duchową	radą	w	konfe-
sjonale,	a	czasem	pomocą	materialną.	
	 Kiedy	okolice	Gostynia	opusz-
czali	 Ci,	 z	 którymi	 się	 przyjaźnił	 
i	 z	 którymi	 służył	 innym,	 tak	 napisał:	
pochmurny i wietrzny mróz około 6-ciu 
stopni. Przed południem pojechałem 
do Gostynia pożegnać wyjeżdżają-
cego dziś Ludwika. Zastałem go przy 
pakowaniu. Smutno mi było widzieć 
opróżnione już kąty jego pokoju,  

Obraz beatyfikacyjny bł. Edmunda Bojanowskiego
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dokąd tyle razy z Instytutu wstępowa-
łem, aby się ogrzać przy jego piecu  
i serce ogrzać w poufnych rozmo-
wach. Ostatni to już towarzysz ubywa 
mi z okolicy. Wynieśli się jeden za dru-
gim Ks. Sułczyński, Ks. Gieburowski, 
Ks. Bielawski – opuścił Kopaczew 
Koźmian dokąd tak często jeździłem. 
Ubył mi dom w Turwi – nareszcie  
i Ludwik Gostyń opuszcza. Może  
w tym wszystkim jest zrządzenie 
Boże! Zostanę teraz sam jak kołek, ale 
to może skupi mię więcej wewnętrznie  
i ułatwi oderwanie się od tej okolicy. 
Daj Boże i prowadź mnie, abym zu-
pełnie oddać się mógł służbie Twojej 
Świętej	–	Dziennik,	07.01.1857.	Te	re-
lacje	cechowała	prawość	i	uczciwość,	
które	 są	 najważniejszymi	 cechami	
przyjaźni.	 Ludzie	 uczciwi	 są	 wiary-
godni,	ponadto	dają	poczucie	bezpie-
czeństwa	 i	 zachęcają	 do	 uczciwości.	
Osoby	niedojrzałe	będą	niszczyć	przy-
jaźń,	dojrzałe	natomiast	pielęgnują	 ją	 
i	 zachowują.	 Dojrzali	 przyjaciele	 cie-
szą	się,	gdy	ktoś	do	nich	dołączy.	
	 Eucharystia	–	centrum	każde-
go	 dnia	 i	 każdej	 relacji,	 wprowadza-
ła	 bł.	 Edmunda	 w	 nowe	 wezwania,	 
a	przyjęta	komunia	święta	umacniała	 
i	jednoczyła.	Życie	jego	było	nieustan-
nym	 dawaniem	 i	 obumieraniem.	 Ed-
mund	uczył,	że	ubóstwo	nie	jest	powo-
dem	do	smutku,	czy	załamywania	rąk.	
Ubóstwo	to	droga	ucznia,	a	Bojanow-

ski	szedł	drogą	błogosławieństw,	dla-
tego	jest	dla	nas	wiarygodnym	świad-
kiem.	 Umierał	 na	 plebani	 u	 swojego	
przyjaciela	 księdza	 Gieburowskiego,	
bo	wszystko,	co	miał	oddał	potrzebu-
jącym.

Co nam, żyjącym w XXI wie-
ku, może przekazać ten gorliwy 
czciciel Eucharystii i serdecznie 
dobry przyjaciel?	 Zaprasza	 nas	 do	
odnalezienia	swojej	drogi	do	Kościoła.	
Zaprasza	 nas	 i	 daje	wzór,	 jak	 plano-
wać	dzień,	aby	było	w	nim	spotkanie	 
z	 Chrystusem	 w	 Eucharystii.	 Dziś,	
gdzie	jest	tak	wielki	kryzys	relacji,	uka-
zuje	 nam,	 że	 warto	 tworzyć	 dojrzałe	
relacje	 i	 uczy	 przyjmowania	 każdego	
dostrzegając	w	nim	oblicze	i	podobień-
stwo	Ojca.	Dziś	jest	więcej,	niż	za	jego	
czasów,	 możliwości	 spotkań	 i	 wspól-
notowej	 formacji,	 dlatego	 może	 war-
to	w	tym	kontekście	szukać	w	swoich	
parafiach	miejsca	na	 spotkanie,	 ubo-
gacającą	 rozmowę	 czy	 wspólną	 mo-
dlitwę.	 W	 osobistej	 formacji,	 w	 roku,	
kiedy	w	szczególny	sposób,	odkrywa-
my	Eucharystię,	 jako	 celebrację	 czyli	
spotkanie,	błogosławiony	Edmund	Bo-
janowski	może	być	dla	nas	patronem,	
aby	 świętość	 odkrywać	 i	 realizować	
w	 codzienności	 będąc	 wiernym	 obo-
wiązkom	stanu.

SPOTKANIA GRUPY 
ORATORIUM DOROSŁYCH

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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Zaledwie	 15	 km	od	Gostynia,	
powstała	 inspirowana	 szerzącym	 się	
na	 Świętej	 Górze	 kultem	 świętego	
Szarbela	 –	 pustelnia.	 Jest	 prawdą,	
że	 bardzo	 wiele	 osób	 po	 powrocie	 
z	 belęcińskiej	 pustelni,	 nazywanej	
czasem	 „polskim	Libanem”,	 dzieli	 się	
wspaniałymi	 świadectwami	 swoich	
przeżyć	 i	 łask	 otrzymanych	 za	 wsta-
wiennictwem	św.	Szarbela.	Być	może	
zostanie	to	kiedyś	spisane	w	osobnym	
opracowaniu,	jednak	pragnę,	aby	tym	
razem	 powstało	 przede	 wszystkim	
świadectwo	 o	 samym	 miejscu	 oraz	 
o	 ludziach,	 których	 Pan	 Bóg	 związał	
z	tym	skrawkiem	wielkopolskiej	ziemi,	
wyznaczając	im	na	niej	konkretne	za-
dania.

Miejsce	 i	 ludzi	 znałam	 już	 od	
jakiegoś	czasu,	ale	dopiero	w	listopa-
dzie	zeszłego	roku	udało	się	tak	zgrać	
wszystkie	terminy,	że	mogłam	przyje-
chać	do	Nowego	Belęcina	 i	zamiesz-
kać	w	pustelni	przez	kilka	dni.

„Jeżeli	 nie	 rozumiesz	 mojego	
milczenia,	nigdy	nie	zrozumiesz	moich	
słów”	−	to	motto,	streszcza	sens	tego	
miejsca,	 które	 powstało	 dzięki	 Bożej	
Opatrzności	i	widnieje	przy	drodze	do	
pustelni	 w	Annaya,	 gdzie	 żył	 i	 umarł	
św.	Szarbel	z	Libanu,	...	i	też	przy	dro-
dze	 do	 pustelni	 w	 Nowym	 Belęcinie	
koło	Gostynia	w	Wielkopolsce,	na	te-
renie	gospodarstwa	Longiny	i	Wiesła-
wa	Szulców.	

„W	 dzisiejszym	 świecie,	 peł-
nym	 niepokoju,	 wrzawy,	 hałasu,	 za-
biegania,	 natłoku	 informacji	 i	 ciągłej	
komunikacji,	 która	 sięga	 granic	 ab-
surdu,	 tak	bardzo	potrzebne	są	miej-
sca	na	zatrzymanie,	miejsca	osobne,	
gdzie	 każdy	 może	 odpocząć,	 odsu-
nąć	 się	 od	 światowego	pędu,	 zatrzy-

mać	i	spojrzeć	z	innej	perspektywy	na	
to,	czym	żyjemy	na	co	dzień,	a	nade	
wszystko	doświadczyć	ciszy	i	radości	
spotkania	z	Najwyższym.	Po	co?	Aby	
znów	powrócić	do	tego	świata,	w	któ-
rym	 toczy	 się	 nasze	 życie	 i	wypełnia	
się	 nasze	 powołanie.	 Oczyszczonym	
i	 uświęconym	 spotkaniem	 z	 Bogiem,	
który	 przemawia	w	 ciszy”	 –	 piszą	 na	
swojej	stronie	i	można	wyczuć,	że	pły-
nie	to	z	ich	osobistego	doświadczenia	
spotkania	z	Bogiem.

Często,	kiedy	jako	młode	mał-
żeństwo	 przeżywali	 w	 domu	 trudne	
chwile,	 chowali	 się	 na	 końcu	 sadu,	
aby	tam,	w	ukryciu	przed	całym	świa-
tem,	móc	spokojnie	porozmawiać	i	tro-
chę	odetchnąć.	Nie	przypuszczali,	że	
wiele	lat	później,	dokładnie	na	tym	sa-
mym	miejscu,	powstanie	mała	chatka,	
która	przyciągnie	też	wielu	innych,	tak	
samo	stęsknionych	tej	ciszy	i	nowego,	
duchowego	oddechu.

Chcąc	 odpowiedzieć	 na	 te	
tęsknoty	 ludzkich	 serc	 i	 z	głębokiego	
pragnienia	dzielenia	się	z	innymi	tym,	
co	dostali,	zbudowali	na	 terenie	swo-
jego	gospodarstwa	pustelnię,	której	od	
początku	patronuje	św.	Szarbel,	maro-
nicki	mnich	i	pustelnik	z	Libanu.	Sami	
mówią	o	niej	 tak:	 „Pustelnia	 zaistnia-
ła	z	 łaski	Boga,	w	miejscu	wybranym	 
i	podarowanym	przez	Niego,	w	odda-
leniu	od	głównych	zabudowań	i	w	oto-
czeniu	 nieskażonej	 przyrody.	 Została	
poświęcona	 15	 maja	 2015	 r.	 przez	 
o.	Charbela	Beiroutchy,	kustosza	gro-
bu	 świętego	 Szarbela	 w	 Annaya	 za	
wiedzą	 i	 błogosławieństwem	 księdza	
arcybiskupa	 Stanisława	 Gądeckiego,	
metropolity	 poznańskiego,	 i	 tym	 sa-
mym	 oddana	 niejako	 Kościołowi,	 by	
służyła	dla	dobra	Bożego	ludu.	Niech	

PUSTElNIA ŚWIĘTEGO SZARBElA  
W NOWYM BElĘCINIE

Dorota Porzucek 
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więc	 to	miejsce	osobne	służy	 każde-
mu	człowiekowi,	który	pozwoli	wypro-
wadzić	się	na	pustynię,	aby	Ten,	który	
go	umiłował,	mógł	mówić	do	jego	ser-
ca…	Zapraszamy	do	przeżycia	swojej	
pustyni,	 zarówno	 ludzi	 świeckich,	 jak	
i	 duchownych,	 poszukujących	 ciszy	
sprzyjającej	 modlitwie	 i	 rozmyślaniu.	
Niech	 czas	 spędzony	w	 Pustelni	 św.	
Szarbela	będzie	dla	każdego	czasem	
łaski,	czasem	odzyskanym	i	błogosła-
wionym”.

Właściwie	 można	 by	 na	 tym	
zakończyć,	ale	nie	byłoby	to	uczciwe,	
bowiem	 historia	 Pustelni	 Świętego	
Szarbela	 w	 Nowym	 Belęcinie,	 która	
zresztą	cały	czas	się	pisze,	jest	o	wie-
le	bardziej	bogata	i	niesamowita...

Pomysł	 budowy	 pustelni	 nie	
zrodził	 się	w	 jeden	 dzień,	 ale	 kiełko-
wał	powoli,	i	to	nie	tylko	w	sercu	jednej	
osoby,	 tak	 jakby	 Pan	 Bóg	 chciał	 po-
kazać,	że	 jest	 to	w	 istocie	Jego	dzie-
ło.	Dlatego	też	zarówno	na	początku,	 
w	 trakcie	 realizacji,	 jak	 i	 po	 jej	 ukoń-
czeniu,	 dawał	 natchnienia	 i	 światło,	
przysyłał	 odpowiednich	 ludzi	 do	 po-

mocy,	 odsuwał	 pewne	 zagrożenia	 
i	dbał	o	dobre	owoce	swojego	dzieła.	
Ale	 pierwszą	 iskierką,	 która	 rozpali-
ła	 cały	 ciąg	wydarzeń	była	po	prostu	
wiara	w	siłę	wstawiennictwa	świętego	
Pustelnika.	 Chcąc	 pomóc	 znajome-
mu,	który	chorował,	Longina	i	Wiesław	
wzbudzili	 i	 w	 nim	 tę	 silną	 wiarę,	 co	
ostatecznie	zaowocowało	jego	cudow-
nym	uzdrowieniem.	Potem,	w	2013	r.	
były	pierwsze	rekolekcje	ze	święteym	
Szarbelem	w	sanktuarium	na	Świętej	
Górze	 w	 Gostyniu,	 zorganizowane	 
z	 inicjatywy	 Oratorium	 świeckiego,	
czyli	 świętogórskiej	 wspólnoty	 modli-
tewnej,	z	którą	Szulcowie	byli	związa-
ni	od	początku.	W	tym	czasie	Wiesław	
nosił	 się	 z	 zamiarem	 wybudowania	
„czegoś”	 na	 terenie	 swojego	 gospo-
darstwa,	ale	nie	wiedział	czym	to	pra-
gnienie	dokładnie	 jest.	Potwierdzenie	
i	wyjaśnienie	przyszło	przez	kapłana.	
Był	nim	opiekun	wspólnoty	Oratorium	
świeckiego,	 ks.	 Dariusz	 Dąbrowski	
COr,	który	wyraził	to,	co	Wiesław	czuł	
niejasno	już	od	ośmiu	lat	–	aby	wybu-
dować	Pustelnię	Świętego	Szarbela.

Wejście na teren pustelni
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Wnętrze Pustelni Świętego Szarbela

Ksiądz	Dariusz	od	młodo-
ści	 był	 wielkim	 czcicielem	 pustelnika	 
z	Libanu.	Na	bierzmowaniu	chciał	na-
wet	przyjąć	imię	Szarbel,	ale	usłyszał	
wówczas,	 że	 nie	 ma	 takiego	 święte-
go...	W	2014	r.	przywiózł	z	Libanu	reli-
kwie	pierwszego	stopnia	św.	Szarbela.	
Owocem	dalszego	rozwoju	kultu	tego	
świętego	w	Gostyniu	był	 także	pierw-
szy	na	świecie	szkaplerz	św.	Szarbe-
la,	 zatwierdzony	 następnie	w	2016	 r.	
przez	superiora	klasztoru	św.	Marona	
w	 Libanie.	 Szkaplerz	 haftują	 obecnie	
osoby	związane	z	Oratorium.

Budowy	 pustelni	 podjął	 się	
Wiesław,	 który	 oprócz	 ustawienia	 ar-
matury	w	łazience,	wszystko	wykonał	
samodzielnie,	 również	 meble.	 Świer-
kowe	 drewno,	 którego	 użył	 do	 budo-
wy,	 początkowo	 było	 przeznaczone	
na	wiatę.	Ale	zamiast	niej	powstała...	
pustelnia.	Co	ciekawe,	na	koniec	oka-
zało	 się,	 że	 drewna	 było	 dokładnie	
tyle,	ile	było	potrzeba,	ani	za	mało,	ani	
za	dużo,	co	do	jednej	deski.	Wnętrze	
jest	wyposażone	we	wszystko,	co	nie-
zbędne,	aby	móc	spędzić	w	nim	kilka	

dni,	oddając	się	modlitwie	i	kontempla-
cji.	 Jest	 więc	 łazienka	 z	 prysznicem,	
aneks	kuchenny	z	małą	lodówką	i	ku-
chenką,	 grzejnik	 i	 oczywiście	 łóżko.	
Jest	ołtarz,	nad	którym	wisi	stary	krzyż	
i	 obraz	 świętego,	 obok	 relikwie	 i	 olej	
św.	 Szarbela,	 kadzielnica,	 klęcznik,	
półka	 z	 książkami	 i	 modlitewnikami.	
Ostatnimi	czasy	pustelnia	wzbogaciła	
się	też	w	szaty	liturgiczne	i	wszystko,	
co	konieczne,	aby	przebywający	w	pu-
stelni	kapłani	mogli	odprawić	Mszę	św.	

Pod	jabłonią,	w	rogu	ogrodze-
nia,	stoi	drewniana	figura	Anioła	Syro-
niusza,	który	jest	stróżem	i	opiekunem	
pustelni.	Teren	wokół	niej	naznaczony	
jest	jego	dyskretną	obecnością...

Jednak	 to	 przede	 wszystkim	
św.	 Szarbel	 jest	 niekwestionowanym	
gospodarzem	 tego	miejsca.	 I	 rzeczy-
wiście,	 wszystko	 wskazuje	 na	 to,	 że	
wybrał	 on	 tę	 ziemię	 i	 tę	 rodzinę,	 aby	
tutaj	 pomagać	 ludziom	 zbliżyć	 się	
do	 Boga	 i	 wypraszać	 u	 Niego	 łaski.	 
A	 znając	 trochę	 św.	 Szarbela,	 moż-
na	 się	 spodziewać,	 że	 będzie	 to	
czynił	 nadzwyczaj	 skutecznie!	 I	 tak	 
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rzeczywiście	 jest.	 O	 łaskach	 tutaj	
otrzymanych,	duchowych	i	fizycznych,	
można	 by	 napisać	 osobną	 książkę.	 
I	co	ciekawe,	tak	jak	w	Annaya,	gdzie	
łaski	otrzymują	nie	tylko	chrześcijanie,	
ale	 i	 muzułmanie,	 tak	 też	 dzieje	 się	 
w	Belęcinie.	Święty	pustelnik	przypro-
wadza	 tu	 ludzi	 innych	 wyznań	 oraz	
niewierzących,	 którzy	 tylko	 jakimś	
dziwnym	 „przypadkiem”	 znaleźli	 się	
tutaj.

Do	 pustelni	 zaglądają	 też	 lu-
dzie	 z	 „Chaty	 na	 skraju”	 czyli	 agro-
turystki,	 którą	 Szulcowie	 prowadzą	
w	 obrębie	 swojego	 gospodarstwa.	
To	 stara	 wiejska	 chata,	 przywieziona	
tutaj	 z	 gór	 wiele	 lat	 temu.	 Ludzi	 nie	
brakuje,	 przyjeżdżają	 z	 całej	 Polski	 
i	zza	granicy,	skuszeni	urokliwym	za-
kątkiem	oraz	ciszą,	która	jest	melodią	
tego	miejsca.	Nie	zawsze	wiedzą,	że	
tuż	obok	znajduje	się	pustelnia,	choć	
domyślają	 się,	 że	 nie	 jest	 to	 miej-
sce	 jak	 inne,	 bo	 w	 chacie	 jest	 kapli-
ca,	 na	 ścianie	 wiszą	 święte	 obrazki	 
a	w	głównym	salonie	portret	św.	Szar-
bela.	Czasami	pytają,	kim	on	jest	i	pro-
szą	aby	zaprowadzić	 ich	do	pustelni.	

Były	 przypadki,	 że	 szli	 tylko	 z	 cieka-
wości,	 a	 wracali	 ogromie	 poruszeni,	 
a	nawet	płacząc,	dotknięci	palcem	Bo-
żej	łaski,	która	nieoczekiwanie	na	nich	
spłynęła.	Często	tak	bywa,	kiedy	Lon-
gina	 i	Wiesław	 zaczynają	 opowiadać	
o	 pustelni,	 o	 ludziach,	 którzy	 do	 niej	
przyjeżdżają,	i	o	tym	wszystkim,	co	się	
tu	dzieje.	

Cicha	życzliwość	gospodarzy,	
ciepło	 ich	 domu	 i	 serc,	 które	 wprost	
promieniują	 Bożym	 pokojem	 i	 miło-
ścią	a	także	ich	niezwykle	poruszają-
ce	 opowieści	 przy	 kawie	 i	 domowym	
cieście,	 w	 których	 przoduje	 zwłasz-
cza	Longina	–	to	jeszcze	jeden	wielki	
dar,	jaki	Pan	Bóg	złożył	na	tym	małym	
skrawku	 ziemi.	 Bez	 tego	 „czynnika	
ludzkiego”	to	miejsce	pewnie	nie	było-
by	tym	samym.

Pierwszym	darem	jest	oczywi-
ście	dar	ciszy	i	wsłuchania	się	w	głos	
Boga.	Nie	przypadkowo	nad	wejściem	
do	 pustelni	 umieścili	 słowa	 z	 Księgi	
Ozeasza:	„Wyprowadzę	cię	na	pusty-
nię	 i	 będę	 mówić	 do	 twojego	 serca”	
(Oz	 2,16),	 które,	 jak	 przyznają,	 Pan	
Bóg	od	dłuższego	czasu	kierował	do	
nich	w	różnych	okolicznościach.

Gospodarze miejsca Longina i Wiesław Szulcowie



  14 

Z życia sanktuarium

Oba	te	dary	cudownie	się	uzu-
pełniają	ku	chwale	Bożej	i	duchowemu	
umocnieniu	każdego	przybywającego,	
o	ile	zechce	się	na	nie	otworzyć.	Wy-
jeżdżając	 z	 Nowego	 Belęcina	 byłam	
więc	 pewna	 jednego	 –	 Bóg	 pragnie	
przychodzić	do	nas	w	ciszy,	ale	także	
przez	serce	drugiego	człowieka.	Dzię-

ki	 łasce	 Bożej	 mogłam	 doświadczyć	 
w	Pustelni	Świętego	Szarbela	jednego	
i	drugiego.

Tekst i zdjęcia na stronie: 
www.vicona.pl

W	środę	10	marca	2021	r.	od-
było	się	na	Świętej	Górze	posiedzenie	
Trybunału	w	procesie	beatyfikacyjnym	
Sł.	Bożego	ks.	Wawrzyńca	Kuśniaka.	
Celem	 kolejnej	 sesji	 Trybunału	 było	
stwierdzenie	 braku	 kultu	 publicznego	

Sługi	Bożego.	Już	od	1625	r.	prowadzi	
się	w	Kościele	podczas	postepowania	
beatyfikacyjnego	proces	 „de	non	 cul-
tu”,	 którego	 celem	 jest	 stwierdzenie,	
czy	nie	oddaje	 się	nikomu	publicznej	
czci,	 który	 sugerowałby	 świętość	 da-
nej	osoby	bez	zgody	Stolicy	Apostol-
skiej.	Do	 takich	zachowań	niedozwo-

lonych	 przed	 oficjalną	 beatyfikacją	
jest	np.	umieszczenie	ciała	Sł.	Bożego	
pod	 mensą	 ołtarzową,	 umieszczenie	
relikwii	w	kościele	 lub	podawanie	 ich	
do	 czci	 wiernych,	 nazywanie	 kogoś	
świętym	lub	błogosławionym	podczas	

publicznych	wystąpień	 lub	w	publika-
cjach,	 wzywanie	 w	 modlitwach	 jako	
świętego,	 traktowanie	 dnia	 śmierci	 
Sł.	 Bożego	 jako	 święta,	 odmawianie	
litanii	 z	 wezwaniami	 sugerującymi	
wstawiennictwo	 świętych,	 malowanie	
obrazów	z	atrybutami	świętości	(z	au-
reolą),	 budowanie	 kaplic	 lub	 ołtarzy	

Postępy w procesie beatyfikacyjnym 
Sługi Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Członkowie Trybunału przy wizerunku ks. Wawrzyńca w zakrystii
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pod	 patronatem	 Sł.	 Bożego.	 Takie	
akty	 są	 zabronione	 przed	 oficjalnym	 
wyniesieniem	 Sł.	 Bożego	 przez	 Ko-
ściół	na	ołtarze.	

Podczas	 sesji	 na	 Świętej	
Górze	 Trybunał	 zbadał	 poprawność	
prywatnej	 pobożności	 wiernych,	 do-

konał	 oględzin	 grobu	 Sł.	 Bożego	 
w	podziemiach	bazyliki,	oraz	przesłu-
chał	świadków.	W	najbliższym	czasie	
odbędą	się	w	Poznaniu	kolejne	sesje	
z	udziałem	komisji	 historycznej	 i	 teo-
logicznej.

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021
ks. Paweł Ogrodnik COr

Rok	2020	nie	pozwolił	na	prze-
prowadzenie	 w	 tradycyjnej,	 dobrze	
znanej	 formie	EDK.	 „Zamknięcie	kra-
ju”	w	związku	z	epidemią,	 uniemożli-
wiło	 organizację	 Mszy	 Świętej	 i	 na-
bożeństwa,	 oraz	 wspólnego	 wyjścia	
uczestników.	Choć	znaleźli	się	odważ-
ni,	którzy	samotnie	wyruszyli	na	trasę	
i	jak	pisali	później,	bezpiecznie	dotar-
li	 do	 celu	 –	 czasem	 za	 dnia	 czasem	 
w	nocy.

Tegoroczna	 EDK	 odbyła	 się	
19	marca,	 w	 uroczystość	 św.	 Józefa	 

–	Opiekuna	Kościoła.	Z	uwagi	na	dużą	
liczbę	 pragnących	wziąć	 udział	 w	 tej	
niezwykłej	 formie	 Drogi	 Krzyżowej,	
oraz	 w	 związku	 z	 obostrzeniami	 epi-
demicznymi,	 wyjście	 poszczególnych	
grup	zostało	podzielone	na	dwie	czę-
ści	 –	 pierwsza	Msza	 Święta	 z	 nabo-
żeństwem	 była	 sprawowana	 dla	 idą-
cych	do	Błażejewa,	druga	dla	idących	
do	Osiecznej.

Samotność	 na	 trasie, 	 lub	
marsz	 w	 gronie	 rodziny,	 cisza,	 mil-
czenie	 i	 czyste,	 nocne	 powietrze	 za-
pewniały	 bezpieczeństwo	 i	 pewność	 
w	tych	trudnych	czasach.	Dla	wielu	był	
to	czas	chwilowego	powrotu	do	 „nor-
malnego”	 przeżywania	 przygotowań	
do	Wielkiej	Nocy.

	W	 EDK	 2021	 wzięło	 udział	
ponad	400	osób.	Najmłodsi	mieli	 10,	
a	 najstarsi	 72	 lata.	Wszystkim	 zaan-
gażowanym	 w	 przygotowanie	 i	 prze-
prowadzenie	wyjścia	dziękujemy.	Zaś	

wszystkim,	 którzy	 podjęli	 wyzwanie	 
–	niezależnie	od	tego	dokąd	udało	się	
dotrzeć	–	gratulujemy.	Mamy	nadzieję,	
że	 ta	Droga	 była	 czasem	wyciszenia	 
i	 przemiany	wewnętrznej,	 która	wpły-
nie	na	nas	zewnętrznie.	Do	zobacze-
nia	za	rok!

Rozpoczęcie EDK odbyło się na Świętej Górze
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	 Dnia	10	lutego	bieżącego	roku	
uczestnicy,	 odbywającej	 się	 w	 każdą	
środę	 nowenny	 do	 Matki	 Bożej	 Nie-
ustającej	Pomocy,	byli	świadkami	wy-
jątkowego	wydarzenia.
	 Nie	 na	 co	 dzień	 bowiem,	 
w	świętogórskiej	bazylice	ma	miejsce	
obrzęd	kandydatury.	Co	się	kryje	pod	
ta	 nazwą?	 Kandydatura	 jest	 to	 pu-
bliczne	 wyrażenie	 przez	 kleryka	 woli	

przyjęcia	święceń	kapłańskich.	W	toku	
studiów	 i	 formacji	seminaryjnej	kleryk	
podlega	ocenie	swoich	przełożonych,	
a	w	przypadku	Kongregacji	Oratorium	
Świętego	 Filipa	 Neri,	 podlega	 opinii	
całej	 wspólnoty.	 Gdy	 kandydat	 po-
siada	 cechy	 i	 zdolności	właściwe	dla	
przyjęcia	 święceń,	 dopuszczany	 jest	

do	kolejnych	posług,	a	później	do	sa-
mych	święceń.	Kandydatura,	to	ostat-
ni	 etap	 na	 drodze	 do	 wstąpienia	 na	
drogę	kapłaństwa	sakramentalnego.	
	 Właśnie	takie	wydarzenie	mia-
ło	miejsce	ostatnio	w	naszej	bazylice.	 
W	obecności	członków	wspólnoty,	ko-
legów	 z	 Arcybiskupiego	 Seminarium	
Duchownego,	oraz	wiernych	zgroma-
dzonych	na	Mszy	Świętej,	swoją	wolę	

przyjęcia	 święceń,	 na	 ręce	 superio-
ra	 świętogórskiego	 –	 księdza	 Marka	
Dudka,	 złożył	 kleryk	 Filip	 Michalak.	
Otoczmy	 go	 modlitwą	 w	 tym	 czasie	
bezpośredniego	przygotowania	do	
wstąpienia	na	drogę	kapłańskiej	służ-
by.

KANDYDATURA KLERYKA FILIPA MICHALAKA
kl. Adam Pupka COr

Kandydat do święceń przyjmuje błogosławieństwo

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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O	 wielu	 świętych	 opowiada	
się	dramatyczne	i	inspirujące	historie,	
Niewiele	jest	takich	wydarzeń	w	życio-
rysie	Fabera.	Uczestniczył	w	najważ-
niejszych	 wydarzeniach	 XVI	 wieku,	
ale	działał	głównie	w	 tle	 i	przysłaniali	
go	 jego	 towarzysze,	 tacy	 jak	 Ignacy	
Loyola	czy	Franciszek	Ksawery.	Jako	
introwertyk	 nie	 lubił	 „światła	 reflekto-
rów”.

Piotr	Faber	urodził	się	w	1506	
roku	 w	Alpach	 francuskich.	 Jego	 ro-
dzice	 byli	 wieśniakami,	 on	 przez	 ja-
kiś	 czas	 pracował	 jako	 pasterz.	 Miał	
fenomenalną	 pamięć,	 która	 zwróciła	
uwagę	 kogoś,	 kto	 umożliwił	 mu	 zdo-
bycie	 wykształcenia.	 Piotr	 okazał	 się	
błyskotliwym	 uczniem,	 dzięki	 czemu	
kontynuował	naukę	na	Uniwersytecie	 
w	Paryżu,	najlepszej	w	owych	czasach	
uczelni	w	Europie.	Mimo	bardzo	obie-
cującej	 kariery	 naukowej	 –	 nie	 było	
mu	łatwo.	Był	pogrążonym	w	myślach,	
zamkniętym	 w	 sobie	 człowiekiem,	 
a	 jego	życie	duchowe	znaczyły	 skru-
puły	i	nawiedzające	pokusy.	Niezdecy-
dowany	i	niepewny	co	do	własnej	przy-
szłości,	miał	 także	 skłonności	 do	 de-
presji.	Jednak	miał	szczęście	spotkać	
wspaniałych	 kolegów;	 w	 internacie	
zamieszkał	 z	 Ignacym	Loyolą	 i	Fran-
ciszkiem	Ksawerym.	Ignacy	został	do-
słownie	przysłany	przez	Boga	do	tego	
kolegi.	Dzięki	Ignacemu,	Faber	odkrył	
Boga	 kochającego,	 który	 nieustannie	
wylewa	 swoje	 dary,	 Boga,	 który	 jest	
obecny	w	świecie	 i	 zaprasza	nas,	by	
przyłączyć	 się	 do	 Jego	 zbawczego	 
i	uzdrawiającego	dzieła.	 Ignacy	wyja-
śnił	 Piotrowi	 dynamikę	 życia	 ducho-
wego	–	działa	w	nas	Duch	Święty,	ale	

też	działa	zły	duch	–	 Ignacy	nazywał	
go	 „nieprzyjacielem	 ludzkiej	 natury”.	
Ważne	 jest,	 by	 umieć	 rozpoznawać	
„głosy”	różnych	duchów	i	podejmować	
decyzje,	 które	 są	 najbardziej	 zgodne	
z	 tym,	 jakimi	 nas	 stworzył	 Bóg.	 Dla	
Fabera	była	to	ścieżka	do	osiągnięcia	
wewnętrznej	 wolności.	 Pisał:	 „Ignacy	
pomógł	mi	zrozumieć	moje	sumienie,	
pokusy	 i	 skrupuły,	 których	 doświad-
czałem	od	dłuższego	czasu”.	Było	coś	
jeszcze.	 Ignacy	 przeprowadził	 Fabe-
ra	 przez	 wczesną	 wersję	 „Ćwiczeń	
duchowych”	–	uporządkowanego	
doświadczenia	modlitewno-rekolek-
cyjnego,	 pomagającego	 człowiekowi	
poznać	 Jezusa	 osobiście	 i	 podążać	
za	 Nim	 poprzez	 wykonywanie	 dzie-
ła,	do	którego	najbardziej	się	nadaje.	
Ćwiczenia	te	doprowadziły	Fabera	do	
głębokiego	 nawrócenia	 –	 postanowił	
spędzić	 życie	 sławiąc	 Boga	 jako	 ka-
płan.	Ostatecznie	Piotr	Faber,	 Ignacy	 
i	 pięciu	 innych	mężczyzn	złożyło	ślu-
by,	by	razem	służyć	Bogu.	Ta	grupka	
kolegów	była	 zaczątkiem	późniejsze-
go	Towarzystwa	Jezusowego.

Piotr	 Faber	 zaczął	 jak	 nowo	
narodzony.	 Z	 człowieka	 przygnę-
bionego,	pełnego	skrupułów,	stał	
się	 radosnym,	 pewnym	 siebie	 sługą	 
i	przyjacielem	Chrystusa.	Jego	pogląd	
na	życie	zmienił	się	diametralnie.	Try-
skając	optymizmem	i	chęcią	działania	
pisał:	 „Wszędzie	 jest	 jakieś	dzieło	do	
zrobienia,	wszędzie	można	coś	zasiać	
i	 zebrać	 owoce”.	 Chociaż	 jego	 we-
wnętrzne	trudności	nie	zniknęły	nigdy	
całkowicie,	 nauczył	 się	 minimalizo-
wać	 ich	 wpływ.	 To	 co	 najważniejsze,	
znalazło	 się	 w	 jego	 motto:	 „Zawsze	

ks. Stanisław Gawlicki COr

Święty Piotr Faber

Autorytety
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służyć	 Chrystusowi	 Panu	 z	 zadowo-
leniem.	Nikt	 nigdy	 nie	może	odebrać	
nam	Jezusa”.	Z	czasem	Faber	stał	się	
człowiekiem	 „od	 rozwiązywania	 pro-
blemów”.	Wzywany	był	przez	papieża	
i	swoich	przełożonych	do	propagowa-
nia	 reformy	 Kościoła.	 Podróżując	 po	
całej	Europie,	pracował	ze	studentami	
uniwersytetów,	 setkom	 –	 a	 może	 ty-
siącom	 –	 osób	 rozdawał	 „Ćwiczenia	
duchowne”,	wszędzie,	gdzie	się	udał,	
nawiązywał	przyjaźnie.	Dokonał	wielu	
ważnych	 rzeczy,	 jednak	 najbardziej	
kochano	go	za	sposób	w	jaki	to	robił.	
Ciepły,	o	otwartym	sercu,	był	dobrym	
słuchaczem	i	rozjemcą.	Swój	osobisty	

styl	 opisywał	 jako	 „rozumiejący	wiele	
i	 niewywierający	presji”.	To	podejście	
w	jakiś	sposób	zmieniało	ludzi.	Kiedyś	
grupa	uzbrojonych	bandytów	włamała	
się	 do	 domu,	 gdzie	 Faber	 nocował,	
i	 zażądała	 jedzenia	 oraz	 pieniędzy.	
Kiedy	jednak	Faber	zaczął	z	nimi	roz-
mowę,	 ich	wrogość	znikła.	Na	koniec	
bandyci	 poprosili,	 by	 wysłuchał	 ich	
spowiedzi,	 i	 w	 spokoju	 odeszli.	 Po-
dobny	incydent	opisuje	Faber,	gdy	on	
i	 jego	 towarzysze	 zostali	 zatrzymani	
przez	 żołnierzy	 w	 odległym	 zakątku	
alpejskim.	 „Nasz	 Pan	 był	 dla	 nas	 ła-
skawy,	 dając	 nam	 możność	 rozma-
wiania	 z	 tymi,	 którzy	 nas	 zatrzymali,	

Święty Piotr Faber
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z	 korzyścią	 dla	 ich	 dusz.	 Sam	 kapi-
tan	 	wyspowiadał	 się	 u	mnie”.	Ta	 ła-
ska	szczególnie	była	widoczna,	kiedy	
spotykał	się	z	przejawami	kontrowersji	
pomiędzy	katolikami	a	protestantami,	
które	wówczas	 targały	 Europą.	Uwa-
żał,	 że	 argumenty	 teologiczne	 rzad-
ko	 zmieniają	 czyjeś	 zdanie,	 a	 często	
prowadzą	 do	 zatwardziałości	 serc.	 
I	tak	nauczanie	i	rady	Piotra	pobudza-
ły	wiele	osób	do	osobistej	przemiany.	
Głosił,	 że	wszyscy	powinniśmy	 sobie	
okazywać	miłosierdzie,	jakie	Bóg	nam	
okazał.	Katolikom	mówił,	że	trzeba	ko-
chać	 protestantów:	 „Musimy	 uważać,	
by	mieć	do	nich	wielką	miłość	i	kochać	
ich	 w	 prawdzie,	 wypędzając	 z	 duszy	
wszelkie	 względy,	 które	 szkodzą	 na-
szemu	 szacunkowi	 wobec	 nich.	 Po-
winniśmy	 zdobywać	 ich	 dobrą	 wolą”.	
Faber	 nie	 miał	 tu	 na	 myśli	 zwykłych	
dobrych	manier.	Przekonywał	do	tego,	
by	mieć	prawdziwy	szacunek	i	miłość	
do	 ludzi,	 z	 których	poglądami	 się	nie	
zgadzamy.	 Tego	 nie	 da	 się	 udawać.	
Jest	 to	 możliwe	 jedynie	 wtedy,	 gdy	
pozwolimy	 Bogu,	 by	 Jego	 miłosier-
dzie	 i	 miłość	 zmieniały	 nasze	 serca.	
W	ostatnim	swoim	wpisie	w	dzienniku,	
tuż	przed	śmiercią	w	1546	roku,	pisał	
Faber	o	swojej	ciągłej	potrzebie	 łaski	
przeciw	„pokusom	różnych	lęków,	po-
trzeb	i	braków”.

Przemiana,	 jakiej	 doświad-
czył	 podczas	 pierwszego	 spotkania	
z	Chrystusem,	nie	 była	wydarzeniem	
jednorazowym,	 wiedział,	 że	 potrze-
buje	łaski	przez	całe	swoje	życie.	Był	
zawsze	 świadom	 własnych	 braków	 
i	surowy	wobec	siebie;	skrupuły	nigdy	
całkowicie	go	nie	opuściły,	a	jego	po-
kora	przerodziła	się	 	z	czasem	w	sa-
mopotępienie.	 Najbardziej	 pomagała	
mu	umiejętność	 rozeznawania,	 której	
nauczył	 go	 Ignacy.	 Zrozumiał	 jedno	 
z	najbardziej	kłopotliwych	przemyśleń	
Ignacego:	 „	 Zakładać	 pojawienie	 się	
anioła	światłości	to	znak	złego	ducha”.	
Innymi	 słowy,	 kłamstwa	 i	 zwodzenia	

diabła,	mogą	wydawać	się	atrakcyjne	 
i	wiarygodne.	Nawet	nasze	najbardziej	
gorliwe	dążenia	i	pobożne	przynagle-
nia	mogą	nas	zmylić	 i	zwieść	na	ma-
nowce,	jeśli	manipuluje	nimi	zły	duch.	
Wszystkie	te	wewnętrzne	głosy	powin-
ny	być	rozeznawane”.

Jeśli	 obiecujące	 nowe	 przed-
sięwzięcie	budzi	we	mnie	poczucie	po-
rażki	 i	 przygnębienia,	 warto	 zapytać:	
„Czy	 Bóg	 naprawdę	 chce,	 żebym	 to	
zrobił?”.	Nie	jest	sztuką	zawsze	wejść	
na	szczyt.	Czasami	sztuką	 jest	sobie	
powiedzieć:	 „to	 nie	 dla	 mnie”.	 Jeśli	
wpadam	w	rozpacz	i	poczucie	bezna-
dziei	z	powodu	porażek,	to	nie	jest	to	
dzieło	 Ducha	 Świętego.	 Piotr	 Faber	
pisał:	 „Duch	Święty	 jest	pełen	pokoju	 
i	łagodności,	nawet	w	napomnieniach”.	
Ciągle	na	nowo	przypominał	sobie	 tę	
prawdę,	 że	Bóg	go	 kocha.	Nigdy	nie	
był	 pewny	 siebie,	 ale	 jego	ufność	do	
Boga	 wzrastała:	 „Jeżeli	 zatrzymam	
świadomość	Bożej	obecności	w	sobie,	
Bóg	 uczyni	 ze	mnie	 tego,	 kim	mogę	 
i	 powinienem	 być”.	 Przyjacielowi	 zaś	
radził:	 „Zawsze	służ	Bogu	z	zadowo-
leniem,	 ponieważ	 On	 jest	 źródłem	
wszelkiego	 dobra.	 Pozwól,	 by	 twoją	
jedyną	troską	było	to	by	przylgnąć	tyl-
ko	 do	 Jezusa,	 którego	 nikt	 i	 nigdy	 ci	
nie	odbierze”.

Jakże	wielu	 z	 nas	 boryka	 się	 
z	 takimi	 problemami,	 jak	 niepokój,	
skrupuły	 czy	 zniechęcenie.	Kusi	 nas,	
by	się	im	poddać	i	mówić	sobie	i	Bogu:	
„Taki	już	jestem.	To	się	nie	zmieni.	Mu-
szę	z	tym	żyć	i	się	męczyć”.	Życie	Pio-
tra	Fabera	niesie	nadzieję,	że	poważ-
ne	rany	osobiste	mogą	zostać	uzdro-
wione.	Nasze	słabości	nie	znikną	cał-
kowicie,	 lecz	nie	muszą	niszczyć	na-
szego	życia.	W	miarę,	 jak	otwieramy	
się	na	łaskę,	dajemy	Bogu	możliwość	
ciągłego	 przemieniania	 nas.	 On	 jest	
zawsze	 z	 nami,	 zawsze	 nas	 kocha,	
zawsze	obdarza	Swoim	miłosierdziem	
i	siłą.	Dla	Piotra	i	dla	nas	najważniej-
sze	 jest	 to,	 by	 szukać	 Pana	 Jezusa	 
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z	wdzięcznością	i	pokorą.	Wtedy	wal-
ka	 całego	 naszego	 życia	 zostanie	
uwieńczona	zwycięstwem.

Święty	Piotr	Faber	był	człowie-
kiem	wybitnym,	a	w	jego	historii	kryje	
się	mnóstwo	dramatyzmu.	To	dramat	
życia	 wewnętrznego,	 historia	 osobi-
stego	nawracania	i	ciągłej	przemiany,	

która	 może	 zainspirować	 nas,	 podą-
żających	 za	 Panem,	 a	 jednocześnie	
ciągle	 zmagających	 się	 z	 własnymi	
słabościami	 i	 kłopotliwymi	 cechami	
swego	charakteru.

ks. Jacek Niesyto COr

Wszystko na Większą chWałę 
Jezusa chrystusa

Porady duchowe

Przychodzi	 nam	 już	 prawie	
rok	 żyć	 w	 czasie	 pandemii.	 Oczywi-
ście	możemy	się	kłócić	i	dyskutować,	
czy	są	potrzebne	różnego	rodzaju	ob-
ostrzenia,	czy	też	nie.	Czy	fakt	zamy-
kania	 i	 namawiania	 nas,	 abyśmy	 nie	
wychodzili	z	domu	jest	potrzebny,	czy	
też	nie;	podobne	pytania	można	mno-
żyć.	Ale	 czy	 takie	 właśnie	 mnożenie	 
i	dywagacje	są	nam	ludziom	wiary	po-
trzebne?
	 Dlatego	chciałbym,	abyśmy	w	
kontekście	 tych	wydarzeń,	 w	 których	
uczestniczymy,	 spojrzeli	 na	 naszego	
Mistrza	i	Pana	–	Jezusa	Chrystusa.	
	 Od	 samego	 początku,	 kiedy	
czytamy	Ewangelię	do	widzimy	Jezu-
sa,	jak	żyje	zgodnie	z	główną	zasadą	
–	zasadą	Miłości.	To	właśnie	miłości,	
w	 której	 zawarte	 jest	 posłuszeństwo	
Woli	Ojca,	jest	podporządkowane	całe	
działanie	Jezusa.	
	 Jak	dla	mnie,	 takim	wydarze-
niem	w	którym	widać	zderzenie	Miło-
ści	Bożej	z	ludzką	myślą,	czyli	Słowa	
Bożego	 z	 ludzkim	 krzykiem	 lęku,	 to	
sąd	 Jezusa	 przed	Piłatem.	W	Ewan-
gelii	według	św.	Jana	czytamy:	Rzekł 
więc Piłat do Niego: (…) Czy nie wiesz, 

że mam władzę uwolnić Ciebie i mam 
władzę Ciebie ukrzyżować? Jezus od-
powiedział: Nie miałbyś żadnej władzy 
nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. 
Dlatego większy grzech ma ten, który 
mnie wydał tobie.	J	19,10b-11.	
	 To	 tu,	widać	 jak	Słowo	Boże,	
które	 jest	 potężne,	 staje	 na	 przeciw	
słabemu	 zalęknionemu	 słowu	 ludz-
kiemu.	 Jednakże,	 ma	 się	 wrażenie	 
i	tak	to	widać,	jakby	Słowo	Boga	było	
słabsze	 od	 słowa	 ludzkiego.	 Dopie-
ro	 w	 końcowym	 rozrachunku,	 widać	
na	 czym	 polega	 zwycięstwo	 Bożego	
Słowa,	 bramy	 nieba	 zostały	 dla	 nas	
otwarte.	 Tylko	 Bóg	 potrafi	 z	 „klęski”	 
w	oczach	ludzkich,	wyprowadzić	zwy-
cięstwo	 dla	 oczu	 wiary.	 Tak	 właśnie	
sam	Jezus	nas	zapewnił,	że	Jego	Ko-
ścioła	bramy piekielne nie przemogą.	
(por.	Mt	16,18).	
	 Mając	to	na	uwadze,	zupełnie	
inaczej	starajmy	się	spojrzeć	na	krzyk	
tego	świata,	że	są	 takie	czy	 inne	ob-
ostrzenia.	 Spojrzeć	 inaczej,	 to	 zada-
wać	sobie	pytanie	przed	Bogiem	w	na-
szych	 izdebkach	serca,	 jak	 i	naszych	
mieszkań,	jak	Panie	to	wszystko	mam	
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Michelangelo Merisi da Caravaggio, Ecce Homo

wykorzystać	 dla	 wzrostu	 miłości	 ku	
Tobie.	 To	 jest	 zasadniczy	 moment	
wykorzystania	 słabości	 świata.	 Tego	
właśnie	uczy	nas	Jezus,	który	również	
wykorzystał	 słabość	 świata	 –	 Piłata	 
–	aby	nas	zbawić.	Moc	Boga	i	siła	Mi-
łości	sprawia,	że	to	co	słabe	przemie-
nia	się	w	wielkie	dobro.	Zwycięstwem	
złego,	jest	to,	że	winy	za	brak	miłości	 
i	wiary	szuka	się	poza	sobą.	To	właśnie	
Jezus	nas	uczy	 jak	każdy	cios	bicza,	
jak	 raniące	ciernie,	 jak	ciężar	krzyża,	
jak	 spotkania	 na	 Drodze	 Krzyżowej,	
jak	 upadki	 możemy	 wykorzystać	 ku	
wzmacnianiu	 naszej	miłości	 do	Boga	
i	do	bliźnich.

	 Należy	 zauważyć,	 że	 to	 co	
może	i	powinno	być	naszą	siłą,	w	zno-
szeniu	obostrzeń,	choroby,	cierpienia,	
to	 prawdziwe	 zjednoczenie	 się	 z	Bo-
giem.	Jezus	ukazuje	nam,	 jak	często	
odchodził	w	miejsca	samotne,	aby	się	
modlić.	 My	 też	 teraz,	 jakże	 często,	 
z	powodu	kwarantanny	mamy	niejed-
nokrotnie	 wiele	 czasu	 na	 modlitwę.	
Może	 warto	 sobie	 uświadomić,	 że	 
w	czasie	takiej	głębokiej	modlitwy,	kie-
dy	 to	 chcemy	 się	 spotkać	 z	 Bogiem,	 
a	nie	ze	sobą	czy	też	ze	swoimi	pro-
blemami,	 możemy	 Jezusa	 naszego	
Pana	 i	 Mistrza	 zapraszać	 do	 swego	
serca.	Zapraszać	Jezusa	do	serca,	do	
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myśli,	do	swoich	lęków,	obaw,	do	swo-
ich	złych,	nieuporządkowanych	relacji,	
do	braku	przebaczenia,	do	wszystkie-
go	czym	żyję,	aby	to	On	był	Panem	we	
mnie	 i	 w	 tych	 wszystkich	 sprawach,	
którymi	 żyję	 i	 w	 których	 z	 Jego	Woli	 
i	dopustu	uczestniczę.	
	 Kiedy	 tak	 zaczniemy	 pod-
chodzić	 do	 naszej	 teraźniejszej	 co-
dzienności,	to	może	się	okazać,	że	to	
co	miało	 nas	 odłączyć	 od	 Boga	 i	 od	
Kościoła	 stanie	 się	 	 siłą	 do	 powrotu.	
Do	powrotu	do	Boga,	Kościoła	i	życia	
sakramentalnego.	 Stanie	 się	 również	
siłą	do	tego,	aby	szukać	i	odnajdywać	
drogę	do	Boga	i	sakramentów,	bo	dla	
Boga	nie	ma	rzeczy	niemożliwych.	
	 Pamiętajmy	 o	 tym,	 że	 kiedy	
Jezus	skłonił	głowę	na	krzyżu,	 to	 tyl-
ko	 przez	 chwilę	 Żydzi	 poczuli	 ulgę,	
ale	 już	 po	 chwili	 prosili	 o	 straż	 przy	
grobie,	 ale	 ani	Golgota,	 ani	 straż	nie	
zatrzymały	 mocy	 Zmartwychwstania.	 
I	analogicznie	może	być	i	teraz,	ani	za-
kazy,	ani	kolejne	mutacje	nie	oderwą	
nas	od	Boga,	jeśli	tylko	z	Nim	i	w	Nim	

będziemy	 szukać	 relacji	 i	 będziemy	
Jezusa	błagać,	aby	to	Jego	Miłość	wy-
pełniała	nas	samych	i	nasze	życie.	Bo	
czyż	nie	czytamy	w	liście	do	Rzymian,	
w	 ósmym	 rozdziale:	 Ale we wszyst-
kim tym odnosimy pełne zwycięstwo 
dzięki Temu, który nas umiłował. I je-
stem pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani 
rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani 
Moce, ani co wysoko, ani co głęboko, 
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie 
zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym. A	głos	Matki	Bożej	 tym	bar-
dziej	 powinien	 w	 nas	 rozbrzmiewać	
zróbcie wszystko cokolwiek wam po-
wie	(J	2,5)	
	 Także	 bardziej	 niż	 z	 przera-
żeniem,	 raczej	 z	 nadzieją	 na	 życie	
wieczne	przeżywajmy	ten	trudny	czas.	
Wszystko	 mocą	 Boga	 przekuwajmy	
na	większą	miłość	do	Niego	 i	posze-
rzajmy	 nasze	 serca	 na	Miłości	 Boga	
do	nas.	

Sens cierpienia  
według św. Jana Henryka Newmana

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!	(Łk	9,	23)

Św.	 Jan	 Henryk	 Newman	 był	
jednym	 z	 największych	 intelektuali-
stów	 XIX	 wieku,	 który	 zasłynął	 jako	
konwertyta	 z	 anglikanizmu	 na	 kato-
licyzm.	 W	 ciągu	 swojego	 życia	 do-
świadczył	choroby,	na	którą	omal	nie	
umarł	 w	 obcym	 kraju,	 przeżył	 kryzys	
wieku	 średniego,	 kiedy	 uświadomił	

sobie,	 że	 Kościół,	 w	 którym	 się	 wy-
chował,	nie	był	tym,	do	którego	chciał	
przynależeć,	 a	 jego	 doskonała	 repu-
tacja	 została	 zszargana	 po	 tym,	 jak	
odrzucił	anglikanizm.	Nietrudno	zatem	
dostrzec,	że	cierpienie	nie	było	New-
manowi	 obce.	 W	 jednym	 ze	 swoich	
kazań,	zatytułowanym	„Cierpienia	 Myśli filipińskie
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cielesne”,	 dotyka	 jednej	 z	 najwięk-
szych	tajemnic	świata,	jakim	jest	cier-
pienie	 właśnie,	 rzucając	 światło	 na	
powody,	dla	których	miłujący	Bóg	do-
puszcza	na	nas	takie	trudne	doświad-
czenia.

Zrozumienie	 naszej	 ludzkiej	
natury	 staje	 się	możliwe	 tylko	wtedy,	
gdy	przyglądamy	się	 jej	poprzez	pry-
zmat	Bożej	miłości.	Aby	zatem	zrozu-
mieć,	 dlaczego	 sami	 doświadczamy	
cierpienia,	 trzeba	 wpierw	 pojąć,	 dla-
czego	 Syn	 Boży	 cierpiał	 na	 krzyżu.	
Skoro	 zostaliśmy	 stworzeni	 na	 obraz	
i	 podobieństwo	 Boga,	 winniśmy	 spo-
glądać	na	obraz	Jego	własnego	cier-
pienia,	 aby	 móc	 ostatecznie	 zrozu-
mieć	nasze.

Kardynał	 Newman	 rozpoczy-
na	swoje	kazanie	od	stwierdzenia,	że	
Chrystus	 przez	 przelaną	 na	 krzyżu	
krew	 stał	 się	 wojownikiem,	 walczą-
cym	 z	 grzechem	 i	 Szatanem.	 Jest	 
w	 Jego	 cierpieniu	 coś	 mistycznego,	
co	 stanowi	 zagrożenie	 dla	 grzechu	 
i	księcia	ciemności.	Chrystus	jest	Bo-
giem	–	mógł	zwyciężyć	grzech	w	taki	
sposób,	jaki	Jemu	się	podobał.	Pomi-
mo	to,	wybrał	cierpienie	jako	strategię	
zwycięstwa	nad	grzechem	i	całym	za-
stępami	szatańskimi.	Dlaczego	jednak	
taki	właśnie	był	wybór	Pana?

Rozważając	 powody,	 dla	 któ-
rych	Chrystus	zdecydował	się	na	taką,	
a	nie	inną	broń	do	walki	ze	złem,	New-
man	zaczyna	od	stwierdzenia,	że	cier-
pienie	Pana	zawsze	pozostaje	tajem-
nicą,	bo	nie	jesteśmy	w	stanie	poznać	
Bożych	zamysłów	w	całej	pełni.	To,	co	
nam	 pozostaje,	 to	 skupić	 się	 na	 da-
nym	nam	Bożym	Objawieniu.	W	Biblii	
droga	 krzyża	 zostaje	 ukazana	 przez	
Chrystusa	jako	droga	wiodąca	do	nie-
ba.	 Kardynał	 Newman	 nazywa	 prze-
lanie	 krwi,	 jakiemu	poddał	 się	 Jezus,	
naszym	 zbawieniem.	 Słowa	 Pisma	
Świętego	są	w	tym	zakresie	bardzo	ja-
sne	–	w	Ewangelii	według	św.	Łukasza	
(9,	23)	czytamy:	„Jeśli	kto	chce	iść	za	
Mną,	niech	się	zaprze	samego	siebie,	

niech	co	dnia	bierze	krzyż	swój	i	niech	
Mnie	 naśladuje!”	 Zacznijmy	 od	 pyta-
nia:	 jak	 to	się	stało,	że	diabeł	upadł?	
Powodem	była	pycha	–	Szatan	odmó-
wił	 służenia	 ludziom,	 bo	 uznawał	 się	
za	dużo	doskonalszą	istotę	niż	te	sła-
be	 stworzenia.	Nie	mógł	 znieść	 upo-
korzenia,	jakie	wiązałoby	się	z	wypeł-
nieniem	misji	 służby,	 do	 jakiej	 posłał	
go	Bóg.	Nie	był	w	stanie	wybrać	drogi,	
wiodącej	przez	cierpienie.	Zatem,	kie-
dy	to	my	wybieramy	drogę	cierpienia,	
zły	nie	może	pójść	za	nami	–	Szatan	
odrzucił	taką	możliwość.	Krzyż	stano-
wi	 porażkę	 Szatana,	 doprowadzając	
do	 potępienia	 go	 i	 strącenia	w	 ogień	
piekielny.	Oznacza	to,	że	jedynie	droga	
prowadząca	przez	cierpienie	i	pokorę	
może	doprowadzić	 nas	do	Królestwa	
Niebieskiego	 –	 królestwa,	 w	 którym	
Szatan	nie	ma	żadnej	władzy.	Zatem	
niesienie	 swojego	 własnego	 krzyża	
stanowi	 jakby	egzorcyzm	–	biorąc	go	
na	 swoje	 barki	 wybieramy	 tę	 drogę,	
którą	Szatan	pójść	za	nami	nie	może.	
Oto	 właśnie	 odpowiedź	 na	 pytanie	 
o	to,	dlaczego	Chrystus	wykorzystuje	
cierpienie	 i	 samozaparcie	 jako	najsil-
niejszą	 broń	 w	 walce	 przeciw	 diabłu	 
i	grzechowi.

Jeśli	 szczerze	 pragniemy	 na-
śladować	 Jezusa,	 to	 musimy	 pójść	
jego	drogą.	Jeśli	ktoś	dobrze	zna	treść	
Ewangelii,	 to	 wie,	 że	 droga	 Jezusa	
prowadzi	 na	 Golgotę.	 Tam	 zostaje	
przybity	do	krzyża.	Kardynał	Newman	
poucza,	że	jako	naśladowcy	Chrystu-
sa	 powinniśmy	 spodziewać	 się	 tego,	
że	spłynie	na	nas	kilka	kropel	tej	świę-
tej	męki,	 którą	przesiąkły	Jego	szaty,	 
i	 że	 zostaniemy	 pokropieni	 cierpie-
niem,	 które	 On	 zniósł,	 aby	 zadość-
uczynić	 za	 nasze	 grzechy.	 Jeśli	 na-
prawdę	 chcemy	 być	 blisko	 naszego	
Pana,	 to	z	pewnością	będziemy	mie-
li	 udział	 w	 Jego	 cierpieniach,	 tak	 jak	
było	to	w	przypadku	Apostołów.	Wielu	
z	 nich,	 wiernych	 naśladowców	 Chry-
stusa,	podzieliło	 los	Pana	–	niektórzy	
nawet	umierając	na	krzyżu.
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W	 tym	 miejscu	 swoich	 roz-
ważań,	św.	Jan	Henryk	Newman	wy-
powiada	 słowa,	 które	 jego	 zdaniem	
mogą	 odmienić	 świat.	 Pisze,	 że	 być	
blisko	 naszego	 Pana	 oznacza	 mieć	
udział	 w	 Jego	 cierpieniach.	 Bliskość	
to	pojęcie	względne	–	można	zbliżyć	
się	do	kogoś	na	metr	albo	na	kilometr.	
Kiedy	 jednak	 podążamy	 w	 kierunku	
Chrystusa,	 każdy	 krok	 bliżej	 Niego	
oznacza	nasze	cierpienie.	Być	chrze-
ścijaninem,	 mówi	 Newman,	 oznacza	
cierpieć.	Wzrastać	w	wierze	chrześci-
jańskiej	–	oznacza	cierpieć	coraz	bar-
dziej.	Skoro	grzech	został	unicestwio-
ny	przez	 cierpienie	 i	w	 ten	 sam	spo-
sób	zostało	zdobyte	nasze	zbawienie,	
to	przybliżanie	się	do	daru	zbawienia	
oznacza	 dla	 nas	 doświadczanie	 co-
raz	większego	 cierpienia.	Nie	można	
oczywiście	zapominać,	że	dobra	nowi-
na	Ewangelii	rzuca	na	cierpienie	świa-
tło	nadziei	i	radości	–	doczesna	natu-
ra	 bólu	 nigdy	 nie	 będzie	większa	 niż	
wieczna	radość	i	poczucie	spełnienia,	
które	czekają	nas	w	niebie!

Co 	 ważne , 	 Newman 	 n i e	
stwierdza	kategorycznie,	że	cier-
pienie	 będzie	 towarzyszyć	 w	 życiu	
każdemu	 człowiekowi,	 który	 uwierzy	 
w	Jezusa.	Z	pewnością	 jednak	wszy-
scy	 ludzie	 muszą	 umrzeć,	 a	 śmierć	
to	także	cierpienie.	Jak	pisze	św.	Jan	
Henryk	 Newman,	 wybrane	 przez	 Je-
zusa	 „narzędzia”,	 czyli	 najbardziej	
oddani	 Mu	 słudzy,	 którzy	 najbardziej	
pragną	upodobnić	się	do	Pana,	będą	
cierpieć	 najwięcej.	 Jeśli	 zatem	 podą-
żasz	za	Chrystusem,	oddając	Mu	całe	
swoje	 serce	 i	 umysł,	 także	cierpienie	
w	 twoim	 życiu	 może	 być	 darem	 dla	
Pana.	 Historia	 życia	 Jezusa	 rzuca	
światło	 na	 znaczenie	 cierpienia,	 któ-
re	 z	 kary	 staje	 się	 przywilejem.	 Jeśli	
doświadczasz	 wielkiego	 bólu,	 połącz	
go	z	męką	Chrystusa	na	krzyżu.	Pa-
miętaj	–	wzywa	Newman	–	twoje	cier-
pienie	 nie	 jest	 karą,	 ale	 powołaniem.	
Choć	 droga	 wiodąca	 do	 zbawienia	
jest	bolesna,	 to	każdy	ból	 i	 trud	zno-

szony	w	wierze	i	cierpliwości	zostanie	
poczytany	 jako	 znak	 przynależności	
do	Chrystusa,	 dar	 łaski	 od	Zbawicie-
la.	W	 dniu	 sądu	 ostatecznego	 każdy	
człowiek,	który	znosi	swoje	cierpienia	
w	taki	sposób	zostanie	przyjęty	przez	
Boga	i	wynagrodzony	–	ze	względu	na	
Chrystusa.

Jaki	 zatem	 wniosek	 wypływa	 
z	 tego	 wszystkiego,	 co	 możemy	 wy-
czytać	 w	 Ewangelii	 na	 temat	 męki	
Pana?	Św.	Jan	Henryk	Newman	radzi	
nam:	 trwajmy	w	wierze,	 bądźmy	silni	
w	 nadziei	 i	 nieśmy	 dalej	 swój	 krzyż.	 
W	 ten	 sposób	 gromadzimy	 sobie	
skarb	 w	 niebie,	 a	 Chrystus	 zawsze	
nam	towarzyszy.

Opracowano	na	podstawie:	Jo-
seph	 Bukaras,	 “The	 Newman	 Way	 of	
Suffering”	 (https://www.amazingnation.
org/Blog/n/The-Newman-Way-of-Suffe-
ring)

Konfesionał w bazylice świętogórski 
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Można,	 czasem	 trzeba,	 zro-
bić	sobie	test,	na	przykład	na	COVID.	
Albo	na	obecność	przeciwciał	po	prze-
bytej	chorobie.	A	czy	można	zrobić	so-
bie	test	na	autentyczność	wiary?

W	 jednym	 ze	 swoich	 kazań	
święty	kardynał	Newman	 twierdzi,	 że	
„nie	 można	 przeprowadzić	 żadnych	
niepodważalnych	testów.	Nie	możemy	
być	tutaj	całkowicie	pewni”.	Nie	zamie-
rzam	z	Nim	polemizować.	Cieszę	się	
jednak,	 że	 w	 dalszej	 części	 kazania	
postawił	ciekawe	pytania	i	tezy,	odno-
sząc	 się	 do	 nich	 –	 jak	 ufam	 –	mogę	
przybliżyć	się	do	odpowiedzi	na	pyta-
nie:	czy	moja	wiara	jest	autentyczna?	

Po	 pierwsze	 Newman	 pyta	
mnie	czy	śpię.	Chociaż	święte	Słowo	
Boga	 dociera	 do	 mnie,	 to	 ja	 jestem	 
w	cieniu	i	jeśli	nawet	coś	do	mnie	fak-
tycznie	dotrze,	 to	porusza	mnie	 tylko	
na	 chwilę;	 zaraz	 miesza	 się	 z	 mo-
imi	 wyobrażeniami,	 a	 ja	 wracam	 do	
drzemki,	 nie	 pozwalam	 się	 obudzić	
sądząc,	że	tak	właśnie	wygląda	szczę-
ście.

Po	drugie,	pyta	mnie	czy	wysi-
łek	pracy	nad	sobą,	pokuty, modlitwy 
i	duchowej	aktywności	podejmuję	 tyl-
ko	okresowo,	np.	w	czasie	Wielkiego	
Postu.	To	wysiłek	ważny,	 ale	 zda	 się	
na	niewiele	jeśli	ograniczę	go	tylko	do	
40	dni	w	roku.

Newman	 przyznaje,	 że	 oka-
zja do wielkich wyrzeczeń nie zdarza 

się każdego dnia,	dlatego	pyta	o	coś	
innego:	czy	staram	się	o stałe wypeł-
nianie małych obowiązków,	zwłaszcza	
tych,	które	są	dla	mnie	nieprzyjemne. 
Dodaje:	 Sprawdzajcie się każdego 
dnia w małych rzeczach by dowieść, 
że wasza wiara jest czymś więcej niż 
oszustwem.

Przypomina	mi,	że	mam	swój	
słaby punkt.	I	pyta	czy	naprawdę	o	tym	
wiem.	Pyta	bez	ogródek	o	nie dające 
mi spokoju słabości;	czy	jestem	leniwy 
lub	kłótliwy,	lub	próżny,	nie kontroluję 
swojego języka	 lub	 dręczą mnie złe 
namiętnościami, których się wstydzę, 
ale którym się poddaję?

W	 kolejnym	 pytaniu	 spraw-
dza	 czy	 uważam	 się	 za	 duchowo	
bezpiecznego,	 ponieważ wypełniam 
swoje obowiązki w dziewięćdziesięciu 
dziewięciu punktach	na	sto.	Dziewięć-
dziesiąt	 dziewięć	 to	 świetny	 wynik.	
Mam	 prawo	 być	 dumy	 i	 zadowolony	 
z	siebie.	Nic	z	tego!	To	nie	dla	Newma-
na!	On	tak	stawia	sprawę:	to ten setny 
punkt stanowi miejsce dla wyrzecze-
nia się siebie;	to w odniesieniu do tego 
właśnie punktu mam czuwać i modlić 
się stale o Bożą łaskę, by mi pomogła, 
i czuwać z lękiem, i drżeniem, abym 
nie upadł.

Poleca	przyjrzeć	się	także	du-
chowym	 pocieszeniom,	 które	 mogą	
polegać	na	zadowoleniu z ciepła wia-
ry, prowadzącej przez wiele trudności;	

ks. Rafał Zieliński COr

N e w m a N a  t e s t 
N a  a u t e N t y c z N o ś ć  w i a r y

c z .  i i

Katecheza

Newman kaznodzieja aktualny – 4 komentarze do 4 kazań
2 komentarz, do kazania: 
 „Samozaparcie testem religijnej autentyczności”*

Katecheza
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na	radości	z	doświadczenia minionych 
łask Bożego miłosierdzia i pewności 
tego, co On już dla mnie uczynił. Wo-
bec	 tych	 darów	 nie	 wystarczy	 sama	
wdzięczność,	 jeśli	 jestem	 równocze-
śnie	 świadomym	 tego,	 że	 zlekcewa-
żyłem	tę	jedną	niezbędną	rzecz;	tego	
„jednego”	mi	„brakuje”	(zob.	Mk	10,21)	
codziennego	zapierania	się	siebie.

Newman,	 realista	 i	praktyk,	
wie,	że	w	grzech,	na	który	jestem	naj-
bardziej	 podatny,	nie	upadam	każde-
go	dnia;	 tylko czasami jestem prowo-
kowany,	a	wtedy	np.	złość,	lub	namięt-
ność	 są	nie	 do	powstrzymania.	 I	wie	
dlaczego:	 ponieważ	 nie miałem się 
na baczności;	 zawiodłem zanim na-
wet uświadomiłem sobie, że [grzech]	
nadchodzi.	 A	 zatem,	 czy	 codziennie	
wzmacniam moją umiejętność pano-
wania nad sobą?	-	w	ten	sposób	obro-
na będzie gotowa, gdy czas pokusy 
nadejdzie.

Kolejny	 newmanowy	 konkret	
–	spytaj	siebie	czy	tak	masz	–	wstaję 
rano z takim nastawieniem, daj Boże, 
by dzień nie minął bez zapierania się 
siebie;	 samo	wstawanie z łóżka	 jest	
umartwieniem	siebie,	posiłki	są	umar-
twieniem;	ustępuję innym w	sprawach,	
o	 które	 nie	ma	 potrzeby	 się	 spierać;	

rezygnuję z rzeczy małych, nie doga-
dzam sobie;	robię	coś	dobrego,	czego	
nie lubię,	 czego	 nie muszę robić,	 ze	
względu	na	Chrystusa.

Łatwo	to	wszystko	powiedzieć,	
łatwo czynić wyznania, łatwo wypowia-
dać wspaniałe rzeczy.	 Newman	 wie,	
że	 nie	 o	 słowa	 tu	 chodzi;	 czy	 zatem	
jest	 tak,	 że	 nie pozwalam moim sło-
wom dalej płynąć – przekuwam każ-
de jedno w czyn?	Zdaję sobie sprawę  
–	mówi	Newman	–	 z faktu, że wszyst-
ko to stanowi trudną naukę.

Nie	 pozostawia	 wątpliwości	
od	 czego	 należy	 zacząć:	Tak bardzo 
potrzebujemy łaski Chrystusowej krwi, 
by obmyła nas z win, które codziennie 
zaciągamy, tak bardzo potrzebujemy 
wsparcia obiecanego przez Niego Du-
cha! A On z pewnością udzieli wszyst-
kich bogactw miłosierdzia swoim wier-
nym sługom.

I	jak	Ci	poszedł	test?

*Jan	Henryk	Newman,	Kazania	para-
fialne,	 t.	 I,	 Kazanie	 5,	 Samozaparcie	
testem	religijnej	autentyczności,	 tłum:	
M.	 Kuczok,	 Oratoriana	 nr	 79	 (2014),	 
s.	99-110;	wszystkie	cytaty	z	tego	ka-
zania	zaznaczono,	dla	ułatwienia,	kur-
sywą.

Wiara rodzi się ze słuchania (Rz 10,17)
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W	 sztukach	 plastycznych	 ob-
serwujemy	 zjawisko	 przerzutów	 arty-
stycznych	z	jednego	środowiska	twór-
czego	do	 innych,	niekiedy	bardzo	od	
siebie	oddalonych.	Niektóre	nowe	uję-
cia	kompozycyjne,	techniki	wykonania	
oraz	 sposoby	 obrazowania	 tematów	
ikonograficznych,	 zyskują	 powszech-
ne	uznanie	 i	szybko	są	naśladowane	
przez	 innych	 artystów.	 Podobne	 zja-
wisko	obserwujemy	w	sferze	życia	re-
ligijnego,	 które	 przecież	 posiłkuje	 się	
obrazami.	Wraz	z	rozprzestrzenianiem	
się	kultu	powstawały	wizerunki,	 które	
nawiązują	 formą	 i	 treścią	 do	 pierwo-
wzoru,	czyli	powstają	kopie.	W	religij-
ności	maryjnej	zauważamy	występują-
ce	w	różnym	nasileniu,	rozpowszech-
nianie	 się	 obrazów	 Matki	 Boskiej	 ze	
znanych	 ośrodków	 sanktuaryjnych.	
Największą	popularność	w	religijności	
polskiej	 zyskał	 obraz	 Madonny	 Czę-
stochowskiej.	 Do	 jego	 popularyzacji	
przyczynił	się	niewątpliwie	synod	kra-
kowski	z	1621	roku,	zwołany	przez	bi-
skupa	Marcina	Szyszkowskiego,	który	
określił	 zasady	 przedstawiania	 Matki	
Boskiej	w	sztuce	sakralnej.	Postulaty	
wysuwane	przez	Szyszkowskiego	jak	
najbardziej	 wyrażały	 program	 kontr-
reformacyjny	 i	 były	 też	 odpowiedzią	
za	zbyt	frywolne	traktowanie	tematów	
sakralnych	przez	artystów.	W	punkcie	
4	statutu	czytamy:	Nie zezwalamy, by 
obrazy tejże Najświętszej Maryi Panny 
były malowane lub rzeźbione w stro-

ju świeckim, a przede wszystkim za-
granicznym i nieprzystojnym oraz nie 
zgadzamy się, aby takie obrazy wi-
siały w kościołach, lecz powinny one 
być malowane lub rzeźbione w stro-
ju bardziej obyczajnym i skromnym,  
w taki sposób, jaki jest przedstawiana 
w przesławnym miejscu w Często-
chowie, lub w inny podobny sposób1.  
W	 czasach	 nowożytnych,	 szczegól-
nie	po	cudownej	obronie	Jasnej	Góry	 
w	1655	roku,	kult	obrazu	częstochow-
skiego	przybrał	na	sile	w	całej	Rzecz-
pospolitej.	 Powstawało	 wtedy	 dużo	
kopii	obrazu	jasnogórskiego,	spotyka-
nych	w	naszych	kościołach	do	dzisiaj.	
Natomiast	 na	 terenie	 Wielkopolski	
tym	 innym	 sposobem	 obrazowania,	
oprócz	obrazu	częstochowskiego,	był	
wizerunek	Matki	Boskiej	w	typie	Salus 
Populi Romani z	bazyliki	Santa	Maria	
Maggiore	 w	 Rzymie,	 czyli	 Matki	 Bo-
skiej	Śnieżnej.	 

Wizerunki	 cudownego	 obrazy	
Madonny	Gostyńskiej	ze	Świętej	Góry	
także	występują	w	różnych	miejscach	
Polski,	a	jej	kult	sięga	także	poza	gra-
nice	 kraju.	 Niniejszy	 artykuł	 pragnie	
ukazać	 tylko	 takie	 wizerunki,	 które	
znajdują	się	w	kościołach	i	kaplicach.	
Pomijamy	tu	obrazy	z	kolekcji	prywat-
nych,	 pełniące	 funkcje	 dekoracyjne	
lub	służące	 tylko	do	osobistej	poboż-
ności.	 Wizerunek	 świętogórski	 nigdy	
1Cytat	za:	Janusz	St.	Pasierb,	Problematyka sztuki w po-
stanowieniach soborów, [w:]	Znak,	R:	XVI,	grudzień	(12),	
1964,	s.	1473.

ks. Henryk Brzozowski COr

Wizerunki i kult Matki 
Boskiej Gostyńskiej  
W innych Miejscach
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nie	zyskał	takiej	popularności	jak	inne,	
słynące	łaskami	obrazy.	Jednakże	i	tu-
taj	można	odnaleźć	nieliczne	miejsca,	
gdzie	znajdują	się	kopie	obrazu	świę-
togórskiego.	Te	wizerunki	przedstawi-
my	poniżej	z	uwzględnieniem	porząd-
ku	chronologicznego.

Najwcześniejszy	wizerunek	
obrazu	 świętogórskiego	 odnajdujemy	
w	kościele	św.	Józefa	w	Kicinie	opodal	
Poznania	 (il.1)2.	 Obraz	 umieszczony	 
w	ołtarzu	głównym,	namalowany	przez	
nieznanego	malarza,	 nosi	 datę	 1678	
rok.	 Malowidło	 nie	 powtarza	 wiernie	
obrazu	świętogórskiego.	Madonna	jak	
również	 Dzieciątko,	 namalowane	 są	
w	 konwencji	 barokowej.	Układ	płasz-
cza	Madonny	 i	ogólny	schemat	kom-
pozycyjny	 zbliżone	 są	 do	 oryginału	 
i	na	pierwszy	rzut	oka	pierwowzór	jest	
rozpoznawalny.	Ale	już	aniołowie	uno-
szący	się	nad	głową	Madonny,	noszą	
znamiona	 stylistyki	 barokowej.	 Dłoń	
Madonny	trzymająca	różę	namalowa-
na	jest	bardzo	wiernie.	Natomiast	kra-
jobraz	 rozpościerający	 się	 za	 posta-
ciami	pierwszoplanowymi	odbiega	od	
pierwowzoru.	Po	 lewej	stronie	u	góry	
widnieje	 panorama	 z	 zabudowaniami	
2Olej	na	desce;	wymiary:	100	x	93	cm.

w	tle	oraz	tekst	odpisany	z	obrazu	go-
styńskiego:	Anno Dni. / 1540 / Ave Pa-
rens / nivei / Salve / Virgunqula floris / 
Salve dulce /	Deus	Gloria	/	prima	mei	
(tłum.	 Roku	 Pańskiego	 1540.	 Witaj	
Rodzicielko	 białego	 jak	 śnieg	 kwiatu,	
witaj	Panienko,	słodka	ozdobo,	chwa-
ło	 pierwsza	moja).	Po	 drugiej	 stronie	
zauważany	 również	 jakąś	 panoramę	 
z	 kościołem	 oraz	 napis	 fundacyjny:	
Picta  est haec Imago […] E. P.G. 
Sumptu vero civis srodcensi Marian-
nae Ano. Dni 1678. Die 22 Decembris 
(tłum.	 to	 dzieło	 fundowała	 Marianna	
ze	Śródki	22	grudnia	1678).	
	 Z	 inskrypcji	 dowiadujemy	 się,	
że	obraz	 jest	 fundacją	mieszczańską	
nieznanej	 z	 nazwiska	 Marianny,	 któ-
ra	mieszkała	na	Śródce	w	Poznaniu.	
Proboszczem	 kościoła	 w	 Kicinie	 był	
wtedy	 ks.	 Jan	 Woniecki3.	 Pełnił	 on	
także	 funkcję	 przełożonego	 Kongre-
gacji	 Oratorium	 na	 Śródce	 w	 latach	
1671-1674.	Przed	wstąpieniem	w	sze-
regi	 filipinów,	 sprawował	 urząd	 peni-
tencjarza	 przy	 katedrze	 poznańskiej.	
Jego	 nazwisko	 pojawiło	 się	 już	 przy	

3Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji 
poznańskiej,	 praca	 zbiorowa	 pod	 red.	 W.	 Tyborskiego,	
Gmina	Czerwonak	2016,	s.	198.

il. 1. Kicin. Autor nieznany. 1678 r il. 2. Tarnów. L. Drapiewski (?) 
Kaplica domowa. Ok. 1933 r
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zakładaniu	 Kongregacji	 Gostyńskiej	 
4	 października	 1668	 roku.	 Kroni-
karz	 ks.	 Kasper	 Dominikowski	 pisze:	
Ksiądz Jan Woniecki Penitencjarz 
Katedralny Poznański okazał wszel-
ką chęć pomnożenia liczby członków 
tej Kongregacyi i nawet dał zapisać 
swoje Imię w jej poczet, ależ on tylko 
Duchem i sercem zawsze do niej nale-
żał, lecz osobą nigdy; natomiast albo-
wiem oddalił się do Poznania w dawne 
swoje miejsce, lecz gdy później wpro-
wadzoną została też Kongregacja na 
Śródce Poznańskiej, wcielił się do niej 
i umarł jej Proboszczem4.			
	 To	 on	 z	 pewnością	 był	 inspi-
ratorem	 fundacji	obrazu.	Znał	dobrze	
cudowny	 obraz	 Matki	 Boskiej	 z	 Go-
stynia.	 Nie	 wiadomo,	 czy	 wizerunek	
przyczynił	się	do	powstania	kult	Matki	
Boskiej	 Gostyńskiej.	 Wiadomo	 tylko,	
że	współcześnie	 takiego	 kultu	w	 tym	
kościele	 nie	 ma.	 	 Stan	 zachowania	
obrazu	pozostawia	wiele	do	życzenia.	
Zabrudzenia	i	zmatowiały	werniks	nie	
pozwalają	 w	 pełni	 dostrzec	 walorów	
4Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem 
osiadłej przez Kongregacją Oratorij Świętego Filippa 
Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika  
(XVI-XIX	 w.)	 pisana	 w	 latach	 1827-1836,	 egzemplarz	 
I,	AFG	A	11,	s.	76.

artystycznych.	 Układ	 kompozycyjny,	
walory	 kolorystyczne	 i	 formalne	 ma-
lowidła	 zdradzają	 wprawną	 rękę,	 ale	
wszystko	jest	mało	czytelne	i	przyga-
szone,	 szczególnie	 panorama	 w	 tle.	
Dopiero	przyszła	konserwacja	obrazu	
może	 przywrócić	 żywą	 kolorystykę	
i	 ujawnić,	 czy	 jest	w	 panoramie	 uka-
zany	 kościół	 w	 Kicinie	 i	 bazylika	 na	
Świętej	Górze,	 jak	 podaje	miejscowa	
tradycja.

Wierną	 kopię	 obrazu	 święto-
górskiego	 spotykamy	 w	 kaplicy	 do-
mowej	Kongregacji	Tarnowskiej	(il.2)5.	
Madonna	 jak	 również	 perspektywa	 
w	tle	oddane	są	bardzo	wiernie.	Raczej	
należy	wykluczyć	przypuszczenie,	 że	
obraz	 przywieźli	 ze	 sobą	 filipini	 wy-
gnani	z	Gostynia	w	1876	roku.	Wiemy,	
że	obraz	świętogórski	został	poddany	
szczegółowym	badaniom	w	1928	roku	
i	 dopiero	w	okresie	międzywojennym	
sporządzono	 szczegółową	 dokumen-
tację	 fotograficzną.	Wykonawca	 kopii	
tarnowskiej	 musiał	 korzystać	 z	 do-
kładnych	 zdjęć	 i	 szkiców,	 które	mógł	
sporządzić	 tylko	na	miejscu	w	blisko-
ści	obrazu.	Takim	malarzem	był	Leon	 

5Olej	na	blasze;	wymiary:	133x97	cm.

il. 3. Poznań-Świerczewo. 
Leon Drapiewski il. 4. Bytów. Kościół św. Katarzyny
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Drapiewski.	Dla	klasztoru	gostyńskie-
go	 w	 1930	 roku	 wykonał	 znakomitą	
kopię,	a	później	 jeszcze	kilka	 innych.	
Porównując	 obraz	 tarnowski	 z	 kopią	
wykonaną	 przez	 Drapiewskiego	 dla	
Gostynia,	 zauważamy	 dużo	 wspól-
nych	cech.	Podobna	 jest	kolorystyka,	
maniera	formowania	szat,	wygląd	twa-
rzy	Maryi	i	Jezusa	oraz	sposób	malo-
wania	dłoni,	a	przede	wszystkim	dro-
biazgowa	 dokładność,	 jak	 gdyby	 od-
tworzona	z	 fotografii.	Przed	Drapiew-
skim	 nikt	 tak	 nie	 malował.	 Nasuwa	
się	 nieodparcie	 wniosek,	 że	 autorem	
obrazu	 tarnowskiego	 był	 najprawdo-
podobniej	właśnie	on.	Patrząc	na	ko-
pię	 tarnowską	 i	 gostyńską,	 wyczuwa	
się	rękę	tego	samego	malarza.	Kopia	
mogła	powstać	w	latach	trzydziestych	 
XX	 wieku.	 Być	 może	 wtedy,	 gdy	 
w	1933	roku	utworzono	wspólny	dom	
studiów	kleryckich	w	domu	tarnowskim	
i	 wyposażano	 kaplicę	 domową.	 Brak	
sygnatury	 na	 obrazie	 nie	 podważa	
wysuwanych	przypuszczeń,	ponieważ	
kopia	gostyńska	 również	nie	 posiada	
żadnych	 znaków	 autorskich.	 Obraz	
tarnowski	jest	obecnie	bardzo	przyga-
szony	 starymi	 werniksami.	 Z	 pewno-
ścią	poddanie	obrazu	zabiegom	kon-
serwatorskim	 przywróci	 dawny	 blask	 
i	 piękną	 kolorystykę.	 Należy	 podkre-
ślić,	że	obraz	 jest	 jedną	z	najbardziej	
udanych	 kopii	 obrazu	 świętogórskie-
go.

Kolejna	 kopia	 obrazu	 święto-
górskiego	 znajduje	 się	 w	 Oratorium	
św.	 Jana	 Henryka	 Newmana	 przy	
Kongregacji	w	Poznaniu-Świerczewie,	
namalowana	 przez	 Leona	 Drapiew-
skiego	 (il.3)6.	 Związki	 artystyczne	 ar-
tysty	 z	 filipinami	 gostyńskimi	 sięgają	
1930	roku,	kiedy	to	namalował	wspo-
mnianą	wyżej	pierwszą	kopię	cudow-
nego	 obrazu.	 Artysta	 zmarł	 w	 1970	
roku.	 Jeszcze	 w	 1968	 roku	 namalo-
wał	 dla	 filipinów	 gostyńskich	 obraz	
przedstawiający	 fundację	 świętogór-
6Olej	na	desce;	wymiary:	94x71,5	cm.	Na	awersie	sygna-
tura	„L.D.	kopia”.	

ską,	 upamiętniającą	 300.	 lecie	 zało-
żenia	 klasztoru.	 Obraz	Matki	 Boskiej	
przywieźli	 ze	 sobą	 filipini	 gostyńscy,	
którzy	w	1969	 roku	przybyli	na	nową	
placówkę	 duszpasterską	 do	 Pozna-
nia-Świerczewa.	 Kongregacja	 ma-
cierzysta	 wyposażyła	 nową	 fundację	 
w	niezbędne	 sprzęty	 liturgiczne	 i	 de-
wocyjne.	Obraz	reprezentuje	dobrą	ja-
kość	artystyczną.	Znakomicie	namalo-
wał	artysta	pejzaż	rozpościerający	się	
za	tronem.	Twarze	Madonny	malowa-
ne	przez	Drapiewskiego	mają	w	sobie	
duchowe,	 trudne	 do	 zwerbalizowania	
piękno,	które	wyróżnia	je	spośród	ko-
pii	 innych	 artystów.	Twarz	Dzieciątka	
jest	mniej	udana	 i	 trochę	odbiega	od	
pierwowzoru.	Natomiast	twarz	Madon-
ny	została	mocno	zniekształcona	póź-
niejszymi	 ingerencjami.	 Interwencji	
konserwatorskiej	wymagają	oczy	Ma-
donny,	 które	 zostały	 wtórnie	 „popra-
wione”	 przez	 nieznanego	 korektora	 
i	mocno	degradują	odbiór	estetyczny.	
Należałoby	 tylko	usunąć	przemalunki	
na	 oczach,	 aby	 obraz	 zajaśniał	 daw-
nym	pięknem.	Na	obrazie	widać	 tak-
że	trzy	pionowe	pęknięcia	wynikające	 
z	 rozspoinowania	 desek.	 Obraz	 bo-
wiem	 jest	 namalowany	 na	 podłożu	
drewnianym,	złożonym	z	pięciu	połą-
czonych	 części.	 Także	 i	 on	 wymaga	
ręki	konserwatora,	aby	przywrócić	mu	
dawne	walory	artystyczne.			

Następny	 wizerunek	 Madon-
ny	 Gostyńskiej	 odnajdujemy	 w	 ko-
ściele	 św.	Katarzyny	Aleksandryjskiej	 
w	Bytowie	(il.4).	Obraz	znalazł	się	tam	 
z	fundacji	filipinów	gostyńskich,	którzy	
administrowali	parafią	w	 latach	1947-
1994.	 Pierwotnie	 obraz	 umieszczony	
był	 w	 ołtarzu	 głównym.	 Po	 przejęciu	
parafii	przez	księży	diecezjalnych,	do-
konano	nowej	aranżacji	wnętrza.	Wte-
dy	 umieszczono	 w	 ołtarzu	 głównym	
obraz	 patronki	 parafii	 św.	 Katarzynę	
Aleksandryjską,	 a	 wizerunek	 Madon-
ny	Gostyńskiej	 przeniesiono	 na	 lewą	
ścianę	 boczną	 prezbiterium.	 Obraz	
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powstał	 już	w	 czasach	powojennych.	
Nie	 znamy	 autora	 obrazu,	 ale	 cechy	
stylistyczne	i	formalne	bliskie	są	kopii	
z	 klasztoru	 gostyńskiego,	 namalowa-
nej	 przez	 Czesława	 Lenczowskiego.	
Podobieństwa	 widać	 w	 twarzy	 Ma-
donny	z	dużymi	migdałowatymi	ocza-
mi	 i	 pełnymi	 ustami,	 odbiegającymi	
od	pierwowzoru,	 a	 przede	wszystkim	 
w	 jej	 ciepłym	 spojrzeniu.	Artysta	 ob-
razu	 bytowskiego	 dokonał	 znakomi-
tej	aktualizacji	 tematu.	W	 tle	widzimy	
bazylikę	 świętogórską,	 skąd	 przybyli	
filipini	 do	 Bytowa,	 a	 po	 drugiej	 stro-
nie	kościół	św.	Katarzyny	w	Bytowie7.	
Obraz	 oprócz	 wartości	 artystycznej	
posiada	 niezbywalną	 wartość	 histo-
ryczną.	 Dokumentuje	 duszpasterskie	
prace	 filipinów	 na	 ziemi	 kaszubskiej.	
Obraz	pozostał	niemym	świadkiem	ich	
obecności	w	tym	miejscu.

Dokumentem	działalności	
duszpasterskiej	 filipinów	 jest	 tryptyk	
z	 wizerunkiem	 Madonny	 Gostyńskiej	
fundowany	w	1992	roku,	do	 izby	mo-
dlitewnej	 w	 Jarocińskim	 Garnizonie	

7Obraz	wisi	wysoko	na	ścianie	uniemożliwiając	 jego	do-
kładne	 zbadanie.	Najprawdopodobniej	 namalowany	 jest	
na	płótnie.	

Wojskowym8.	 Wtedy	 przy	 XVI	 Bata-
lionie	 Budowy	 Lotnisk	 powstała	 pa-
rafia	garnizonowa	pw.	św.	Zygmunta.	
Tryptyk	 fundował	 ks.	 ppłk.	 Krzysztof	
Górski,	filipin	kongregacji	gostyńskiej,	
który	w	tym	czasie	pełnił	funkcję	kape-
lana	 jednostki	 jarocińskiej.	 Specyfika	
jednostki	polegała	na	częstych	wyjaz-
dach	w	teren.	Ksiądz	kapelan	zabierał	
tryptyk	 ze	 sobą	 i	 w	warunkach	 polo-
wych,	przy	obrazie	odprawiał	mszę	dla	
żołnierzy.	 Tryptyk	 namalował	 Marian	
Paweł	 Kaczmarek.	W	 części	 środko-
wej	artysta	wykonał	kopię	cudownego	
obrazu	 Madonny	 Gostyńskiej,	 a	 na	
bocznych	 skrzydłach	 namalował	 pa-
noramę	 Jarocina	 z	 herbem	miejskim	
oraz	katedrę	polową	Wojska	Polskie-
go	 z	 herbem	 Ordynariatu	 Polowego.	
Dzieło	 w	 oryginalny	 sposób	 łączy	
kult	 cudownego	 obrazu	 gostyńskiego	 
z	 nowymi	 uwarunkowaniami	 duszpa-
sterstwa	 wojskowego,	 które	 znowu	
zostały	przywrócone	po	przemianach	
ustrojowych	w	III	Rzeczpospolitej.

Kolejna	 kopia	 obrazu	 świę-
togórskiego	znajduje	 się	w	kaplicy	 fi-
lialnej	 pw.	Matki	 Boskiej	Różańcowej	

8Akryl	na	drewnie:	wymiary:	60x62	cm.	

il. 5. Garzyn. Kaplica.  
I. Daczka, 1992 r il. 6. Augustów, Kalpica prywatna. 

M.P. Kaczmarek. 1995 r
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w	 Garzynie,	 przynależnej	 do	 parafii	 
w	Drobninie	(il.5)9.	Kaplica	zbudowana	
została	za	staraniem	ks.	Jana	Świer-
niaka	w	1992	roku.	W	tym	samym	roku	
powstał	 obraz	 Madonny	 Gostyńskiej	
namalowany	 przez	 artystę	 Ireneusza	
Daczka	 z	 Leszna,	 który	 także	 zapro-
jektował	 cały	wystrój	wewnętrzny	 ka-
plicy.	Ze	znanych	dzieł	artysty	należy	
wymienić	 wymowny	 pomnik	 200	 le-
cia	 Konstytucji	 3	 Maja	 i	 Odzyskania	
Niepodległości	 w	 Lesznie,	 odsłonięty	 
w	1991	roku.	Obraz	w	Garzynie	dość	
swobodnie	 odtwarza	 formę,	 kompo-
zycję	 i	 kolorystykę	 pierwowzoru.	Wy-
konawca	 nie	 tyle	 starał	 się	 wiernie	
powtórzyć	 pierwowzór,	 ale	 zamierzał	
przekazać	nieuchwytne	zmysłami	du-
chowe	przesłanie.	W	rozmowie	telefo-
nicznej	ks.	Jan	Świerniak,	budowniczy	
kaplicy	i	długoletni	proboszcz	Drobni-
na	mówił:	Ten obraz ma w sobie coś 
niezwykłego, co promieniuje. Ludzie 
z Garzyna kochają tę Madonnę i lubią 
przy Niej być. Wizerunek	przy	pierw-
szym	wejrzeniu	wydaje	 się	 graniczyć	
z	nieporadnością.	Ale	tak	nie	jest.	Ob-
raz	jest	dobrym	przykładem,	że	kopia	
przeznaczona	dla	celów	kultowych	nie	
musi	 wyróżniać	 się	 piękną	 kolorysty-
ka,	 poprawną	 kompozycją	 i	 wiernie	
naśladować	 oryginał.	 Wystarczy	 że	
obraz	 wzrusza,	 przyciąga	 do	 siebie	 
i	sprawia,	że	człowiek	przemienia	się	
z	biernego	obserwatora	w	uczestnika	
aktu	 religijnego.	 Skoro	 wierni	 poko-
chali	Madonnę	ukazaną	na	tym	wize-
runku,	 to	 znaczy	 że	 artysta	 uchwycił	
sacrum	promieniujące	z	pierwowzoru.

Dobrej	 klasy	 artystycznej	 wi-
zerunek	 Madonny	 Gostyńskiej	 znaj-
duje	się	w	kaplicy	prywatnej	ks.	Lecha	
Gralaka	 w	 miejscowości	 Augustów	
koło	Radomia.	Malowidło	wykonał	Ma-
rian	 Paweł	 Kaczmarek	 w	 1995	 roku	
(il.6)10.	 Artysta	 pochodzący	 z	 Krobi,	
9Olej	na	płótnie;	wymiary:	100x70	cm.
10Olej	na	desce;	wymiary:	47x34	cm.	Na	awersie	sygna-
tura	 „MPK”	 i	 data	 „1995”.	Na	 rewersie	 inskrypcj:	 „Kopia	
ta,	 M.B.	 Świętogórskiej,	 przez	 Mariana	 P.	 Kaczmarka	 

mieście	położonym	w	pobliżu	Świętej	
Góry,	 znany	 jest	 z	 licznych	 kopii	 ob-
razu	świętogórskiego.	Bardzo	wiernie	 
i	w	detalach	artysta	powtarza	kompo-
zycję	przestrzenną	z	oryginału.	Nato-
miast	 twarz	 Madonny,	 a	 szczególnie	
wyraz	 oczu	 nie	mają	 tej	 subtelności,	
którą	widać	na	pierwowzorze.	Jej	oczy	
biegną	gdzieś	w	bok,	mijając	się	z	wi-
dzem.

Ten	sam	artysta	Marian	Paweł	
Kaczmarek	wykonał	w	1996	roku	na-
stępną	kopię	obrazu	świętogórskiego	
w	 rzeczywistych	 wymiarach,	 dla	 ko-
ścioła	św.	Jakuba	Apostoła	w	Błażeje-
wie	(il.7)11.	Kościół	został	wybudowany	
w	 latach	 1675-1676	 z	 fundacji	 prze-
łożonego	 Kongregacji	 Gostyńskiej	 
ks.	Stanisława	Grudowicza	dla	miesz-
kańców	 Błażejewa.	 Wieś	 należała	
wtedy	 do	 filipinów	 świętogórskich.	 
W	 czasach	 współczesnych	 miejsco-
wość	 już	nie	 jest	własnością	Kongre-
gacji,	ale	kościół	nadal	obsługują	księ-
ża	filipini	 z	Gostynia.	Gdy	w	kościele	
świętogórskim	zbudowano	nowy	ołtarz	
główny	w	latach	1723-1726,	dawny	oł-
tarz	w	którym	umieszczony	był	cudow-
ny	wizerunek,	przeniesiono	do	kościo-
ła	w	Błażejewie.	Ten	dawny	ołtarz	fun-
dował	 przed	 1646	 rokiem	 proboszcz	
gostyński	 Bartłomiej	 Szymon	 Hespe-
rus.	W	1996	roku	kopię	obrazu	świę-
togórskiego	 umieszczono	 na	 powrót	 
w	dawnym	ołtarzu.	Po	270	 latach	oł-
tarz	znowu	służy	jako	tron	dla	wizerun-
ku	Madonny	Gostyńskiej.	Kopia	nale-
ży	 do	 jednych	 z	 najbardziej	 udanych	
realizacji.	 Artysta	 przekazał	 tu	 du-
chowe	 piękno	 emanujące	 z	 orygina-
łu.	Warto	odnotować,	że	obraz	został	
uroczyście	ukoronowany	3	maja	1997	
roku	za	staraniem	przełożonego	Kon-
gregacji	 Gostyńskiej	 ks.	 Zbigniewa	
Starczewskiego.	Korony	wykonane	 
w	 firmie	 poznańskiej	 Teresy	 Lompe,	

s.	Ludwika	z	Krobi	w	Roku	Pańskim	1995	sporządzona”.
11Olej	na	desce;	wymiary:	148x108	cm.	Na	awersie	
monogram	„MPK”	oraz	data	„1996”.
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nałożyli	 franciszkanin	O.	Czesław	 Li-
niewicz	 oraz	 proboszcz	 błażejewski	
ks.	Tadeusz	Nagel.

Znakomita	kopia	obrazu	świę-
togórskiego	 została	 ofiarowana	 do	
kościoła	pw.	Świętej	Trójcy	w	Chwał-
kowie	koło	Krobi	 (il.8)12.	Obraz	autor-
stwa	wymienianego	już	Mariana	Paw-
ła	 Kaczmarka,	 powstał	 w	 1999	 roku,	
zamówiony	 przez	 Jerzego	 Grauscha	
jako	 podziękowanie	 Matce	 Boskiej	
Gostyńskiej	 za	cudowną	opiekę	 i	po-
wrót	do	zdrowia13.	W	rozmowie	telefo-
nicznej	 darczyńca	 obrazu	mówił:	Nie 
ma dnia w moim życiu, abym nie po-
myślał o Matce Boskiej Gostyńskiej. 
Wszystko Jej zawdzięczam – rodzinę, 
żonę, dzieci, zdrowie. Lata spędzone 
na Świętej Górze były najwspanialszy-
mi latami w moim życiu. Tam spotka-
łem mojego drugiego ojca, wybitne-
go kapłana Olgierda Kokocińskiego  
i tylu wspaniałych przyjaciół, z który-
12Olej	 na	 desce;	 wymiary:	 59x43	 cm.	 Na	 awersie	 mo-
nogram	 „MPK”	oraz	data	1999”.	Na	 rewersie	 inskrypcja	
dedykacyjna:	„Dla	uczczenia	Roku	Jubileuszowego	2000	
Chrześcijaństwa	 z	 podziękowaniem	 za	 łaski	 otrzymane	
od	 Świętogórskiej	 Róży	 Duchownej	 polecające	 Jej	ma-
cierzyńskiej	 opiece	 rodzinną	 parafię	 obraz	 ten	 ofiaruje	
Rodzina	Grauschów.	Chwałkowo	2000	r.
13W	 tym	 miejscu	 dziękuję	 pani	 Urszuli	 Szymkowiak	 
z	Chwałkowa	za	cenne	informacje	dotyczące	historii	i	fun-
datora	obrazu.

mi utrzymuję kontakt do dzisiaj.  Fun-
dator	 obrazu	 urodzony	 w	 1933	 roku	
w	Chwałkowie,	był	synem	kierownika	
miejscowej	 szkoły	 Zygmunta	 Grau-
scha.	 Z	 sanktuarium	 świętogórskim	
zapoznał	 się	 bliżej	 tuż	 po	 wojnie.	 
W	 latach	1948-1951	wychowywał	się	
w	 konwikcie	 prowadzonym	 w	 klasz-
torze	 przez	 księży	 filipinów,	 uczęsz-
czając	 do	 gimnazjum	 gostyńskiego.	 
W	szczątkowo	zachowanym	materiale	
archiwalnym	nazwisko	Jerzego	Grau-
scha	figuruje	w	zestawieniu	wydatków	
konwiktorów	z	1948	roku14.	W	tym	roku	
przebywało	 w	 konwikcie	 osiemdzie-
sięciu	 dziewięciu	 chłopców,	 których	
w	 ogromnej	 większości	 utrzymywał	
klasztor.	 Konwiktorzy,	 czyli	młodzień-
cy	 po	 szkole	 podstawowej,	mieszkali	 
i	wychowywali	się	w	klasztorze.	Szkołę	
średnią	 kończyli	 w	Gimnazjum	 Ziemi	
Gostyńskiej,	 założonym	 z	 inicjatywy	
ks.	Franciszka	Olejniczaka	w	okresie	
międzywojennym.	Kopia	obrazu	świę-
togórskiego	zawisła	na	balkonie	chóru	
muzycznego	jako	wotum	dziękczynne	
w	miejscu	gdzie	grał	na	organach	oj-
ciec	 fundatora,	wspomniany	 już	 Zyg-
munt	Grausch.
14H.	 Brzozowski,	Kasata i powrót 1876-1919. Pamiątka 
na 100-lecie powrotu Filipinów na Świętą Górę, Gostyń	
2019,	s.	232.	 

il. 7. Błażejewo. 
M.P. Kaczmarek. 1996 r.

il. 8. Chwałkowo. 
M.P. Kaczmarek. 1999 r.
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Marian	Paweł	Kaczmarek	na-
malował	w	2000	roku	kolejną	już	kopię	
cudownego	 obrazu	 świętogórskiego	
(il.9)15.	Wizerunek	 znajduje	 się	w	 ka-
plicy	 św.	 Jana	 Henryka	 Newmana	 
w	Domu	Formacyjnym	Księży	Filipinów	
Kongregacji	 Gostyńskiej	 w	 Poznaniu	
przy	ul.	Wieżowej.	Wtedy	artysta	na-
malował	połączone	ze	sobą	trzy	obra-
zy	 które	nazwał	 „Tryptyk	 śródkowski” 
z	 przeznaczeniem	 dla	 kaplicy	 Domu	
Formacyjnego,	który	wtedy	znajdował	
się	w	Poznaniu-Śródce	na	ul.	Filipiń-
skiej.	 Tam	 była	 kaplica	 poświęcona	
św.	Józefowi.	Jednakże	w	międzycza-
sie	 przeniesiono	 klerykat	 filipiński	 na	
ul.	 Wieżową	 i	 nastąpiła	 zmiana	 kon-
cepcji.	W	kaplicy	na	nowym	miejscu,	
umieszczono	 tylko	 część	 środkową	
tryptyku,	 przedstawiającą	 wizerunek	
Madonny	Gostyńskiej.	Skrzydła	bocz-
ne	z	wizerunkiem	św.	Filipa	Neri	i	św.	
Józefa,	 pozostały	 w	 klasztorze	 świę-
togórskim.	Wizerunek	Madonny	wier-
nie	 odtwarza	 oryginał	 świętogórski.	
Artysta	w	tym	obrazie	uchwycił	ciepłe,	
matczyne	wejrzenia	Matki	Boskiej.

Ostatnia	 odnaleziona	 kopia	
Madonny	Gostyńskiej	 znajdowała	 się	
w	kaplicy	Domu	Formacyjnego	Arcybi-
skupiego	 Seminarium	 Poznańskiego	
w	Nadziejewie	 (il.10)16.	W	 2017	 roku	
Kongregacja	 Gostyńska	 ufundowa-
ła	 kopię	obrazu	dla	nowo	utworzonej	
kaplicy,	 namalowaną	 przez	 Mariana	
Pawła	Kaczmarka	w	2012	roku.	Obraz	
zawisł	 na	 ścianie	 ołtarzowej	 z	 lewej	
strony	 krzyża.	 Kompozycja	 nawiązy-
wała	do	ewangelicznej	sceny	opisanej	
w	ewangelii	św.	Jana:	A pod krzyżem 
stały: Matka Jego (…).	Wystrój	kapli-
cy	 zmieniono	 w	 2020	 roku.	 Niestety,	
w	 nowej	 aranżacji	 nie	 znalazło	 się	
już	 miejsce	 na	 wizerunek	 Madonny	
15Olej	na	desce;	wymiary:	95x68	cm.	Na	awersie	mono-
gram	„MPK”	oraz	data	„2000”.
16Akryl	 na	 desce;	 wymiary:	 79x58	 cm.	 Na	 awersie	mo-
nogram	„MPK”	oraz	data	„AD	MMXII”.	Na	rewersie	arty-
sta	 umieścił	 inskrypcję:	 „ŚWIĘTOGÓRSKA	 RÓŻA	 DU-
CHOWNA	mal.	Marian	P.	Kaczmarek	s.	Marii	 i	Ludwika	
z	Krobi”.

Gostyńskiej.	 Obraz	 zabrał	 ze	 sobą	 
ks.	 Paweł	 Skrzypczak	 do	 parafii	 pw.	
Nawiedzenia	Najświętszej	Maryi	Pan-
ny	w	Kościanie,	gdzie	sprawuje	urząd	
proboszcza.	Obecnie	wizerunek	znaj-
duje	się	na	plebanii	fary	kościańskiej.	
Obraz	 wiernie	 naśladuje	 pierwowzór	 
i	prezentuje	dobrą	jakość	artystyczną.	
Należy	mieć	tylko	nadzieję,	że	wizeru-
nek	znowu	powróci	do	funkcji	kultowej.

W	jednym	przypadku	natrafio-
no	na	przerzut	kultu	Madonny	Gostyń-
skiej	 poza	 granice	 kraju,	 do	 Stanów	
Zjednoczonych	 Ameryki	 Północnej.	
Tuż	po	wojnie	secesyjnej	(1861-1865)	
grupa	 emigrantów	 z	 Gostynia	 przy-
była	 do	 Downers	 Grove	 koło	 Chica-
go17.	 Do	 tej	 miejscowości	 w	 latach	
osiemdziesiątych	 XIX	 wieku	 regular-
nie	przyjeżdżali	księża	polskojęzyczni	 
i	 odprawiali	 nabożeństwa	 w	 domach	
prywatnych	oraz	namiotach,	ponieważ	
nie	było	kościoła.	Imigranci	z	Gostynia	
wnieśli	prośbę	do	arcybiskupa	Chica-
go	 o	 utworzenie	 polskiego	 kościoła	 
i	parafii.	Prośba	jednak	napotkała	opo-
ry,	 ponieważ	 obawiano	 się,	 że	 mała	
liczba	 wiernych	 nie	 będzie	 w	 stanie	
zbudować	ani	utrzymać	kościoła	i	pa-
rafii.	Pomimo	zastrzeżeń,	ostatecznie	
uzyskano	zgodę	na	utworzenie	para-
fii.	W	1891	roku	powstała	parafia	pod	
wezwaniem	 Matki	 Boskiej	 Gostyń-
skiej.	 Wkrótce	 wzniesiono	 drewnia-
ny	 kościół,	 a	 w	 1895	 roku	 plebanię.	 
W	1897	roku	przy	kościele	została	za-
łożona	szkoła.	Była	to	pierwsza	szkoła	
parafialna	w	Downers	Grove	 i	 jedyna	
szkoła	 parafialna	 między	 La	 Grange	 
a	Naperville.		Jesienią	1918	roku	przy-
były	 do	 parafii	 siostry	 felicjanki,	 któ-
re	 objęły	 naukę	w	 szkole.	Członkinie	
tego	 zakonu	 są	 tam	 do	 dziś.	 Wśród	
kapłanów	 i	 sióstr	 zakonnych	 pracu-
jących	 w	 Downers	 Grove,	 występu-
je	 szereg	 nazwisk	 polskich18.	 Tuż	 po	 
17https://stmarygostyn.org/history-mission-statement/	
(dostęp:	10.12.2020).
18St. Mary of Gostyn 1891-1991, s.	19,	42-43	(bez	miej-
sca	i	roku	wydania).



  35 

Z naszej historii

drugiej	 wojnie	 światowej	 wystawiono	
murowany	 kościół	 mieszczący	 220	
osób.	 W	 1954	 roku	 zbudowano	 tak-
że	nową	szkołę.	Parafia	 rozwijała	się	
w	 szybkim	 tempie.	 Kolejny	 już	 ko-
ściół	zbudowano	w	latach	1963-1964.	 
W	1978	 roku	wzniesiono	 także	nową	
szkołę,	 w	 której	 kształcą	 się	 dzie-
ci	 od	 trzeciego	 do	 czternastego	 roku	
życia.	 Początkowo	 parafię	 tworzyło	 
25	 rodzin.	 Dzisiaj	 do	 parafii	 należy	
2700	rodzin.	

Nie	 wiadomo,	 czy	 emigran-
ci	 z	 Gostynia	 przywieźli	 ze	 sobą	 wi-
zerunek	Madonny	Świętogórskiej.	 
W	przebadanych	źródłach	nigdzie	nie	
ma	żadnej	wzmianki	o	przywiezionym	
obrazie	i	także	nie	stwierdzono	istnie-
nia	 jakiegokolwiek	 obrazu	 Madonny	
Gostyńskiej	w	kościele.	Najprawdopo-
dobniej	 emigranci	 przywieźli	 ze	 sobą	
wizerunek	 Matki	 Boskiej	 Gostyńskiej	
zachowany	 w	 swych	 sercach.	 Ich	
głęboka	wiara	 i	 kultywowanie	 tradycji	
polskiej	przetrwały	w	samym	wezwa-
niu	 kościoła	 i	 parafii:	 Matki	 Boskiej	
Gostyńskiej.	 W	 1983	 roku	 postara-
no	 się	 o	 reprodukcję	 obrazu	Madon-
ny	 Gostyńskiej,	 którą	 umieszczono	 
w	 przedsionku	 kościoła.	 Nie	 jest	 to	

reprodukcja	oryginalnego	obrazu,	ale	
kopii	 namalowanej	 przez	 znanego	
nam	 już	Leona	Drapiewskiego	 (il.11).	
Na	 obrazie	 w	 dolnym,	 prawym	 rogu	
jest	 sygnatura	 wykonawcy:	 „COPIA.	
L.	 DRAPIEWSKI/POZNAŃ”.	 Wizeru-
nek	 można	 obejrzeć	 w	 internecie19.	
Nie	wiemy,	z	 jakiej	 kopii	 zrobiono	 re-
produkcję.	 Znamy	 sześć	 kopii	 Dra-
piewskiego	 (pięć	 w	 Gostyniu	 i	 jedna	 
w	 Poznaniu-Świerczewie),	 ale	 żadna	 
z	nich	nie	ma	takiej	sygnatury.	Możliwe	
że	reprodukcja	była	wykonana	z	kopii,	
którą	pozwolono	zrobić	malarzowi	dla	
siebie,	 gdy	 kongregacja	 gostyńska	 
w	1929	 roku	 zamówiła	 kopię	 cudow-
nego	obrazu	dla	klasztoru20.

Po	 przedstawieniu	 wizerun-
ków-kopii	 należy	 jeszcze	 ustosunko-
wać	się	do	zasugerowanego	w	 tytule	
artykułu,	problematyki	kultu	Madonny	
Gostyńskiej	 poza	 granicami	 sanktu-
arium	 świętogórskiego.	 W	 obiego-
wych	 opiniach	 można	 spotkać	 prze-
konanie	 o	 istnieniu	 dawnego	 kultu	 

19https://blog.jakeparrillo.com/2018/04/poznan-poland-
virgin-mary-painting-st-mary-gostyn.html (dostęp:	
08.02.2021).
20Księga protokołów 1922-1931, AFG,	 sygn.	 A/43A,	 
s.	115.

il. 9. Poznań. Kaplica klerykatu.  
M.P. Kaczmarek. 2000 r

il. 10. Nadziejewo. 
Kaplica Domu Formacyjnego. 

M.P. Kaczmarek. 2012 r
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Madonny	Gostyńskiej	w	farze	poznań-
skiej.	 Jedna	 z	 publikacji	 poświęcona	
Świętogórskiej	 Róży	 Duchownej	 za-
wiera	 informację,	że	w	kościele	 jezu-
ickim,	 a	 obecnie	 farze	 poznańskiej,	
była	„kaplica	gostyńska”,	którą	tak	na-
zwano	 prawdopodobnie	 od	 czczonej	
tam	kopi	cudownego	obrazu	ze	Świę-
tej	 Góry21.	 Ta	 kaplica	 miała	 powstać	 
w	początkach	 budowy	 kościoła	w	 la-
tach	 1698-1730,	 gdyż	 jej	 architekci	
pracowali	także	przy	budowie	kościoła	
świętogórskiego.	 Poszukiwania	 obra-
zu	 i	 śladów	 dawnego	 kultu	Madonny	
Gostyńskiej	 we	 farze	 nie	 przyniosły	
żadnych	potwierdzających	rezultatów.	
Ksiądz	Stefan	Zwolski	w	pracy	z	1936	
roku	 pisze,	 że	 w	 farze	 poznańskiej	 
w	kaplicy	Matki	Boskiej	z	figurą	Wnie-
bowziętej	jest	obraz	Matki	Boskiej	Po-
cieszenia,	 który	 zastąpił	 dawniejszy	
obraz,	 skradziony	 przez	 nieznanych	
sprawców22.	Najprawdopodobniej	 
w	 miejsce	 obrazu	 skradzionego,	
umieszczono	wizerunek	Matki	Boskiej	
z	 1	 połowy	XVII	 wieku,	 który	według	
tradycji	 dostał	 się	 do	 fary	 z	 kościoła	
w	 Gostyczynie	 nad	 Prosną23.	 Obraz	
przedstawia	Matkę	Boską	w	typie	Sa-
lus Populi Romani czyli	Matki	Boskiej	
Śnieżnej.	 Podobieństwa	 w	 nazwie	
Matki	 Boskiej	 Gostyczyńskiej	 i	 Matki	
Boskiej	Gostyńskiej,	mogły	przyczynić	
się	 do	 nieporozumień	 trwających	 do	
dzisiaj24.	 W	 literaturze	 źródłowej	 jed-
nak	nie	natrafiono	na	jakikolwiek	ślad	
kultu	Madonny	ze	Świętej	Góry	w	świą-
tyni	poznańskiej.	W	1952	roku,	wobec	
nasilającego	 się	 reżimu	 stalinowskie-
go,	ksiądz	prałat	Józef	Jany	w	miejsce	

21Krystyna	 Kuźmak,	 Maria Rosa Mystica. Sanktuarium 
na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, Gostyń	
1988,	s.	24. 
22Stefan	Zwolski,	Przewodnik po Farze Poznańskiej, Po-
znań	1936,	s.	30.
23Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,	 t.	VII,	Seria	Nowa,	
Miasto	Poznań,	 cz.	 II,	 Śródmieście	Kościoły	 i	 Klasztory	 
1,	pod.	red.	Zofii	Kurzawy	i	Andrzeja	Kusztelskiego,	War-
szawa	1998,	s.	24,	fig.	289.	
24W	tym	miejscu	dziękuję	pani	Zofii	Kurzawie	za	zasuge-
rowaną	hipotezę.

wizerunku	Matki	Boskiej	Pocieszenia,	
wprowadził	 obraz	 Matki	 Boskiej	 Nie-
ustającej	Pomocy,	namalowany	przez	
Władysława	 Ukleja	 z	 Gliwic.	 Zapo-
czątkował	też	przy	nim	nieustanną	no-
wennę,	gromadzącą	rzesze	wiernych.	
Obraz	 za	 zgodą	 papieża	 Jana	 XXIII	
uroczyście	ukoronował	arcybiskup	An-
toni	Baraniak	w	1961	roku25.	Ten	obraz	
znajduje	się	tam	do	dzisiaj.

Nieuzasadnione	 jest	 także	
twierdzenia,	że	na	obrazie	świętogór-
skim	 wzorowane	 są	 uchodzące	 za	
cudowne	obrazy	w	sanktuarium	Matki	
Boskiej	Literackiej	w	Buku	oraz	sank-
tuarium	 Matki	 Boskiej	 Pocieszenia	 
w	Biechowie,	Lutogniewie	oraz	Gąsa-
wie26.	Te	obrazy	malowane	są	w	innej	
konwencji	 stylistycznej	 i	 noszą	 zna-
miona	odmiennego	warsztatu.	Obrazy	
łączy	tylko	ogólnie	rozpowszechniony	
typ	ikonograficzny	Hodegetrii,	wyrażo-
ny	 jakże	 innymi	 środkami	 artystycz-
nymi.	 Nawet	 kwiat	 białej	 róży,	 który	
trzyma	w	 dłoni	Madonna	 z	 Lutognie-
wa,	 nie	 może	 być	 dowodem	 wpływu	 
i	zależności	od	obrazu	świętogórskie-
go,	ponieważ	 róża	 jest	uniwersalnym	
symbolem	 maryjnym.	 Natomiast	 ob-
razem	 wzorowanym	 na	 wizerunku	
świętogórskim	 jest	malowidło	 z	Krobi	
wykonane	w	1543	roku,	czyli	trzy	lata	
później	 niż	 oryginał27.	 Wokół	 obrazu	
Madonny	Krobskiej	 nie	wytworzył	 się	
szerszy	kult	 i	nie	powstało	 tam	sank-
tuarium	 maryjne.	 Krobia	 zawsze	 sły-
nęła	i	do	dzisiaj	znana	jest	z	kultu	św.	
Walentego	 i	 Mikołaja.	 Obraz	 Matki	
Boskiej	 był	 raczej	 w	 cieniu	 świętych	
orędowników.	 W	 niniejszym	 artykule	
nie	 włączono	 obrazu	 z	 Krobi	 w	 gru-
pę	 analizowanych	 wizerunków,	 po-
nieważ	 jest	 on	 już	 tylko	 depozytem	 
25Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktu-
ariach maryjnych, Szymanów	 1999,	 praca	 zbiorowa,	 
s.	230.
26Krystyna	Kuźmak,	dz.	cyt.,	s.	24.	
27Analizę	porównawczą	obrazu	z	Gostynia	i	Krobi	omawia	
artykuł:	H.	Brzozowski,	Cudowny obraz Matki Boskiej ze 
Świętej Góry,	 [w:]	Świętogórska	Róża	Duchowna,	2020,	
nr	4,	s.	29-45.	
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eksponowanym	 w	 Muzeum	Archidie-
cezjalnym	w	Poznaniu.

Na	 podstawie	 przeanalizowa-
nych	wizerunków	i	związanych	z	nimi	
okolicznościami,	 można	 wyciągnąć	
kilka	 wniosków	 natury	 ogólnej.	 Cu-
downy	 obraz	 Madonny	 Gostyńskiej	
był	otaczany	kultem	przede	wszystkim	
na	Świętej	Górze.	To	tutaj	ściągali	piel-
grzymi	 z	 całej	Wielkopolski,	 a	 nawet	 
z	Pomorza	i	Śląska.	Święta	Góra	pro-
mieniowała	 pobożnością	 maryjną	 na	
całą	okolicę	i	daleko	poza	jej	granice.	
Jednakże	 kopie	 cudownego	 obrazu	
umieszczane	w	 innych	miejscach	nie	
inicjowały	 kultu	 do	Madonny	Gostyń-

skiej,	 ale	 funkcjonowały	 jako	wizuali-
zacje	 ogólnie	 praktykowanego	 kultu	
maryjnego	 przyjętego	 w	 kościele	 ka-
tolickim.	W	miejscach,	gdzie	znajdują	
się	kopie	cudownego	obrazu,	w	prze-
prowadzonych	kwerendach	na	potrze-
by	niniejszego	artykułu,	nie	napotkano	
na	kult	do	Matki	Boskiej	Gostyńskiej,	
wyrażony	 specjalnymi	 nabożeństwa-
mi.	Jeszcze	raz	należy	podkreślić,	że	
kopie	cudownego	wizerunku	były	tylko	
zobrazowaniem	 kultu	 maryjnego	 po-
wszechnie	przyjętego	w	kościele.	
	 Do	 niezwykłych	 zjawisk	 na-
leży	 ośrodek	 religijny	 Downers	 Gro-
ve	koło	Chicago,	gdzie	kult	Madonny	 

il. 11. Downers Grove. USA. Reprodukcja obrazu Leona Drapiewskiego.
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Gostyńskiej	 nie	 był	 zobrazowany	 wi-
zerunkiem,	 ale	 przejawiał	 się	 w	 we-
zwaniu	kościoła	i	parafii.	To	emigranci	
z	Gostynia	przywieźli	obraz	Madonny	
Gostyńskiej	wyryty	w	ich	sercach,	a	re-
produkcja	 Madonny	 Gostyńskiej	 zro-
biona	 z	 kopi	 namalowanej	 przez	 Le-
ona	Drapiewskiego,	 znalazła	 się	 tam	
dopiero	w	1983	roku.	Parafia	i	kościół	
pw.	Matki	Boskiej	Gostyńskiej	w		Do-
wners	Grove	 jest	 do	 dzisiaj	 prężnym	
ośrodkiem	kultury	i	życia	religijnego.

Wizerunki	 Matki	 Boskiej	 Go-
styńskiej	 odnaleziono	 w	 jedenastu	
miejscowościach.	Jedne	obrazy	przy-
wozili	ze	sobą	filipini	w	nowe	miejsca	
duszpasterzowania	 np.	 do	 Bytowa	 
i	 Poznania.	 Inne	 wizerunki	 powsta-
wały	z	inspiracji	filipinów.	Przykładem	
jest	obraz	w	Kicinie,	fundowany	przez	
mieszczankę	śródecką	Mariannę	 
z	inicjatywy	filipina	ks.	Jana	Wroniec-
kiego.	Wynikiem	promieniowania	kultu	
Madonny	 Gostyńskiej	 na	 najbliższą	
okolicę	 jest	kaplica	pw.	Matki	Boskiej	
Różańcowej	 w	 Garzynie.	 Przed	 po-
święceniem	 kaplicy,	 kopia	 obrazu	
Matki	Boskiej	Gostyńskiej	wypożyczo-
na	ze	Świętej	Góry	peregrynowała	po	
parafii,	 a	misje	 głosili	 filipini	 z	Gosty-
nia.	Nieprzypadkowo	kopia	gostyńska	
znalazła	się	w	Tarnowie	i	Augustowie.	
To	 przecież	 filipini	 tarnowscy	 wywo-
dzili	 się	 z	 wygnańców	 skasowanego	
klasztoru	 gostyńskiego,	 a	 właścicie-
lem	kaplicy	w	Augustowie	jest	ks.	Lech	
Gralak,	który	początki	drogi	do	kapłań-
stwa	 rozpoczynał	 w	 sanktuarium	 go-
styńskim.	Znakomitym	pomysłem	było	
umieszczenia	 wizerunku	 Madonny	
Gostyńskiej	 w	 ołtarzu	 błażejewskim,	
który	dawniej	był	tronem	dla	cudowne-
go	obrazu.	Po	wielu	latach	wizerunek	

Madonny	 Gostyńskiej	 zobrazowany	
w	kopii,	powrócił	do	dawnego	ołtarza.	
Kościół	w	Błażejewie	 przede	wszyst-
kim	słynie	z	kultu	św.	Jakuba	Apostoła	
i	 św.	 Józefa.	 Pod	 takim	 wezwaniem	
był	 konsekrowany.	Wyjątkową	 funda-
cją	 z	 uwagi	 na	 charakter	 intencyjny	
jest	 obraz	 z	 Chwałkowa,	 ofiarowany	
jako	dar	wotywny.

W	zakończeniu	należy	podkre-
ślić,	 że	 pobożność	 maryjna	 wpisana	
jest	w	duchowość	filipińską.	Św.	Filip	
mawiał:	 „Synowie	 moi	 bądźcie	 czci-
cielami	Maryi,	wiem	co	mówię,	bądź-
cie	czcicielami	Maryi”. I	uczniowie	św.	
Filipa	 są	 wiernymi	 czcicielami	 Maryi.	
Pierwsze	 oratorium	 powstało	 w	 Rzy-
mie	przy	cudownym	obrazie	Madonny	
Vallicelliańskiej.	 Także	 pierwsze	 ora-
toria	 polskie	 rodziły	 się	 przy	 cudow-
nych	 wizerunkach	 maryjnych.	 Wspo-
mnieć	 tu	 należy	Gostyń,	 Studziannę,	
Borek	Wlkp.	 i	 Biechowo.	 Nowe	 Kon-
gregacje	 utworzone	 już	 w	 czasach	
współczesnych,	 noszą	 także	 akcenty	
pobożności	 maryjnej.	 Kongregacja	 
w	 Poznaniu-Świerczewie	 nowo	 zbu-
dowany	 kościół	 poświęciła	 Najświęt-
szej	Maryi	Pannie	Matce	Kościoła.	Po-
dobnie	Kongregacja	w	Radomiu	swój	
nowy	kościół	dedykowała	Matce	Bożej	
Królowej	Świata.	To	głęboko	zakorze-
niona	 pobożność	 maryjna	 sprawiła,	
że	 tam	 gdzie	 docierali	 filipini	 z	misją	
duszpasterską,	 tam	 szerzyli	 kult	 do	
Matki	Najświętszej.	Śledząc	wizerunki	
Matki	 Boskiej	 Gostyńskiej	 rozproszo-
ne	 po	 różnych	 miejscach,	 możemy	
poznać	 wycinek	 naszej	 historii	 oraz	
przywołać	w	pamięci	kulturę	duchową	
filipinów	zatroskanych	o	kult	maryjny.	

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl

    @swietagoraklasztor
zapraszamy na naszego facebooka
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BioGramy świętoGórskich 
kapłanów i Braci

Ksiądz Michał Ładyński 
COr –	 urodzony	 1690	 roku.	 Święce-
nia	prezbiteratu	przyjął	w	1716	roku1.	
Kapłan	nieprzeciętnego	formatu,	który	
zasłynął	w	pamięci	potomnych	przede	
wszystkim	 z	 pobożnego	 i	 gorliwego	
życia	 kapłańskiego.	 Ks.	 Brzeziński	
napisał	o	nim	w	sposób	następujący:	
Był to kapłan biegły w naukach, a sły-
nął z niepospolitej mowy kaznodziej-
skiej. Pilny robotnik w konfesjonale, 
miał dar osobliwszej łagodności ser-
ca, którą wiele dusz Panu Bogu po-
zyskał2.	 Pierwszą	 jego	 odpowiedzial-
ną	 funkcją	w	kongregacji	była	opieka	
nad	 zakrystią.	 Z	 wielkim	 pietyzmem	
dbał	 o	 zachowanie	paramentów	 litur-
gicznych	oraz	szat,	na	zakup	których	
szukał	 sponsorów3.	 Wspólnota	 świę-
togórska	powierzyła	mu	urząd	prepo-
zyta	 28	maja	 1745	 roku,	 którą	 pełnił	
do	1748	 roku4.	Później,	 dnia	17	paź-
dziernika	 1754r.	 ponownie	 otrzymał	
tę	 funkcję,	 którą	 przyjął	mimo	 choro-
by	 i	 podeszłego	 wieku,	 lecz	 po	 roku	
zrezygnował	 24	 października	 1755	
roku5.	Podczas	swego	przełożeństwa	
zbudował	 ołtarz	 św.	 Barbary	 oraz	 go	
uposażył.	 Ponadto	 ufundował	 przy	
ołtarzu	 Świętego	 Krzyża	 aksamitny	
czerwony	materiał	jako	tło	ołtarza.	Sfi-
nansował	również,	wieczysty	fundusz	
na	 ubogich	 będących	 w	 szpitaliku	
klasztornym.	Pod	koniec	jego	kadencji	
jako	superiora,	24	stycznia	1748	roku	
łowczyni	wschowska	Zofia	Gorzeńska	

1Liber Defunctorum,	 Księga	 Zmarłych	 spisana	 w	 latach	
1677-1974.
2ks.	A.	Brzeziński,	Pamiątka Jubileuszu...,	t.	I,	s.	187.
3Liber Defunctorum,	 Księga	 Zmarłych	 spisana	 w	 latach	
1677-1974.
4ks.	A.	Brzeziński,	Pamiątka Jubileuszu...,	t.	I,	s.	187.
5Tamże,	s.	208.

ufundowała	 i	 wybudowała	 ołtarz	 św.	
Jana	 Nepomucena	 w	 miejscu,	 gdzie	
istniał	 ołtarz	 św.	 Andrzeja,	 który	 to	 
w	 obrazie	 zawisł	 na	 szczycie	 nowo	
fundowanego.	Z	czasem	obraz	został	
zamieniony	na	fresk6,	który	jest	po	dziś	
dzień.	Największym	osiągnięciem	było	
jednak	pokrycie	wielkiej	kopuły	freska-
mi	 przedstawiającymi	 sceny	 z	 życia	 
św.	 Filipa	 Neri,	 które	 wykonał	 arty-
sta	 malarz	 Jerzy	 Wilhelm	 Neunhertz	 
w	 roku	 17467.	 Ksiądz	 Michał	 Ładyń-
ski	 zmęczony	 chorobą,	 opatrzony	
sakramentami	odszedł	do	wieczności	 
3	kwietnia	1759	roku.

Ksiądz Jan Byczkiewicz8 
COr	 –	 żył	 w	 gostyńskiej	 kongrega-
cji	 od	1736	 roku.	Będąc	 już	w	stanie	
spoczynku	 wyjechał	 do	 wspólnoty	
studziańskiej,	która	borykała	się	wów-
czas	 z	 brakiem	 kapłanów.	 Spędził	
tam	 cztery	 lata	 i	 powrócił	 z	 powodu	
choroby.	Na	Świętej	Górze	 stan	 jego	
zdrowia	się	nie	poprawiał,	lecz	z	dnia	
na	 dzień	 był	 coraz	 gorszy.	 Zmarł	 26	
września	 1761	 roku	 i	 pochowano	 go	 
w	podziemiach9.	

Ksiądz Hieronim Szulc COr 
–	 trafił	do	Świętogórskiej	Kongregacji	
już	 jako	 kapłan	 świecki,	 czyli	 posłu-
gujący	 w	 diecezji.	 Zapamiętano	 go	
jako	 wzorowego	 kapłana,	 chętnego	
zawsze	do	pracy	w	sanktuarium.	Nie	
było	dla	niego	problemem	głosić	kaza-
nia,	co	zawsze	z	radością	podejmował,	
wygłaszając	swe	mowy	w	języku	pol-
skim	oraz	niemieckim.	U	schyłku	życia	 
6Tamże,	s.	187.
7Tamże,	s.	188.
8Nazwisko	 trudno	 rozszyfrować	 z	 oryginalnego	 zapisu,	
kapłan	mógł	nazywać	się	Bączkiewicz.
9Liber Defunctorum,	 Księga	 Zmarłych	 spisana	 w	 latach	
1677-1974.	Księga	zmarłych	nie	podaje	żadnych	szcze-
gółów	z	życia	tego	kapłana.
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zapadł	na	ciężką	chorobę	i	zaopatrzo-
ny	sakramentami	zmarł	w	Lesznie	29	
października	 1761	 roku.	 Ciało	 jego	
sprowadzono	i	pochowano	w	kryptach	
kościoła	kongregacyjnego10.	

Ksiądz Antoni Krupczyński 
COr	–	kapłan	pobożny,	skromny,	pełni	
funkcję	 deputata,	 a	więc	 brał	 czynny	
udział	w	zarządzaniu	wspólnotą	 i	de-
cydowaniu	 o	 jej	 przedsięwzięciach.	
Był	człowiekiem,	który	wzorowo	prze-
strzegał	 reguł	 zgromadzenia,	a	 także	
miał	duszę	spokojną,	co	powodowało,	
iż	potrafił	pojednać	zwaśnionych	oraz	
sam	 był	 chętny	 do	 pojednania.	 Od-
szedł	do	domu	Ojca	12	sierpnia	1763	
roku	 uprzednio	 zaopatrzony	 święty-
mi	 znakami	 zbawienia.	 Pochowany	 
w	grobie	ojców	i	braci11.	

Ksiądz Szymon Czabayski12 
COr	 –	 kolejny	 kapłan	 naszej	 gostyń-
skiej	 kongregacji,	 który	 prowadził	
święte	 życie.	 Autor	 jego	 nekrologu	
zapisał,	 że	 był	 on	 kapłanem	 wiernie	

10Tamże.
11Tamże.
12Nazwisko	kapłana	czytamy:	Czabajski.

wypełniającym	 konstytucje	 zgroma-
dzenia,	gorliwy	w	głoszeniu	Słowa	Bo-
żego,	 a	 także	piewca	 i	 czciciel	Matki	
Najświętszej.	 Zawsze	obecny	w	 kon-
fesjonale	 służył	 wiernym	 w	 podjęciu	
nawrócenia.	 Pełnił	 funkcję	 promotora	
różańca	świętego,	czyli	opiekował	się	
Bractwem	 Różańcowym.	 Powierzo-
no	mu	 również	 funkcję	 deputata.	 Był	
słabego	 zdrowia,	 często	 chorował	 
i	 z	 roku	 na	 rok	 był	 coraz	 słabszy.	
Zmarł	we	Wschowie	będąc	na	wizycie	
u	lekarza,	dnia	17	czerwca	1764	roku	 
w	rocznicę	swoich	prymicji.	Ciało	przy-
wieziono	 do	 Gostynia	 i	 pochowano	 
w	podziemiach13.

Brat Melchior Płoszyński 
COr	–	był	klerykiem	po	pierwszej	ton-
surze14,	 wcześniej	 należał	 do	 Kon-
gregacji	Studziańskiej	 przez	 kilka	 lat,	
nie	 wiemy	 dokładnie	 ile	 czasu	 tam	
przebywał.	 Nie	 znamy	 też	 daty	 jego	
przejścia	 do	 Gostynia.	 Podjął	 tutaj	 
13Liber Defunctorum,	Księga	Zmarłych	spisana	w	 latach	
1677-1974.
14Przed	 Soborem	 Watykańskim	 II	 pierwsza	 tonsura	 to	
przyjęcie	do	stanu	duchownego.	Wiązało	się	to	z	obłóczy-
nami	oraz	wycięciem	włosów	na	głowie,	 jako	zewnętrzy	
znak	przynależności	do	stanu	duchownego.
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obowiązki	opieki	nad	chórem	oraz	zaj-
mował	 się	 kaplicą,	 co	 czynił	 bardzo	
gorliwie.	Zmorzony	wiekiem,	przyjąw-
szy	 sakramenty	 zmarł	 po	 trzydziestu	
sześciu	 latach	pobytu	na	Świętej	Gó-
rze	22	czerwca	1764	roku15.

Brat Józef Popielski16 COr  
–	ponownie	mamy	bardzo	szczątkowe	
informacje	o	tym	bracie	naszej	wspól-
15Tamże.
16Nazwisko	trudne	do	odczytania	przez	niewyraźny	zapis,	
można	więc	czytać	Popleski	lub	Sopleski.

noty.	Zapisano	o	nim,	że	był	prokurato-
rem	błażejewskim,	co	należy	rozumieć	
iż	opiekował	 się	filipińskim	kościołem	
w	 Błażejewie	 ufundowanym	 jeszcze	
przez	 księdza	 Stanisława	 Grudowi-
cza.	Zmarł	27	marca	1767	 roku	 i	po-
chowano	go	w	podziemiach17.	

17Tamże.

Z pielgrzymiego szlaku

Marek Sokołowski i Łukasz Stefaniak

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

Z pielgrzymiego szlaku

cz. 13

Konfraternia	 św.	Apostoła	 Ja-
kuba	Starszego	przy	katedrze	polowej	
WP	 od	 jesieni	 2016	 r.	 pielgrzymuje	 
z	Warszawy	do	Santiago	de	Compo-
stela.	Wiosną	2017	 r.,	Pielgrzymi	 Ja-
kubowi	dotarli	do	„polskiego	Nazaretu”	
–	Kalisza.	Od	jesieni	2017	r.	do	wiosny	
2018	 r.,	 szli	 z	 Kalisza	 do	 łużyckiego	
Zittau,	natomiast	w	lipcu	2018	r.	z	Zit-
tau	do	Czeskiego	Krumlowa.	Kolejnym	
etapem	 drogi	 do	 Santiago	 de	 Com-
postela,	 której	 finał	 zaplanowany	 jest	
na	 Rok	 Święty	 Jakubowy	 2027,	 była	
ponad	 czterystukilometrowa	 droga	 
z	Czeskiego	Krumlowa	do	Weilheim	in	
Oberbayern	 w	 Bawarii,	 którą	 pątnicy	
przemierzyli	 w	 lipcu	 2019	 r.	 „Święto-
górska	Róża	Duchowna”,	jest	jednym	
z	 patronów	 medialnych	 pielgrzymki	
„Camino	de	Santiago	2027”.

W	 poniedziałkowy	 poranek	
15	 lipca	 2019	 r.	 pielgrzymi	 wyruszyli	
z	Pirzlöd,	z	planem	dojścia	do	Pitten-
hart.	Szli	z	modlitwą	pośród	pięknych	
krajobrazów	z	widokiem	na	Alpy.	Na-
wiedzili	liczne	kościoły	podziwiając	ich	

piękno,	 a	 przede	 wszystkim	 oddając	
pokłon	 Jezusowi	 ukrytemu	 w	 Naj-
świętszym	 Sakramencie.	 W	 kościele	
św.	Jakuba	w	Rabenden,	szczególnie	
polecali	 temu	 gorliwemu	 apostoło-
wi	Chrystusa,	 siebie	 i	 intencje	 swojej	
drogi.	 Patron	 pielgrzymki,	 wsparł	 ich	
w	 kroczeniu	 bawarskimi	 ścieżkami.	 
A	tych	kroków	było	wiele…	Doprowa-
dziły	 w	 końcu	 do	 gościnnego	 domu	 
w	 niewielkim	 Pittenhart.	 Serdeczna	
pani	Ana	 przyjęła	 pątników	 z	 wielką,	
niemal	polską,	gościnnością.	

Katolicki	 kościół	 św.	Jaku-
ba	 w	 Rabenden	 został	 zbudowany	 
w	połowie	XV	wieku	w	stylu	późnogo-
tyckim.	 Najważniejszym	 elementem	
wyposażenia	 jest	ołtarz	główny	z	po-
czątku	XVI	wieku,	 uważany	 za	 głów-
ne	dzieło	mistrza	 von	Rabenden.	Na	
dwóch	panelach	predelli	ukazany	jest	
Jezus	 z	 narzędziami	 cierpienia	 i	Ma-
ryja	 jako	Matka	 Bolesna.	 Dwa	 herby	
-	prepozyta	kanoników	augustiańskich	
Baumburga	 Georga	 Dietrichingera	 
i	 proboszcza	 Truchtlaching	 Gabriela	



  42 

Z pielgrzymiego szlaku

Gessenbergera	–	wskazują,	że	ołtarz	
powstał	 w	 latach	 1510-1515.	W	 jego	
środku,	 stoi	 patron	 kościoła,	 apostoł	
Jakub	Starszy,	po	 lewej	apostoł	Szy-
mon,	 a	 po	 prawej	 apostoł	 Tadeusz.	
Jakub	trzyma	w	jednej	ręce	laskę	piel-
grzyma,	a	w	drugiej	muszlę.	Szymon	
jest	 pokazany	 ze	 swoim	 atrybutem	
piłą,	 a	 Tadeusz	 z	 maczugą.	 Panele	
boczne	 przedstawiają	 Zwiastowanie	
(na	górze	po	lewej),	narodziny	Jezusa	
(na	 górze	 po	 prawej),	 Pokłon	Trzech	
Króli	(na	dole	po	prawej)	i	śmierć	Ma-
ryi	(na	dole	po	lewej).	Z	tyłu	tych	pane-
li,	 przedstawiono	 czterech	 łacińskich	
ojców	 kościoła	 -	 Hieronima,	 Grzego-
rza	 Wielkiego,	 Augustyna	 i	 Ambro-
żego.	 Dostrzec	 można	 też	 świętego	
Sebastiana	 ze	 strzałami,	 którymi	 był	
torturowany,	 oraz	 świętego	 Jerzego	
walczącego	 ze	 smokiem.	 Po	 prawej	
stronie	u	góry	widać	św.	Floriana,	któ-
ry	gasi	ogień	kubłem	wody,	a	na	dole	
Jakuba	 przebranego	 za	 pielgrzyma	 
i	 trzymającego	 w	 ręku	 przegrzebka.	 
Z	 tyłu	ołtarza,	od	strony	kościoła,	wi-
dać	 Chrystusa	 jako	 sędziego	 świata	 
i	chustę	św.	Weroniki.

We	wtorek	 16	 lipca	w	drodze	
z	Pittenhart	do	Ramerberg	najgorliwsi	

pielgrzymi	mieli	 szansę	nawiedzić	 aż	
trzy	 kościoły	 Jakubowe.	 Największy	 
z	nich	gotycki	kościół	św.	Jakuba	Star-
szego	 położony	 na	 starym	 mieście	
Wasserburga,	otworzył	dla	nich	swoje	
podwoje.	Mogli	go	zwiedzić	i	pomodlić	
się	 Koronką	 do	Miłosierdzia	 Bożego.	
Droga	do	Rambergu	prowadziła	brze-
giem	modrego	Innu,	a	następnie	brze-
giem	 rzeki	 Abbel.	 W	 trudzie	 ponad	
trzydziestokilometrowej	 drogi,	 a	 pąt-
nicy	 niemal	 codziennie	 przechodzili	
tyle,	a	nawet	więcej,	doświadczali,	że	
ból	 jest	 częścią	 drogi.	Tak,	 jak	 różne	
bóle	są	częścią	życia.	 „Nie	poddawaj	
się,	bo	jeszcze	masz	siły,	aby	iść,	aby	
walczyć,	śmiać	się	i	czekać.	Pan	niech	
będzie	światłem	naszej	życiowej	dro-
gi.”	 To	 motto	 prawdziwych	 pielgrzy-
mów.

Katolicki	kościół	parafialny	św.	
Jakuba	w	Wasserburg	am	Inn	to	póź-
nogotycki	 ceglany	 budynek.	 Swoim	
ogromnym	dachem	kształtuje	panora-
mę	starego	miasta.	Kościół	św.	Jaku-
ba,	był	pierwotnie	kościołem	filialnym	
opactwa	benedyktynów	w	Attel.	Pierw-
sza	wzmianka	o	nim	pochodzi	z	1255	
r.	W	1410	r.	Mieszkańcy	zdecydowali	
się	 zbudować	nowy,	większy	 kościół.	

Piękne krajobrazy w drodze do Rambergu

fot. M
arek Sokołow

ski
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W	 latach	 1635–58	 kościół	 przebudo-
wano	w	stylu	wczesnego	i	wysokiego	
baroku.	W	 kolejnych	wiekach	 kościół	
przeszedł	 wiele	 modyfikacji.	 Witra-
że	w	chórze	zostały	wykonane	przez	
Franza	Xavera	Zettlera	z	Monachium	
w	1880	roku	i	przedstawiają	męczeń-
stwo	św.	Jakuba	Starszego.

Następny	dzień	17	 lipca	2019	
r.	to	droga	z	Ramerbergu	do	Högling.	
Na	 szlaku	 pielgrzymów	 w	 tym	 dniu	
znalazł	 się	 kościół	 świętego	 Jaku-
ba	 Starszego	w	 Jacobsberg.	 Pątnicy	
przybyli	 do	 niego	 podczas	 trwające-
go	pogrzebu.	Po	 celebrze	miejscowy	
proboszcz	 udostępnił	 im	 pamiątkowy	
stempel	 i	 obdarował	 wodą	 mineral-
ną,	co	przy	gorącym	dniu	było	bardzo	
ważne.	 Pielgrzymi	 odwzajemnili	 się	
symbolicznym	proporcem	i	muszlą	ja-
kubową.	

Obserwując	 smutną	 uroczy-
stość	pogrzebową,	 pielgrzymi	 z	Kon-
fraterni	św.	Jakuba	przy	katedrze	polo-
wej	WP	zobaczyli,	iż	znacząco	odbiega	
ona	od	polskich	ceremonii.	O	ile	mogli	
zrozumieć	udział	bawarskiej	orkiestry	
dętej,	o	tyle	wystrzały	bardzo	głośnych	
petard,	od	huku	których	przez	dłuższy	
czas	 dzwoniło	 w	 uszach,	 pozostały	

zagadką.	 Cmentarz,	 jak	 w	 większo-
ści	 mijanych	 miejscowości,	 usytuło-
wany	był	wokół	kościoła.	Dlatego	 też	
ostatnia	droga	zmarłego	była	procesją	
wokół	 świątyni,	 po	 niej	 udano	 się	 do	
przygotowanego	grobu.

Oczom	 idących	 z	 Jacobsberg	
do	 Högling	 pątników	 towarzyszył	
„ochładzający”	 widok	 zaśnieżonych	
Alp.

Czwartek	 18	 lipca	 2019	 r.	 to	
droga	z	Hölgling	do	Mittedarching.	Po	
drodze	 pielgrzymi	 odwiedzili	 kościół	
świętego	Jakuba	w	Willing,	z	pięknymi	
malowidłami	 przedstawiającymi	 sce-
ny	 z	 życia	 świętego	 Jakuba	Starsze-
go.	Kolejnym	miejscem	było	Weyarn,	 
z	 pozostałościami	 kompleksu	 pobe-
dektyńskiego	 z	 kaplicą	 św.	 Jakuba	 
i	kościołem	św.	Piotra	i	Pawła.

Kolejnego	 dnia	 pątnicy	 prze-
mierzali	 ok.	 34	 km	 etap	 z	 Mittedar-
ching	 do	 Beuerberg.	 Drogę	 pokonali	
w	 dobrym	 tempie.	Mimo,	 iż	 dość	 już	
zmęczeni	 dwutygodniową	 wędrów-
ką,	 szli	 jakby	 niesieni	 niewidzialną	
siłą.	 Po	 męczącym,	 przedostatnim	
dniu	 pielgrzymki,	 z	 radością	 w	 sercu	
zasiedli	 do	 wieczerzy,	 razem	 z	 licz-
nym	 gronem	 miejscowych,	 którzy	 

Ciężka przeprawa przez mokradła

fot. M
arek Sokołow

ski
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przyjechali	do	restauracji	na	piątkową	
kolację.	 Radość	 pątników	 nie	 trwała	
długo.	Brat	Marek	odczytał	ze	smartfo-
nu	tragiczną	wiadomość,	która	w	tym	
dniu	dotarła	na	e-maile	członków	kon-
fraterni.	Otóż	dwa	dni	wcześniej	w	wy-
padku	 komunikacyjnym	 zginął,	 wraz	
z	 żoną	 Marianną,	 członek	 honorowy	
Konfraterni	 –	 Ryszard.	 Wiadomość	
o	 śmierci	 w	 wypadku,	 była	 szokiem!	
Pątnicy	 z	Ryszardem	 szli	 całą	 drogę	 
w	 Polsce.	 Odprowadzał	 ich	 z	 War-
szawy	aż	do	Żytawy!	Ryszard	przyłą-
czył	się	do	Pielgrzymów	Jakubowych	
w	 2013	 roku,	 kiedy	 wyruszył	 z	 gru-
pą	 warszawską	 w	 drogę	 etapami	 do	
Gniezna.	I	co	rok	z	nimi	kroczył	po	pol-
skich	drogach.	W	2015	r.	odbył	swoją	
pierwszą	pielgrzymkę	pieszą	na	Jasną	
Górę	idąc	z	grupami	akademickimi	od	
Świętej	Anny	w	Warszawie.	Rok	póź-
niej	 na	 trasie	 tej	 samej	 pielgrzymki	
świętował	 swoje	 80.	 urodziny.	 Dobry	
Bóg	zakończył	pielgrzymkę	Marianny	
i	 Ryszarda	 na	 drodze	 koło	 Wyszo-
grodu…	W	piątkowy	wieczór	19	 lipca	
2019	r.	modlitewny	most	z	Beuerberg	
połączył	pielgrzymów	idących	do	San-
tiago	z	Marianną	i	Ryszardem…	

Upalny,	ostatni	dzień	pielgrzy-
mowania	w	2019	roku,	20	lipca	to	dro-

ga	z	Bauerberg	do	Weilheim	 in	Obe-
rbayern.	 Dzień	 przypomniał	 hiszpań-
skie	 lato.	 Pielgrzymi	 pokonali	 blisko	
29	km,	w	tym	pięknym	zakątku	Bawa-
rii,	by	po	dojściu	do	celu	udać	się	już	
pociągiem	do	Monachium	i	szykować	
do	drogi	powrotnej	do	Polski.	Wieczo-
rem	w	Monachium	pątnicy	usiedli	przy	
wspólnym	stole.	Dzień	wcześniej	wia-
domości	z	Polski	były	tragiczne.	W	ten	
zaś	sobotni	wieczór	radosne,	niosące	
życie.	Na	świat	przyszła	Ela,	wnuczka	
pątników	Beaty	 i	Marka.	Nowe	życie,	
Boży	dar.	Po	nocy	przychodzi	dzień…

Kiedy	 nastąpi	 c.d.	 zależy	 od	
woli	 Bożej.	 Kiedy	 po	 burzy,	 nastąpi	
spokój…

Buen	camino!

Malowinicze widoki Bawarii

fot. M
arek Sokołow

ski
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kl. Filip Michalak COr

Sakrament chrztu

Dicimus vobis

 Sakrament	 chrztu	 świętego	
jest	 najważniejszym	 i	 pierwszym	 sa-
kramentem	 dla	 chrześcijanina.	 Jest	
to	spowodowane	 tym,	że	 jest	on	 jak-
by	 bramą	 do	 wszystkich	 innych	 sa-
kramentów.	 Przyjmuje	 się	 go	 raz	 
w	 życiu	 (przeważnie	 jako	 niemowlę)	
i	nie	powtarza,	oprócz	sytuacji,	 kiedy	
udzielenie	go	wzbudzało	wątpliwości.1 
Raz	przyjęty	chrzest	wyciska	na	duszy	
człowieka	 niezatarte	 znamię	 i	 żadna	
władza	ziemska	nie	jest	wstanie	„anu-
lować”	tego	wydarzenia.	
	 Sobór	Watykański	II	w	konsty-
tucji	 Sacrosanctum	 Concilium	 wpro-
wadził	 pewne	 zmiany	 w	 obrzędzie	
sakramentu	chrztu	świętego.	Chciano	
bowiem,	aby	współczesny	ryt	bardziej	
uwydatniał	zadania	rodziców	i	chrzest-
nych2,	którzy	w	imieniu	dziecka	proszą	
Kościół	święty	o	udzielenie	sakramen-
tu.	 Wprowadzono	 także	 możliwość	
przyjmowania	do	społeczności	chrze-
ścijańskiej	wielu	osób	jednocześnie.	
 W obrzędzie chrztu należy 
przewidzieć zmiany, które za pozwole-
niem ordynariusza miejscowego moż-
na by stosować przy większej liczbie 
kandydatów. Należy również ułożyć 
krótszy obrzęd chrztu, którym mogliby 
się posługiwać przede wszystkim ka-
techiści w krajach misyjnych i w ogóle 
wierni, udzielający chrztu w razie za-
grażającej śmierci, gdy brak kapłana 
czy diakona. SC, 68
1Może	 zaistnieć	 sytuacja,	w	 której	 przyjęcie	 chrztu	 było	
niepewne	z	powodu	braku	adnotacji,	świadków	tego	wy-
darzenie.	Wtedy	kapłan	może	warunkowo	powtórzyć	ten	
sakrament.	 Dodatkowo	 w	 przypadku	 zagrożenia	 życia	 
i	udzielenia	chrztu	w	szpitalu	przez	osobę	świecką	można	
uzupełnić	 ten	 sakrament	 w	 kościele	 poprzez	 nałożenie	
oleju	świętego.	Wszystkie	te	przypadki	rozstrzyga	Prawo	
Kanoniczne	oraz	władza	duchowna.	
2SC,	67.

Święta	 Kongregacja	 ds.	 Kultu	 Boże-
go	 i	Dyscypliny	Sakramentów	w	roku	
1969	zatwierdziła	nowy	obrzęd	chrztu	
pod	nazwą	Obrzęd chrztu dzieci. 
	 Stary	 Testament,	 nie	 zawie-
ra	 co	 prawda	 sakramentu	 chrztu	
świętego	 jednak	 możemy	 doszukać	
się	 tam	 pewnych	 rytuałów	 z	 uży-
ciem	 wody,	 które	 potem	 odczytywa-
ne	 w	 aspekcie	 nauczania	 Jezusa	
możemy	 uznać	 jako	 zalążek	 tego	
sakramentu.	 Bardzo	 mocno	 oddaje	 
to	 modlitwa	 błogosławieństwa	 wody	
odczytywana	 podczas	 Liturgii	 Pas-
chalnej.	
 Boże, Ty niewidzialną mocą 
dokonujesz rzeczy niezwykłych przez 
sakramentalne znaki. Ty w ciągu dzie-
jów zbawienia przygotowałeś wodę 
przez Ciebie stworzoną, aby wyraża-
ła łaskę chrztu świętego. Na początku 
świata Twój Duch unosił się nad woda-
mi, aby już wtedy woda nabrała mocy 
uświęcania: Boże, Ty nawet w wodach 
potopu dałeś nam obraz odrodzenia, 
bo ten sam żywioł położył kres wy-
stępkom i dał początek cnotom. Boże, 
Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama 
przeszli po suchym dnie Morza Czer-
wonego, aby naród wyzwolony z nie-
woli faraona stał się obrazem przyszłej 
społeczności ochrzczonych.

	 Od	 samego	 początku	 woda	
towarzyszyła	człowiekowi	jako	symbol	
działania	Boga,	który	przez	nią	się	wy-
rażał.	W	Nowym	Testamencie	została	
już	 ukazana	 jako	 materia	 do	 udzie-
lania	 chrztu.	 Dalej	 w	 modlitwie	 nad	
wodą	słyszymy:
Boże, Twój Syn, ochrzczony przez 
Jana w wodach Jordanu, został  
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namaszczony Duchem Świętym;  
a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku 
wypłynęła krew i woda; po swoim zaś 
zmartwychwstaniu nakazał uczniom: 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie naro-
dy, udzielając im chrztu w imię Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego”. Wejrzyj na 
swój Kościół i racz mu otworzyć źró-
dło chrztu świętego. Niechaj ta woda 
przez Ducha Świętego otrzyma łaskę 
Twojego Jednorodzonego Syna, aby 
człowiek stworzony na Twoje podo-
bieństwo i przez sakrament chrztu 
obmyty z wszelkich brudów grzechu, 
odrodził się z wody i z Ducha Święte-
go do nowego życia dziecka Bożego.

	 Oczywiście	 chrzest,	 który	
przyjął	 Jezus	 z	 rąk	 Jana,	 różnił	 się	
od	tego,	który	został	przez	Niego	na-
kazany	uczniom.	Jednak	był	ważnym	
momentem	 w	 życiu	 naszego	 Zbawi-
ciela	 (opisują	 go	 wszyscy	 Ewangeli-
ści).	Chrystus	przyjął	chrzest,	aby	dać	
przykład	 oraz	 pokazać	 swoją	 Boską	
moc	–	wtedy	właśnie	 z	nieba	wyjrzał	

Ojciec	 i	 zesłał	 Ducha	 Świętego,	 aby	
ludzie	poznali,	że	On	jest	Mesjaszem.	
Także	 podczas	 posłania	 uczniów	 po-
lecił,	 aby	 nauczali	 wszystkie	 narody	 
i	 udzielali	 chrztu	w	 imię	Trójcy	Świę-
tej.	 Jest	 to	 niezaprzeczalny	 warunek	
przystąpienia	 do	 Chrystusa	 i	 wiary	 
w	 Jego	 naukę.	 Nie	 można	 bowiem	
być	 chrześcijaninem	 bez	 przyjęcia	
tego	sakramentu.	Oczyszcza	on	czło-
wieka	 z	 grzechu	pierworodnego	oraz	 
w	przypadku	 osób	 dorosłych	wszyst-
kich	 grzechów	 popełnionych	 do	 mo-
mentu	chrztu.	
	 Mimo,	że	Pismo	Święte	milczy	
na	temat,	czy	Jezus	osobiście	udzielał	
chrztu,	to	wiemy	na	pewno,	że	robili	to	
apostołowie.	 Opisują	 to	 m.in.	 Dzieje	
Apostolskie.	
 Gdy to usłyszeli, przejęli się do 
głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? 
– zapytali Piotra i pozostałych Apo-
stołów. Nawróćcie się – powiedział 
do nich Piotr – i niech każdy z was 
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa  
na odpuszczenie grzechów waszych, 
a weźmiecie w darze Ducha Świętego.  
Bo dla was jest obietnica i dla dzie-
ci waszych, i dla wszystkich, którzy  
są daleko, a których powoła Pan Bóg 
nasz. W wielu też innych słowach 
dawał świadectwo i napominał: Ra-
tujcie się spośród tego przewrotne-
go pokolenia! Ci więc, którzy przy-
jęli jego naukę, zostali ochrzczeni.  
I przyłączyło się owego dnia około 
trzech tysięcy dusz”. (Dz2,37-41)

	 Katechizm	 Kościoła	 Katolic-
kiego	 uczy,	 że	 przyjąć	 chrzest	 może	
każdy,	 kto	 jeszcze	 tego	 sakramentu	
nie	 przyjął.	 Oprócz	 chrztu	 dorosłych,	
który	 jest	 najczęściej	 praktykowany	 
w	 miejscach,	 gdzie	 Ewangelia	 jest	
głoszona	 od	 niedawna,	 bardziej	 roz-
powszechnioną	 formą	 jest	 udzielanie	
tego	sakramentu	dzieciom.	
 Dzieci, rodząc się z upadłą  
i skażoną grzechem pierworodnym 
naturą, również potrzebują nowego 

Krzyż Wolności w ogrodach na Świętej Górze
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narodzenia w chrzcie, aby zostały 
wyzwolone z mocy ciemności i prze-
niesione do Królestwa wolności dzieci 
Bożych, do którego są powołani wszy-
scy ludzie. Czysta darmowość łaski 
zbawienia jest szczególnie widoczna 
przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół  
i rodzice nie dopuszczali dziecka do 
chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawia-
liby je bezcennej łaski stania się dziec-
kiem Bożym.(KKK 1250)

	 Oczyw i śc i e 	 począ t kowo	
chrzest	 dzieci	 nie	 był	 praktykowany	 
w	tworzącym	się	Kościele.	Było	to	spo-
wodowane	jakby	dwoma	aspektami.;
–	Ewangelia	była	głoszona	na	danych	
terenach	 jako	 coś	 zupełnie	 nowego	 
i	 tylko	 osoby	 dorosłe	 początkowo	
przyjmowały	 wiarę	 w	 Chrystusa,	 aby	
później	 przekazywać	 ją	 swoim	 dzie-
ciom
–	 Sakrament	 pokuty	 wyglądał	 zupeł-
nie	 inaczej	 niż	 dzisiaj.	 Nie	 było	 spo-
wiedzi	 „w	konfesjonale”,	przez	co	nie	
można	było	wyzbyć	się	grzechów	po-
pełnionych	 w	 dowolnym	 momencie.	
Na	początku	tylko	chrzest	był	możliwy	
na	 odpuszczenie	 grzechów,	 a	 póź-
niej	praktyka	pokuty	 rozwinęła	się	do	
możliwości	 odprawienia	 jej	 tylko	 raz	
w	 życiu.	 Także	 wiele	 osób	 zwlekało	 
z	 chrztem	 do	 późnych	 lat	 mając	
świadomość	 swojej	 ludzkiej	 słabo-
ści	 i	ułomności.	Chciano	bowiem	być	
„pogodzonym”	 z	 Bogiem	 na	 drogę	
do	wieczności.	 Chrzest	 dzieci	 zaczął	
rozwijać	się	we	wspólnotach	chrześci-
jańskich	wraz	z	pojawieniem	się	moż-
liwości	 częstszej	 spowiedzi	 wiedząc,	
że	 człowiek	 niestety	 upada	 w	 ciągu	
swojego	życia.	
	 Niepodważalną	 kwestią	 jest	
fakt,	 że	 chrzest	 jest	 konieczny	 do	
zbawienia.	 Jednak	 mogą	 zaistnieć	
sytuacje,	 w	 których	 osoba	 pragnąca	
przyjąć	 ten	sakrament	może	nie	zdą-
żyć	tego	uczynić	albo	nie	będzie	jej	to	
dane.3	Katechizm	tutaj	naucza:
3Mowa	 tutaj	 o	 dzieciach,	 które	 nie	mają	własnej	 wolnej	

 Kościół zawsze zachowywał 
głębokie przekonanie, że ci, którzy 
ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzy-
mawszy chrztu, zostają ochrzczeni 
przez swoją śmierć dla Chrystusa  
i z Chrystusem. Chrzest krwi, podob-
nie jak chrzest pragnienia, przynosi 
owoce chrztu, nie będąc sakramen-
tem.(KKK 1258)

	 Utrata	 życia	 dla	 Chrystusa	
przez	 osobę,	 która	 nie	 zdążyła	 jesz-
cze	 przyjąć	 sakramentu	 (np.	 była	 
w	 katechumenacie)	 daje	 możliwość	
zbawienia	 przez	 tzw.	 chrzest	 krwi.	
Mimo,	że	nie	jest	to	sakrament,	przy-
nosi	 on	 te	 same	 skutki.	Męczeństwo	
od	 początków	 Kościoła	 było	 uzna-
wane	za	wielki	 czyn	względem	Boga	 
i	wspólnota	chrześcijańska	od	począt-
ku	otaczała	kultem	wszystkich,	którzy	
przelali	krew	za	wiarę	w	Syna	Bożego.	
 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe 
bez chrztu, Kościół może tylko pole-
cać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni 
to podczas przeznaczonego dla nich 
obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie 
miłosierdzie Boga, który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni , i mi-
łość Jezusa do dzieci, która kazała Mu 
powiedzieć: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie 
im” (Mk 10,14), pozwalają nam mieć 
nadzieję, że istnieje jakaś droga zba-
wienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. 
Tym bardziej naglące jest wezwanie 
Kościoła, by nie przeszkadzać małym 
dzieciom przyjść do Chrystusa przez 
dar chrztu świętego.(KKK 1261)

	 W	 przypadku	 dzieci	 zmarłych	
bez	chrztu,	Kościół,	 jak	zostało	wyżej	
przytoczone,	modli	się	za	takie	osoby,	
aby	 Bóg	 przyjął	 je	 do	 grona	 zbawio-
nych.	Wiemy,	 że	 taka	 sytuacja	może	
być	 spowodowana	 różnymi	 okolicz-
nościami.	 Dziecko	 może	 umrzeć	 za-
raz	po	urodzeniu,	może	nastąpić	na-
gła	 śmierć	 przed	 chrztem,	 mimo,	 że	 

woli,	a	odejdą	z	tego	świata.	
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rodzice	planowali	ten	sakrament,	albo	
urodziło	się	w	rodzinie,	w	której	rodzi-
ce	nie	chcieli	ochrzcić	–	zostawiając	tę	
decyzję	dziecku,	które	miałoby	zdecy-
dować	w	dorosłym	życiu	o	wierze	oraz	
wiele	innych	przypadków,	których	wy-
mienienie	zajęłoby	dużo	czasu.	Oczy-
wiście,	 takie	małe	 osoby	 ze	względu	
na	 brak	 możliwości	 decydowania	 
o	 sobie,	 nie	 mogłyby	 ponosić	 odpo-
wiedzialności	za	nie	swoje	czyny,	dla-
tego	właśnie	 do	 nas	 –	 ochrzczonych	
należy	modlić	się	za	nie.	
	 Każdy	 z	 nas	 jest	 zobowiąza-
ny	zachęcać	do	przyjęcia	chrztu	oraz	
nie	odkładać	tego	na	nie	wiadomo	jaki	
termin.	Również	każdy	może	się	stać	
szafarzem	 tego	 sakramentu.	 Warto	
wtedy	pamiętać	formułę,:
N,	 Ja	 Ciebie	 chrzczę	 w	 imię	 Ojca	 
i	Syna	i	Ducha	Świętego
Nie	 wiadomo	 czy	 nie	 znajdziemy	 się	
w	 sytuacji	 zagrożenia	 życia	 dziecka	
czy	 osoby	 dorosłej,	 która	 prosi	 nas	
o	 dokonanie	 tego	 obrzędu.	 Nie	 mo-
żemy	 odmówić,	 gdyż	 chodzi	 tutaj	 
o	 zbawienie	 drugiego	 człowieka.	 Do	
ważności	chrztu	jest	potrzebna	forma	
i	materia.	 Formą	 jest	 wypowiedzenie	
formuły	 trynitarnej,	 a	 materią	 woda	
(nie	musi	być	poświęcona).	
	 Sakramenty,	 które	 pozostawił	
nam	 Jezus	 są	 Jego	 wielkim	 darem	
dla	Kościoła,	który	 jest	 ich	szafarzem	
i	stróżem.	Dla	każdego	z	nas	chrzest	
był	 pierwszym	 momentem	 wtajemni-
czenia	we	wspólnotę	wierzących	oraz	

bramą	 do	 życia	 sakramentalnego.	
Bardzo	 ładnie	można	 zobrazować	 to	
na	przykładzie	udzielania	chrztu	w	ko-
ściele	gdzieś	w	nawie	bocznej,	z	któ-
rej	kapłan	potem	wprowadza	dziecko	
wraz	 z	 rodzicami	 przed	prezbiterium.	
Jest	to	przejście	symboliczne,	ale	bar-
dzo	wymowne.	Od	tej	chwili	to	„nowe	
stworzenie”	 ma	 wszelkie	 prawa	 we	
wspólnocie	wierzących.	Może	w	pełni	
uczestniczyć	w	Eucharystii,	która	 jest	
przecież	szczytem	modlitwy	chrześci-
jańskiej.	Może	dalej	rozwijać	swoje	ży-
cie	 jako	chrześcijanin	posiadający	na	
swojej	duszy	jakby	„wypalone”	znamię	
Dziecka	Bożego,	które	jest	nieusuwal-
ne.	
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	 Umiłowany	 uczeń	 naszego	
Zbawiciela	 –	 św.	 Jan,	 który	 nie	 zląkł	
się	i	nie	uciekł,	towarzyszył	w	ostatniej	
drodze	 Jezusa	 na	 Golgotę.	 Z	 jednej	
strony	kierował	się	miłością	do	swojego	
Mistrza,	a	z	drugiej	ze	względu	na	swój	
młody	wiek	nie	mógł	zostać	oskarżony	
przez	Żydów	jak	inni	apostołowie.	Wy-
korzystując	 tę	 sytuację	 widział	 ostat-
nie	chwile	Chrystusa	na	krzyżu.	Jego	
cierpienie,	 a	 w	 konsekwencji	 śmierć.	
Był	 także	 świadkiem	 ostatnich	 słów	 
i	gestów	umierającego	Mesjasza.	
	 Ewangelia	wg.	św.	Jana	19,25-
27	opisuje	po	raz	kolejny	„umiłowane-
go	ucznia”	 biorącego	udział	w	wyda-
rzeniach	 z	 życia	 Jezusa.	Tym	 razem	
akcja	rozgrywa	się	na	Golgocie.	Z	opi-
su	biblijnego	nie	dowiadujemy	się	 co	
prawda,	 jak	 ów	uczeń	 się	 znalazł	 na	
tym	miejscu.	Może	szedł	za	Jezusem,	
może	 przybył	 tam	 na	 samym	 końcu,	 
a	może	już	czekał	na	swojego	Mistrza.	
Nie	jest	to	aż	tak	ważna	kwestia	sko-
ro	 autor	 natchniony	 nie	 zawarł	 tego	
na	 kartach	 Pisma	 Świętego.	 Wiemy	
na	pewno,	 że	 tam	był	wraz	 z	Maryją	 
–	Matką	Jezusa.	Musiał	stać	nieopodal	
kobiety	przeżywającej	cierpienie	swo-
jego	Syna.	Jezus	przecież	zwrócił	się	
do	niego	 i	matki	z	wysokości	drzewa	
krzyża.	Sama	możliwość	uczestnicze-
nia	 w	 tych	 tragicznych	wydarzeniach	
była	 niewątpliwie	 kierowana	 miłością	
do	Chrystusa.	

Przyjrzyjmy	się	zatem	temu	fragmen-
towi	świętej	Ewangelii	w	trzech	punk-
tach,	które	obrazują	drogę	umiłowane-
go	ucznia	na	Golgocie.

A obok krzyża Jezusowego stały: 
Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Mag-
dalena […] i stojącego obok ucznia, 
którego miłował.

	 Opis	ewangeliczny	mówi	jasno	
kto	stał	pod	krzyżem	Jezusa.	Oczywi-
ście	 przedstawia	 tylko	 te	 najważniej-
sze	 osoby,	 gdyż	 zapewne	 było	 tam	 
o	wiele	więcej	osób,	które	moglibyśmy	
określić	 mianem	 gapiów.	 Inni	 Ewan-
geliści	 nie	 przedstawiają	 tak	 dokład-
nie	opisu	osób;	pokazują,	że	były	tam	
m.in.	 kobiety,	 ale	 nie	 jest	 pokazane	
kto	dokładnie.	Ich	obecność	z	takiego	
ludzkiego	punktu	widzenia	jest	bardzo	
ważna	dla	nich	samych,	jak	i	dla	ska-
zanego	człowieka.	Chcą	 towarzyszyć	
Jemu	i	sobie	nawzajem.	Na	pewno	ich	
obecność	tam	jest	dobrowolna	i	kiero-
wana	miłością.	Na	 pewno	 nie	 zostali	
oni	 tam	przyprowadzeni	 siłą,	 aby	 zo-
stać	 upokorzonym	 poprzez	 patrzenie	
na	cierpienie	ukochanej	osoby.	Chcieli	
po	 prostu	 towarzyszyć.	 Dodatkowo	
warto	zwrócić	uwagę	na	użyte	w	tek-
ście	 słowa.	 Jest	 bowiem	 napisane,	
że	 kobiety	 z	 umiłowanym	 uczniem	
stali	 pod	 krzyżem	 co	można	 wyrazić	 

Z Matką Jezusa na Golgocie 
– droga umiłowanego ucznia 
Chrystusa

Do refleksji
kl. Filip Michalak COr
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jeszcze	 głębiej	 określeniem	 „u	 boku”	
–	 co	 potwierdza	 dobrowolność	 przy-
bycia	 na	 Golgotę.	 Przecież	 my	 sami	
często	 stajemy	 u	 boku	 naszych	 uko-
chanych	 osób.	 Chcemy	 im	 towarzy-
szyć	w	różnych	aspektach	życia	–	tych	
dobrych,	ale	i	także	w	tych	złych.	Stać	
u	boku	kogoś	to	jakby	trzymać	rękę	na	
jego	 ramieniu,	 chcąc	 powiedzieć	 „je-
stem	z	tobą”.	
	 Jak	 wiemy,	 dla	 Boga	 nie	 ma	
przypadku,	 wszystko	 jest	 z	 góry	 za-
planowane.	Tak	samo	obecność	Maryi	
i	umiłowanego	ucznia.	Stojąc	niedale-
ko	krzyża	nawiązują	oni	kontakt	wzro-
kowy	 z	 Jezusem.	 Są	 bardzo	 blisko.	
Chrystus	 postanawia	 zatem	 przeka-
zać	im	swoje	ostatnie	słowa.

Jezus więc ujrzawszy Matkę i stoją-
cego obok ucznia, którego miłował, 
rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn 
Twój». Następnie rzekł do ucznia: 
«Oto Matka twoja».

	 Dla	 każdego	 człowieka,	 któ-
ry	 stoi	 w	 obliczu	 śmierci,	 zobaczyć	
swoich	 bliskich	 jest	 bardzo	 ważne.	
Na	 pewno	 dodaje	 otuchy	 i	 siły	 na	 te	
ostatnie	chwile.	Jezus	zmęczony	wę-
drówką	na	Golgotę,	wcześniej	ubiczo-
wany,	 teraz	 jeszcze	przybity	do	krzy-
ża,	spogląda	na	dół	i	widzi	swoich	naj-
bliższych.	 Matkę	 oraz	 umiłowanego	
ucznia.	Ciekawe,	co	mógł	wtedy	czuć.	
Radość	z	obecności	mieszała	się	tu	ze	
smutkiem.	 Zapewne	 widział	 ich	 cier-
piące	twarze	 i	 jak	każdy	syn	chciałby	
zaoszczędzić	matce	takiego	widoku.	
	 To	nie	była	„normalna	kolej	rze-
czy”.	To	raczej	dziecko	ma	być	na	po-
grzebie	swojego	rodzica,	a	nie	odwrot-
nie.	Ból	matki	był	na	pewno	przeraża-
jący.	Nie	można	tego	opisać	słowami,	 
ale	wiemy	na	pewno,	że	nikt	z	nas	nie	
chciałby	stanąć	na	jej	miejscu.	
	 Możemy	 wyobrazić	 sobie	 tę	
sytuację.	 Jezus	podnosi	 swoją	głowę	 
i	 widzi	 obok	 krzyża	 Maryję	 i	 Jana.	
Chce	 im	 przekazać	 swoje	 ostatnie	
słowa,	jakby	złożyć	na	ich	ręce	testa-
ment.	Jego	słowa	nie	są	długie,	nie	ma	
tutaj	czasu	na	wypowiedzi,	podniosłe	
słowa	 pożegnań.	 Najpierw	 następuje	
zwrot	 do	 Maryi	 –	Niewiasto, oto syn 
twój. Chwilę	po	 tym	do	ucznia	–	Oto 
matka twoja. Słowa	 skierowane	 naj-
pierw	do	matki	ukazują	jej	pierwszeń-
stwo,	a	oddanie	pod	opiekę	swojemu	
umiłowanemu	 uczniowi,	 wskazuje	 na	
wielką	 troskę,	 aby	 kobieta	 nie	 pozo-
stała	samotna	po	odejściu	Syna.	Tak	
samo	 należy	 spojrzeć	 na	 św.	 Jana,	
który	otrzymał	nową	matkę.	Tutaj	Je-
zus	 pokazuje	 kolejny	 raz,	 jaką	 miło-
ścią	 obdarzył	 tego	 ucznia.	 Widzimy,	
że	umiłowany	uczeń	został	obdarzony	
wielkim	zaufaniem	i	został	mu	powie-
rzony	skarb	jakim	jest	Matka.	
	 Umiłowany	 uczeń	 wziął	 do	
serca	te	wezwania	Mistrza:	I od owej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie.
	 Maryja	 została	 matką	 Jana.	
Nastąpiła	jakby	adopcja,	która	nadała	

Pieta świętogórska, ok. 1500 r.
Fotografia z lat międzywojennych
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nowe	prawa	 i	 obowiązki	 obydwu	 tym	
osobom.	Jezus	nie	chciał	bowiem,	aby	
Jego	matka	pozostała	samotna,	gdyż	
w	tamtych	czasach,	taka	kobieta	spa-
dała	na	niską	pozycję	społeczną,	gdyż	 
to	mężczyzna	pełnił	kluczową	funkcję	
w	rodzinie	–	zapewniał	byt	wszystkim	
domownikom.	
	 Pokazuje	nam	to	 też,	że	umi-
łowany	uczeń	był	posłuszny	Jezusowi	
i	to	zaufanie,	którym	został	obdarzony	
w	najpełniejszy	sposób	odwzajemnia.	
Maryja	 staje	 się	 jego	 przewodniczką	 
i	 nauczycielką.	 Przekazuje	mu	 swoją	
miłość	oraz	rodzicielską	opiekę.	Nowy	
syn	będzie	od	teraz	towarzyszył	jej	aż	
do	wniebowzięcia.	
	 Wydarzenie	 to	ma	 także	cha-
rakter	głęboko	teologiczny.	Maryja	i	ów	
uczeń	symbolizują	Kościół	i	wiarę.	Pod	
krzyżem	powstaje	jakby	nowa	rodzina,	
która	nie	jest	oparta	na	więzach	krwi,	
a	 jednej	wierze.	Wspólnota,	którą	za-
początkował	krzyż	i	chwalebne	zmar-
twychwstanie.	Uczeń	symbolizuje	tutaj	
Kościół,	który	przyjmuje	do	siebie	Ma-
ryję	 –	Matkę.	 Ona	 będzie	 opiekunką	
całej	społeczności.	Staje	się	na	nowo	
matką	 wszystkich	 ludzi	 wierzących,	
którzy	wraz	z	nią	będą	gromadzić	się	
pod	krzyżem	Jezusa	i	z	niego	czerpać	
siłę	 i	 życie.	Tutaj	 jakby	 droga	 ucznia	 
i	Maryi	łączy	się,	staje	się	jedną	drogą	
Kościoła,	który	idzie	przez	te	paschal-

ne	 wydarzenia	 –	 zmartwychwstania	 
i	zesłania	Ducha	Świętego.	

Zakończenie
	 Umiłowany	 uczeń	 Chrystu-
sa	 chciał	 być	 z	 Nim	 do	 końca.	 Nie	
bał	 się	 podejść	 pod	 krzyż	 i	 stanąć	
obok	 niewiast.	 Na	 pewno	 musiał	
mieć	 świadomość,	 że	 ktoś	 z	 tłumu	
mógł	go	rozpoznać	i	ukarać	za	to,	że	
szedł	 za	 krzyżowanym	 człowiekiem.	
Jezus	 zauważył	 jego	 obecność	 obok	
matki	 i	 przekazał	 im	 swój	 testament.	
Matce	 dał	 nowego	 syna,	 a	 synowi	
nową	matkę.	Od	 tej	 chwili	 Jan	–	Ko-
ściół	otrzymuje	matkę,	którą	możemy	
nazywać	 Matką	 Kościoła.	 Myślę,	 że	
nowo	 powstałą	 rodzinę	 wierzących	
idealnie	 obrazuje	 Bazylika	 św.	 Piotra	 
w	 Rzymie.	 Monumentalna	 budowla	
i	 jej	 kolumny	otaczające	plac	–	 jakby	
ręce	 Kościoła,	 który	 otacza	 swój	 lud	 
i	bierze	ich	w	swoje	ramiona.	
	 Przyjęcie	Maryi	jako	matki	przez	
Jana	jest	przyjęciem	jej	przez	każdego	 
z	nas.	Umiłowany	uczeń	reprezentuje	
cały	lud	chrześcijański,	który	rodzi	się	
pod	 krzyżem	 –	 drzewem	 nie	 końca,	 
a	 początku;	 nie	 przegranej,	 a	 zwy-
cięstwa	 –	 zwycięstwa	 nad	 grzechem	 
i	śmiercią.	

FILIPIŃSKA 
SzKOłA NOWEj EWANgELIzACjI 

CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się 

w Kaplicy Świętego Filipa Neri w auli 
(w każde czwarte czwartki miesiąca)
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Jak	żeście,	Panny,	nierozumne	wielce!
Do	grobu	śpiesząc	niesiecie	wonności,
Aby	ostatni	złożyć	hołd	Miłości,
Która	się	za	nas	wyniszczyła	w	męce.

O	nierozumne	Panny!	Wiecie	przecie,
Że	na	zawadzie	ciężki	kamień	stoi.
„Któż	go	odwali?”	każda	w	głowie	roi	–
Lecz	mimo	tego	ku	grocie	idziecie.

Bo	was	gna	Miłość,	co	obłęd	przemoże,
Co	głaz	największy	w	mocy	jest	poruszyć	–
Ta	sama,	która	przechodząc	przez	morze
Śmierci	kajdany	zdołała	w	pył	skruszyć.

Więc	przed	waszemi	oczy	tylko	chusta
I	całun	zmięty,	i	mogiła	pusta.

Ireneusz Woźnica

Trzem niewiastom
na poranek wielkanocny

Grób Pański w roku 2012 na Świętej Górze
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Historyczność	 postaci	 Jezusa	
nie	ulega	wątpliwości,	jednak	dla	wielu	
Jezus	jest	odległy,	mityczny,	nieistotny	
to	 znak	 skrajnej	 ignorancji,	 nawet	 nie	
tyle	 religijnej	 co	 kulturowej	 i	 społecz-
nej…

Brzmi	prowokacyjnie?	Tak,	 tak	
zresztą	ma	 być.	 Dlaczego?	 Bo	 w	 cy-
wilizacji	europejskiej	opartej	na	chrze-
ścijaństwie	–	nauce	Jezusa	Chrystusa	
nie	można	mieć	 obojętnego	 stosunku	
do	Tej	postaci.	Inaczej	mówiąc,	można	
być	oczywiście	obojętnym,	ale	to	jasny	
znak	 skrajnej	 ignorancji	 i	 obojętności	
wobec	 całego	 konstruktu	 społeczno-
-kulturowego,	 jakim	 jest	 nasza	 cywili-
zacja	oparta	na	fundamencie	Ewange-
lii.	 Bo	 skoro	 ów	 fundament	 właściwie	
wszystko	determinuje,	to	albo	go	uzna-
jemy,	 albo	 odrzucamy.	 Naukę	 Jezusa	 
(i	 jego	 osobę	 zarazem)	 można	 rozu-
mieć	 tylko	 na	 dwa	 sposoby,	 albo	 się	
ją	 kocha,	 albo	 nienawidzi	 i	 odrzuca,	
albo	 uznaje	 się	 Chrystusa	 za	 Boga,	
albo	 kłamcę	 i	 oszusta.	 Nie	 można	
uznać	go	jedynie	za	“dobrego	człowie-
ka”,	 reformatora,	 filozofa	 i	 nic	 ponad	
to.	 On	 sam,	 jak	 podają	 źródła,	 mówił	
jasno:	 Ja	 Jestem	Synem	Bożym.	 Bu-
rzył	 porządek	 społeczny	 pociągnął	
za	 sobą	 ludzi,	 stał	 się	 przyczyną	 nie-
pokoju	 i	 rozruchów.	 Jeśli	 nie	 uzna-
jemy	 w	 nim	 Boga	 i	 Prawdy,	 to	 musi-
my	 uznać	 społecznego	 manipulanta,	
hochsztaplera,	 przywódcę	 sekty,	 a	 to	
wedle	 klucza	 oceny	 naszej	 cywilizacji	
nie	 są	 cechy	 “dobrego	 człowieka”… 
Więc	 albo	 Bóg,	 albo	 kłamca,	 nie	 ma	
trzeciej	drogi,	a	jeśli	jest,	to	jest	to	(czę-
sto	oparta	na	bezrozumnym,	wyzutym	
z	refleksji	konsumpcjonizmie)	ignoran-
cja.

Może	wystarczyłoby	uznać	Je-
zusa	za	mit	i	udowodnić	jego	nieistnie-
nie,	tak,	aby	pozbyć	się	problemu?	To	
niewykonalne,	poza	źródłami	biblijnymi	
istnieje	 szereg	 niepodważalnych	 źró-

deł	 „świeckich”	 mówiących	 o	 Jezusie	
historycznym.	 Pisał	 o	 nim	 współcze-
sny	Jezusowi	żydowski	historyk	Józef	
Flawiusz	w	swoim	dziele	“Dawne	dzie-
je	 Izraela”,	 o	 Jezusie	wypowiadali	 się	
też	autorzy	i	opracowania	jemu	wrogie	
(Celus,	Toledot	Jeszu,	Talmud),	lecz	ni-
gdy	nie	wpadli	nawet	na	pomysł	by	ne-
gować	 istnienie	 Jezusa.	 Zresztą	 sam	
pomysł	 mityczności	 Jezusa	 powstał	
dopiero	w	XIX	wieku.	Ponadto	o	Chry-

stusie,	 mniej	 lub	 bardziej	 bezpośred-
nio,	 mówią	 liczne,	 wybitne,	 niechrze-
ścijańskie	 źródła	 rzymskie,	 między	
innymi	 Mara	 Bar-Serapion,	 Publiusz	
Korneliusz	Tacyt,	Swetoniusz,	Pliniusz	
Młodszy,	 Lukian	 z	 Samostaty.	 Gene-
ralnie,	 żaden	 szanujący	 się	 historyk	
nie	neguje	dziś	historyczności	Jezusa.	
Wobec	 takiej	 mnogości	 źródeł	 byłoby	
to	naukowym	błędem.	

Cóż	więc?	Pozostaje	uznać,	że	
świadomy	człowiek	musi	być	zimny	lub	
gorący	i	uświadomić	sobie	za	kogo	Je-
zusa	i	cywilizację	na	nim	opartą	uznaje.

kl. Adam Pupka COr

Kim jest dla Ciebie Jezus?

Wizerunek Jezusa z kaplicy 
rekolekcyjnej w klasztorze na Świętej 

Górze, ks. Leopold Rachwał COr
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Dziękujemy za piękne kolorowanki, które do nas 
trafiły! Nagrody zostały przekazane! W kolejnym 
numerze będzie ciekawe zadanie do zrobienia, 
więc pamiętajcie o tym i czekajcie na wakacyjny 
numer!

Prace, które do naszej redakcji przesłały dzieci

Redakcja 

Kochane dzieci! 

Dla dzieci

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
To dla nas wielka radość! Pan Jezus nas kocha  
i przytula do siebie, zawsze przy nas jest i nas 
chroni przed każdym niebezpieczeństwem.
My też chcemy kochać każdego człowieka i niech 
to będzie dla Was wielkie zadanie!
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Składniki 
60 dkg sera
½ kg masła
8 dkg drożdży
60 dkg mąki

Polewa
1 szklanka cukru pudru
2 łyżki śmietany kremówki
olejek cytrynowy

Wykonanie
Ser, masło (twarde) i drożdże razem zmielić w maszynce. 
Dodać 60 dkg mąki. Ciasto wyrobić. Następnie przykryć 
i odstawić na ok. 30 minut. Po czym podzielić je na czę-
ści, rozwałkować (na stolnicy posypanej mąką) w kształ-
cie koła na ok. 4 mm, pociąć na 8 trójkątów i zwinąć  
w rogaliki. Wyłożyć na blachę i posmarować je roztrze-
panym białkiem. Piec w piekarniku o temperaturze 180 
st. C od 20-30 minut. 
Wykonanie polewy
Do miseczki wsypujemy cukier puder i dodajemy 2 łyżki 
śmietany kremówki, ucieramy do gładkości z dodatkiem 
kilku kropel olejku cytrynowego (gęstość lukru reguluje-
my przez dodanie śmietany lub cukru pudru). Po wysty-
gnięciu rogalików smarujemy polewą lukrową.

Rogale serowe
Z klasztornej kuchni

Gabriela Jakuszek

smacznego!
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