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Redakcja: Od 1 sierpnia 2021 r. po-
dejmuje się Ksiądz tworzenia nowej 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
w Grodzisku Wlkp. Nie żal opuszczać 
Świętej Góry?

Ks. DD: W sierpniu minie 25 lat jak 
wstąpiłem do Kongregacji na Świętej 
Górze. Przypomnę tutaj tekst z listo-
pada 2002 r., gdzie pisałem w Świę-
togórskiej Róży Duchownej – kilka 
miesięcy po święceniach kapłańskich: 
„Filipinem nigdy nie chciałem zostać. 
Może dlatego, że nie wiedziałem  
o tym, że istnieją. Raczej chciałem być 
benedyktynem. Ale jak się bliżej przyj-
rzałem zakonowi, to stwierdziłem, że 
się nie nadaję – za dużo milczą. Był 
więc czas, że dałem sobie spokój. 
Poszedłem na studia historyczne.  
I właśnie podczas przygotowywania 
jakiegoś referatu trafiłem na informa-
cję o filipinach. Spodobała mi się idea 
życia wspólnego z poszanowaniem 
wolności każdego, gdzie równocze-
śnie jest realizowane powołanie ka-
płańskie i wspólnotowe. Przyjechałem 
do Gostynia na trzy dni. Wyjechałem 
zadowolony, ale z przekonaniem, że 
to chyba nie miejsce dla mnie. Histo-
ria była znów bardziej pociągająca niż 
przyszłość u filipinów. Ale naszą jedy-
ną przyszłością jest BÓG. Dwa tygo-
dnie później zadzwoniłem do Przeło-
żonego z pytaniem: czy mogę wstąpić 
do Kongregacji Oratorium? Miesiąc 
później rozpocząłem nowicjat. (…) 
Najwspanialsze uczucie, jakie znam, 
to powrót do klasztoru, mojego domu 

– obojętnie czy po kilkugodzinnej nie-
obecności, czy po dłuższym wyjeź-
dzie – zawsze pełnego ciszy i powagi 
wieków oraz do radosnych braci, któ-
rzy tworzą rodzinną atmosferę tego 
miejsca. Dzisiaj jestem przekonany, 
że życie we wspólnocie filipińskiej jest 
czymś najlepszym, co mogło mi się  
w życiu przytrafić. Dziękuję Bogu za 
św. Filipa Neri i za to, że istnieją filipi-
ni. I to chyba właśnie znaczy: odkryć 
swoje powołanie”. Odpowiadając na 
pytanie: Na Świętej Górze zostawiam 
pół mojego serca. Nie mówię życia, bo 
tego jeszcze nie wiem, jak to się roz-
łoży…

R: Co ważnego wydarzyło się przez te 
6 lat klerykatu i 19 lat kapłaństwa na 
Świętej Górze? 

Ks. DD: Bycie klerykiem to ważny  
i decydujący czas formacji, ale z całą 
pewnością, to były „cudowne lata”. Po 
święceniach w klasztorze, oprócz co-
dziennej posługi kapłańskiej, pełniłem 
funkcję prefekta domu rekolekcyjne-
go, katechety w ZSR w Grabonogu, 
rekolekcjonisty, spowiednika, duszpa-
sterza rodzin z dziełem rekolekcji mał-
żeńskich i rekolekcji dla narzeczonych 
– to moja największa radość (dziękuję 
tutaj moim wszystkim świeckim współ-
pracownikom). W międzyczasie ukoń-
czyłem w Warszawie prawo kano-
niczne na UKSW i od 2008 r. pracuję  
w Metropolitalnym Sądzie Du-
chownym w Poznaniu. W 2009 
roku zostałem proboszczem parafii  

Aktualności

NASZĄ JEDYNĄ PRZYSZŁOŚCIĄ 
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świętogórskiej i wicesuperiorem Kon-
gregacji. Ta nowa odpowiedzialność 
zakończyła erę spokojnych snów… 
Choć dzięki duchowej mocy sanktu-
arium Świętogórskiej Pani i współpra-
cy świętogórskiej drużyny filipinów, 
naprawdę wiele się wydarzyło przez te 
lata: 10 lecie parafii z peregrynacją ko-
pii obrazu Matki Bożej Świętogórskiej 
po wszystkich domach (2010), otrzy-
maliśmy Złotą Różę od papieża Bene-
dykta XVI (2012), Jubileusz 500-lecia 
urodzin św. Flipa (2015), 350-lecie 
założenia Kongregacji w Gostyniu 
(2018), 100-lecie powrotu filipinów 
po kasacie (2019). Jestem także po-
stulatorem procesu beatyfikacyjnego 
sł. Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka. 
Ostatnio dzięki inicjatywie rzemieślni-
ków gostyńskich postawiliśmy krzyż  
w czasie pandemii (2020). Udaje się 
to wszystko dzięki sile wspólnoty. 
Oprócz tego, od 2013 r. wpisał się 
w duchowe doświadczenie ludzi na-
szego regionu kult św. Szarbela. No  

i Oratorium świeckie, które od 10 lat co 
piątek gromadzi obecnie ok. 50 osób. 
To moja najbliższa duchowa rodzina. 

R: Czy były porażki, coś by Ksiądz 
zmienił?

Ks. DD: Porażki wynikające ze zbyt 
słabego zaangażowania. Wiele rzeczy 
mogłem zrobić lepiej. Brakowało mi 
odwagi. Nie potrafiłem zainspirować  
i przekonać innych do tego, co dla 
mnie było ważne. 

R: Dlaczego decyzja o zostawieniu 
Świętej Góry?     

Ks. DD: Jak mówię prawdę, to się ze 
mnie śmieją. To nie tyle decyzja o zo-
stawieniu czy odejściu, ile raczej głę-
bokie przekonanie, którego nabrałem 
3 maja 2020 r., że czas założyć nową 
Kongregację. Wstąpiłem do Kongre-
gacji świętogórskiej pociągnięty ideą 
życia filipińskiego po lekturze książki 

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim
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„Święty Filip czyli ogień radości”. Niko-
go tutaj wcześniej nie znałem, nawet 
o. Bernarda Mariańskiego, choć po-
chodziliśmy z tej samej miejscowości: 
Koronowa. Tutaj, w Gostyniu pozna-
łem związanych ze Świętą Górą wspa-
niałych ludzi, z odważną wizją życia, 
szczerze szukających Boga, mają-
cych wiele inicjatyw, które albo wspie-
rałem albo w nich osobiście uczestni-
czyłem. Dlatego pół serca zostawiam 
w Gostyniu. Celowo jednak przytoczy-
łem na początku mój tekst z 2002 r., 
żeby pokazać, że „życie we wspólno-
cie filipińskiej jest czymś najlepszym, 
co mogło mi się w życiu przytrafić”. 
W maju zeszłego roku, zrozumiałem, 
że w czasie pandemicznego kryzysu, 
trzeba zasadzić kolejne drzewo Orato-
rium. Gdy zastanawiałem się nad ra-
cjonalnymi powodami, żeby zostawić 
klasztor świętogórski – miejsce bardzo 
bezpieczne – nie znalazłem ani jedne-
go. To mnie przekonało, że powinie-
nem pójść za tym głosem. Ludzie, któ-
rzy mieli też to w sercu i miejsce, które 
Bóg wyznaczył – to była już tylko kwe-
sta czasu i sposobu. Ostatecznie po 
rozmowach z biskupami i różnych pro-
pozycjach w Polsce, na miejsce nowej 
fundacji ks. abp  Stanisław Gądecki 
zaproponował nam prowadzenie para-
fii pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wlkp. 
Jak odwiedziliśmy to miejsce, nie mie-
liśmy wątpliwości, że to dobre miejsce 
na powstanie nowej, ósmej w Polsce 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 
Ostatecznie więc niedaleko Gostynia. 
Ks. Mirosław Prasek COr z Radomia  
i ks. Paweł Cyz COr z Tarnowa – mają 
dalej. Choć prawda jest taka, że geo-
grafia nie miała dla nas żadnego zna-
czenia. Miejsce wskazane przez bi-
skupa musiało tylko spełniać warunki 
rozwoju życia oratoryjnego. 

R: Jakie macie plany w Grodzisku?

Ks. DD: Przede wszystkim chcemy 

powrócić do praktyki Oratorium rzym-
skiego z czasów św. Filipa, że raz  
w tygodniu w wieczornym Oratorium 
razem z ludźmi uczestniczą wszyscy 
członkowie Wspólnoty. Chcemy two-
rzyć miejsce autentycznej modlitwy. 
Miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce 
tworzenia wspólnoty. Oprócz tego mu-
simy zapewnić funkcjonowanie para-
fii, która liczy ok. 8 tys. mieszkańców. 
Pod nasz zarząd otrzymujemy trzy 
zabytkowe kościoły, na terenie parafii 
są szkoły podstawowe, liceum ogólno-
kształcące i zakład poprawczy. Będzie 
więc co robić i dlatego cieszymy się, 
że do nowej fundacji są gotowi przy-
łączyć się także klerycy. Więc drugie 
pół serca zabieram do Grodziska. 
Choć byłem tu i będę tam zawsze 
cały. Ufam, że nasz pobyt w Grodzi-
sku otworzy nowe możliwości współ-
pracy i rozwoju naszych Oratoriów, 
bo przecież nigdzie nie brakuje ludzi 
chcących się angażować w życie du-
chowe, mających ciekawe inicjatywy 
i zdolności do ich realizacji. Już jest 
prawie gotowy nowy duchowy projekt, 
który wymaga jednak jeszcze trochę 
czasu na ujawnienie. 

R: Jak wygląda proces tworzenia się 
nowej Kongregacji?

Ks. DD: Jest on przewidziany i opi-
sany w dokumencie Konfederacji fi-
lipinów pt. „Sposób postępowania  
w przygotowaniu Kongregacji” z 1998 
r. Zakłada on trzy możliwości powsta-
nia nowej Kongregacji. Pierwszy, gdy 
jedna macierzysta Kongregacja wysy-
ła swoich kapłanów do tworzenia no-
wej; drugi, gdy kapłani w ramach fede-
racji (a więc związku poszczególnych 
Kongregacji na danym terytorium, np. 
Polski) decydują się powołać nową 
fundację; trzeci, gdy kapłani diecezjal-
ni sami chcą założyć nową Kongrega-
cję. Fundacja w Grodzisku powstaje 
wg drugiej możliwości, czyli w ramach 
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OD mISTERIum EuChARYSTII 
DO mISTERIum mIŁOŚCI BlIźNIEGO

Nie było dla Edmunda Boja-
nowskiego ważniejszego spotkania 
niż Eucharystia. Chcąc w Niej uczest-
niczyć musiał zazwyczaj wstawać 
wcześnie rano, aby pieszo lub powo-
zem dotrzeć do kościoła. Eucharystia 
była źródłem jego codziennej siły,  
a że tych sił fizycznych nie miał nigdy 
za dużo, to czerpał z misterium spo-
tkania z Jezusem. I choć w czasach, 
w których przyszło żyć bł. Edmundo-
wi, nie było praktykowane codzien-
ne przyjmowanie komunii świętej, on  
z całego serca zabiegał i usilnie prosił 
o możliwość częstego do Niej przystę-
powania. 

Miłość do Eucharystii była 
owocem jego wiary, którą wyniósł  
z domu rodzinnego i którą pogłębiał 
przeżywając zawsze bardzo intensyw-
nie wszystkie okresy roku liturgiczne-
go. Niemal  codzienny zapis w  Dzien-
niku, z lat 1853 do 1871 roku brzmi 
jak refren: Byłem w kościele, doda-
jąc do tego: Byłem u komunii św.  
A mniej więcej raz lub dwa razy w ty-

godniu: Byłem w kościele, u spowie-
dzi i komunii św. On nie tylko bywał 
na Mszy świętej – on w niej uczestni-
czył i ją przeżywał. Od Chrystusa, któ-
ry stał się sługą bł. Edmund Bojanow-
ski uczył się służby i przechodzenia od 
misterium sacrum do misterium miło-
ści bliźniego. Z codziennej Eucharystii 
szedł do ludzi z Chrystusem w sercu. 

Czy robił w Wielkopolsce rze-
czy nadzwyczajne? Nie. Był realistą, 
który służył jak Chrystus i nigdy ze 
sługi nie chciał być panem. O tym, 
co robił dowiadujemy się z Dziennika  
i z Korespondencji. Niemal każdego 
dnia po Eucharystii szedł między ludzi 
i był obliczem miłości Ojca. Napełnio-
ny do syta karmił duchowo potrzebują-
cych wypełniając uczynki miłosierdzia: 
Podzieliłem się z nim robotnikiem 
moim obiadem, przy którym mnie 
zastał, bo nie pojmuję jak można 
gościnności robić wyłączenia. Je-
żeli jednych spraszamy na obia-
dy, to tych, których Bóg nada-
rzy przede wszystkim ugościć  

s. M. Katarzyna Szulc SBDNP

projektu federacyjnego, i dlatego do 
czasu powstania nowej Kongregacji, 
każdy z nas pozostaje członkiem swo-
jej macierzystej Kongregacji. Oficjalna 
nazwa jaką będziemy się posługiwać 
do tego czasu to „Wspólnota Orato-
rium św. Filipa Neri”. Mamy nadzieję, 
że trzy lata wystarczą do ukonstytu-
owania się nowej Kongregacji. 

R: Czego życzyć na bliższą i dalszą 
przyszłość? 

Ks. DD: Żebym przeżył przeprowadz-

kę. Nie cierpię nigdzie się przeprowa-
dzać. Zrobiłem to tylko raz w życiu:  
z Koronowa do Gostynia. Co do dal-
szej przyszłości, jak na początku mojej 
drogi w Gostyniu, tak i teraz podtrzy-
muję, że naszą jedyną przyszłością 
jest BÓG. Niech Jego łaska nam za-
wsze towarzyszy. Z wdzięcznością 
za wspólną drogę, życzę wszystkim: 
wzrastajcie w szkole naszej Święto-
górskiej Róży Duchownej. 



  7 

Aktualności

winniśmy. (Dziennik, 9 kwietnia 1853 
r.)
Przy piątku odwiedziłem chorych  
i chcąc im posłużyć starym oby-
czajem, nakarmiłem jednego bar-
dzo słabego chorego, który sam 
łyżki utrzymać nie może. Jest to 
młody robotnik, Niemiec. (Dziennik,  
26 sierpnia 1853 r.)
 Jego służba nie była modną 
wówczas filantropią, ale konkretnym 
czynem miłości i wiary. Tak pisał: Nie 
chodzi wyłącznie o pomoc material-
ną. Trzeba dotknąć nędzy. To nie 
jest to samo, co pisać czy udzielać 
rad. Trzeba po prostu ofiarować sa-
mego siebie tym wszystkim, którzy 
nas potrzebują.
 W Dzienniku pod datą 21 
września 1858 roku przytoczył list od 
s. Agnieszki Ptaszyńskiej z dnia 19 
września 1858 r. Ubogiego żadne-
go nie opuszczamy… cieszymy się 
bardzo, że nam tak Pan Bóg daje, że 
możemy innym, od nas uboższym 

coś udzielić. Misterium Eucharystii 
przenosił w zwykłą codzienność. Bo-
rykał się jak większość mu współcze-
snych z brakiem funduszy i to nie tyl-
ko na jego codzienne utrzymanie, ale 
przede wszystkim na pomoc najbar-
dziej potrzebującym. We wspomnie-
niu powiedział o nim ks. Antoni Brze-
ziński: (…) gdzie nie zdołał wydrzeć 
śmierci ciała, wyrywa przynajmniej 
duszę z piekła. A gdzie nie pomogły 
choremu lekarstwa, dopomaga no-
wenna do Matki Boskiej lub Koron-
ka św. na intencję chorego, którą 
po kilka razy w tygodniu zwykł był 
przyjmować.

Nikt z nas Boga nie widział. 
Idziemy do Niego przez codzienność 
i przez historię naszego życia. Często, 
gdy doświadczamy miłości mówimy, 
że ktoś nam ukazał Boga. Aby być od-
biciem kogoś, trzeba być podobnym 
do tej osoby. Błogosławiony Edmund 
w swoich życiowych postawach był 
podobny do Boga Ojca. Jego sekret 

Zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała, Święta Góra 10 czerwca 2021 roku
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ukryty jest w tym, że kiedy spotykał się 
z Bogiem na modlitwie, to był szczery 
jak dziecko i mówił Bogu o wszystkim. 
Szczera modlitwa prowadziła Edmun-
da do spotkania z bliźnim. Miał oczy 
i serce szeroko otwarte na drugiego 
człowieka. Zauważał smutek i przyno-
sił ukojenie przez dobre zwyczajne sło-
wo. Zastałem w niebezpiecznej sła-
bości kochaną moją sierotkę Wikto-
się… Pocieszałem ją, jak mogłem. 
Obiecałem jej jutro… Mszę Świętą 
u Najświętszej Panny Gostyńskiej  
o uproszenie dla niej zdrowia – za-
notował w Dzienniku, 28 kwietnia 
1855 r. W innym miejscu napisał: (…) 
byłem na prymarii wotywie… oraz  
u Komunii Świętej, którą przyjąłem 
na intencję sióstr pielęgnujących 
teraz chorych i na intencję tychże 
chorych. (Dziennik. 18 marca1859 r.) 

Był wrażliwym obserwato-
rem rzeczywistości i sługą ubogich.  
Z Dziennika, 20 listopada 1854 r.: Do-
wiedziałem się, że w przeszły ponie-
działek i wtorek, kiedy owa zamieć 

śnieżna była, umarzło dwóch fornali 
z Pudliszek, wiozących drzewo oraz 
jakaś kobieta pomiędzy Pudliszka-
mi i Krobią, i jeszcze jakaś dziew-
czyna pomiędzy. Mój Boże! Jakże 
ci biedacy często z nędzy marnieją, 
a my myślimy o fetach, imieninach, 
polowaniach, tylko nie o biednych 
bliźnich. To szczególnie zasługuje na 
naszą uwagę, kiedy myślimy o nim, 
jako słudze ubogich, który siłę czer-
pał z Eucharystii. Dla tej szczególnie 
umiłowanej społeczności tworzył po-
moc sąsiedzką i uczył służyć sobie 
nawzajem. Dziś spotykamy ubogich  
o wielkich i pełnych portfelach. Ubo-
gich, ponieważ samotnych; trędo-
watych, bo niekochanych. Gdyby  
bł. Edmund żył, byłby dziś ich sługą. 
Właśnie do takiej służby i miłości mi-
łosiernej nas zachęca Edmund Boja-
nowski. Tylko czy my, ludzie XXI wie-
ku, pragniemy, aby nasza świętość 
była właśnie taką służbą?

 P R E N u m E R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji 

(Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń) 
i złóż dobrowolną ofiarę przekazem pocztowym  

lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
BZ WBK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185
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SPOTKANIA GRuPY 
ORATORIum DOROSŁYCh

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

DIAKONAT FIlIPA mIChAlAKA COr
W dniu 15 maja miała miejsce 

radosna dla naszej wspólnoty uroczy-
stość. Nasz współbrat Filip Michalak 
wraz z kolegami z arcybiskupiego se-

minarium duchownego w Poznaniu 
przyjął z rąk księdza biskupa Grzego-
rza Balcerka święcenia diakonatu. 

Diakonat to pierwszy stopień 
sakramentu święceń – wprowadza on 
do misterium kapłaństwa służebnego  
i jest wejściem do stanu kapłańskiego. 
Diakon to ten który ma służyć. Owa 
posługa w Kościele, wiążę się m.in.  
z chrzczeniem dzieci czy błogosławie-
niem małżeństw. Diakon jest także tym 
który odczytuje podczas liturgii Ewan-

gelię, głosi boże słowo, a przy ołtarzu 
spełnia szczególną posługę.

Przed święceniami kandyda-
ci odbyli rekolekcje, a bezpośrednio 

przed uroczystością oficjalnie zobo-
wiązali się do zachowania celibatu  
i obowiązku odmawiania brewiarza.

Msza Święta z udzieleniem 
święceń odbyła się w poznańskiej ar-
chikatedrze. Choć panująca sytuacja 
epidemiczna nie pozwalał w pełni 
swobodnie świętować, to niezależnie 
od okoliczności, cieszymy się ogrom-
nie naszym współbratem Filipem  
i jego święceniami. 

kl. Adam Pupka COr

Diakon Filip składa podziękowania superiorowi
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W Uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego, Ikona Zawierzenia 
AMEN trafiła do bazyliki na Świętej 
Górze w Gostyniu. Została przygo-
towana przez s. M. Terezję Piekoś, 
służebniczkę dębicką, wraz z młody-
mi ludźmi z Polski, Słowacji, Austrii, 

Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Wietna-
mu, Rosji, Anglii, Indii, Syrii, Etiopii, Ni-
gerii, Ugandy, Konga, Meksyku, USA, 
Norwegii, Szwecji, Japonii, Chin, Sri 
Lanki, Filipin, Argentyny, Brazylii, Bo-
liwii oraz Danii, gdzie od wielu lat Sio-
stra posługuje.

Ikona Maryi wykonana charak-
terystyczną techniką stemplowania, 
ma w toku swej peregrynacji po świe-
cie być zaproszeniem do przyjmowa-
nia w życiu woli Bożej na wzór Maryi. 
W tym dniu obecni byli w świętogór-
skiej bazylice klerycy roku propedeu-

tycznego archidiecezjalnego semina-
rium duchownego, którzy na co dzień 
formują się w domu seminaryjnym  
w Nadziejewie. Mieli okazję posłu-
chać o powołaniu w życiu bł. Edmun-
da Bojanowskiego, o którym podczas 
homilii wspomniał prokurator polskiej  

POWITANIE IKONY AmEN 
ORAZ POŚWIĘCENIE KAPlICY 
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE

kl. Adam Pupka COr

Z życia sanktuarium

Powitanie ikony Amen w bazylice świętogórskiej
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federacj i  Kongregacji  Oratorium  
– ks. Mirosław Prasek.

Po Mszy Świętej miejsce 
miała równie niecodzienna uroczy-
stość – ksiądz prokurator w obecności 
członków świetgórskiego Oratorium 
i Kongregacji poświecił nową kaplicę 
rekolekcyjną. 

Nie można wiec zaprzeczyć, 
że tegoroczne obchody Zwiastowa-
nia Pańskiego obfitowały w podniosłe  
i duchowo ważne dla nas wydarze-
nia…

Poświecenie kaplicy pw. Świętego Filipa Neri na Świętej Górze

ODPuST ZESŁANIA DuChA ŚWIĘTEGO
kl. Adam Pupka COr

Gdy kończył się odpust i do-
żynki powiatu gostyńskiego 15 sierp-
nia 2020 r., wszyscy żywili głęboką na-
dzieję, że następne odpustowe świę-
towanie będzie już miało „normalny” 
kształt, znany z lat poprzedzających 
pandemię. 

Niestety, trwająca sytuacja 
epidemiczna wymusiła rewizję tych 
marzeń. Na szczęście słabnąca nieco 
epidemia, choć utrudniła, to nie mogła 
jednak, stanąć całkiem na przeszko-

dzie świętogórskim odpustowym ob-
chodom uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego i tygodniowego odpustu.

23 maja w dzień odpustu, już 
od samego rana wierni licznie przyby-
wali na Świętą Górę, a okolica, mimo 
epidemicznych trudności, zdradzała 
świąteczny charakter. Przed bazyli-
ką pojawiły się dekoracje i tradycyjne 
stragany odpustowe. O godzinie 12:00 
wierni zgromadzili się w bazylice, 
aby uczestniczyć w uroczystej sumie  
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Procesyjne wejście do bazyliki 

odpustowej, której przewodniczył bi-
skup pomocniczy diecezji pelplińskiej 
Arkadiusz Okroj. 

Ksiądz biskup przypomniał 
zgromadzonym o tym, co Duch Boży 
nam proponuje – dary mądrości, ro-
zumu, rady, męstwa, umiejętności, 
pobożności i bojaźni bożej. Pouczył 
także o tym, że wiara nie działa „auto-
matycznie” i o konieczności współpra-
cy człowieka z tymi łaskami pochodzą-
cymi od Ducha Świętego.

Tradycyjnie obchody kontynu-
owane były przez kolejne dni i groma-
dziły różne grupy – kobiety, młodzież, 
służby mundurowe, pracowników 
służby zdrowia, nauczycieli i wycho-
wawców, rzemieślników i handlow-
ców. W czasie tygodnia odpustowego 
przypadła również uroczystość patro-
nalna – świętego Filipa Neri (26.05). 
Zwieńczeniem odpustu była uroczy-

sta Msza Święta w Niedzielę Trójcy 
Świętej, którą celebrował proboszcz 
gostyńskiej parafii Ducha Świętego  
– ksiądz Paweł Dąbrowski.

Mimo panujących obostrzeń  
i czasów niepewności, było wielką ra-
dością spotkać się, aby Bogu podzię-
kować za jego dary i prosić o dalsze 
łaski. Nie można zapomnieć, że dzięk-
czynienie nie ograniczało się przecież 
do spraw doczesnych, ale przede 
wszystkim kierowało wiernych do głębi 
tajemnicy bożego działania.
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JuBIlEuSZ 50-lECIA 
ŚWIĘCEń KAPŁAńSKICh 
KSIĘDZA lEONA PRACZYKA COr

ks. Dawid Majda COr

W naszym świętogórskim wie-
czerniku przeżywamy różne uroczy-
stości i święta związane z odpustami 
lub ważnymi wydarzeniami z naszej 
klasztornej bliższej lub dalszej histo-
rii. Dnia 6 czerwca 2021 roku mieli-
śmy zaszczyt uczestniczyć w nieco-
dziennej uroczystości, bowiem nie 
każdy ksiądź może obchodzić swój 
złoty jubileusz kapłaństwa. Doczekał 
tego dnia senior naszej Kongregacji 
Świętogórskiej ks. Leon Praczyk COr, 
który przyjął święcenia kapłańskie  
w katedrze tarnowskiej 30 maja 1971 
roku. Złoty Jubilat na uroczystą mszę 
dziękczynną wybrał pierwszą niedzie-
lę czerwca, w którą przypadało ogól-
nopolskie Święto Dziękczynienia, ob-
chodzone w Polsce zaledwie od kilku 
lat. Wszyscy uczestnicy tej podniosłej 
uroczystości, a byli to zaproszeni ka-
płani, przełożeni domów filipińskich 
w Polsce na czele z ks. Mirosławem 
Praskiem COr prokuratorem Polskiej 
Federacji Księży Filipinów, kapłani 
świętogórscy oraz najbliższa rodzi-
na, przyjaciele i znajomi ks. Jubilata,  
mogli włączyć się w radosny śpiew Te 
Deum laudamus – Ciebie Boga wysła-
wiamy za kapłaństwo ks. Leona, za 
jego oddaną i ofiarną pracę dla Trój-
jedynego Boga, Matki Bożej, Świętej 
Góry. Do podziękowań przyłączył się 
arcybiskup Stanisław Gądecki, Metro-
polia Poznański w przesłanym dla Do-
stojnego Jubilata liście gratulacyjnym.  
Dla przybliżenia postaci ks. Leona pu-
blikujemy jego biogram:

Ksiądz Leon Praczyk COr uro-
dził się 10 stycznia 1946 roku w miej-
scowości Gola na terenie parafii Stary 
Gostyń, w której przyjął wszystkie sa-

kramenty wtajemniczenia chrześci-
jańskiego. Chrzest święty i pierwszą 
komunię, której udzielił mu ks. Józef 
Myśliwy, proboszcz starogostyński,  
u którego ks. Leon przez wiele lat był 
ministrantem. Rodzicami byli Antonii 
i Zofia z domu Wojciechowska, któ-
rzy wychowali swego pierworodnego 
syna w oparciu o wartości chrześci-
jańskie oraz patriotyczne. Dzieciń-
stwo i młodość spędził w rodzinnej 
Goli wychowując się wraz z braćmi 
Franciszkiem i Tadeuszem. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej w Goli, 
kontynuował naukę w gostyńskim Li-
ceum ogólnokształcącym w latach 
1960-1965, gdzie zdobywał wiedzę 
ogólną w różnych dziedzinach. Egza-
min maturalny zdał w roku 1965. Kie-
dy zrodziła się w nim myśl o powołaniu 
kapłańskim, którym obdarzył go Bóg, 
skierował swoje kroki na Świętą Górę, 
do klasztoru księży filipinów. Do tej de-
cyzji w znacznej mierze przyczynił się 
ks. Kazimierz Wasela COr, który ka-
techizował w Goli i zachęcał młodego 
wówczas Leona do związania swoje-
go życia ze Świętą Górą. Po przyby-
ciu tam, złożył więc na ręce ks. Józe-
fa Jury COr, ówczesnego superiora 
klasztoru, swoje podanie o przyjęcie 
do Kongregacji Oratorium. Podanie 
zostało pomyśle rozpatrzone dnia 28 
czerwca 1965 roku. Wtedy to nasto-
letni jeszcze Leon Praczyk rozpoczął 
miesięczny postulat, a następnie rocz-
ny nowicjat jednocześnie rozpoczy-
nając studia filozoficzno-teologiczne  
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Tarnowie, gdzie wówczas stu-
diowali także klerycy filipińscy z ca-
łej Polski. Lata seminaryjne spędzał  
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w znacznej mierze w Tarnowie miesz-
kając w tamtejszym klasztorze księży 
filipinów, wracając tylko do Gosty-
nia na święta i wakacje. Przyjmował  
w Tarnowie poszczególne posłu-
gi przygotowujące do kapłaństwa,  
w tym subdiakonat 28 lutego 1971 
roku, następnie diakonat 28 mar-
ca 1971 roku. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w katedrze tarnowskiej dnia 
30 maja 1971 roku z rąk biskupa tar-
nowskiego Jerzego Ablewicza. Jako 
motto swojej posługi kapłańskiej, zapi-
sane na obrazku prymicyjnym, wybrał 
słowa wyjęte z psalmu 22: Pan mój 
Wódz i Pasterz mój, o jak szczęśliwy 
mój los. Po powrocie do Gostynia, od 
18 czerwca 1971 r. zostały mu powie-
rzone obowiązki prefekta ministrantów 
i młodzieży oraz kronikarza i redaktora 
czasopisma sanktuaryjnego Święto-
górska Róża Duchowna. W roku 1973 
został wybrany deputatem kongrega-
cji. Na kolejnych wyborach klasztor-
nych powierzono mu urząd ministra 
do spraw ogrodniczo-rolniczych, który 
piastował od 30 czerwca 1976 roku do 
1982. Dalsze lata kapłańskiej posługi 
ks. Leona bardzo mocno związały się 

z pracą rekolekcyjną. Z niezwykłym 
oddaniem poświęcił się głoszeniu 
słowa Bożego, co było odpowiedzią 
na polecenie samego Pana Jezusa, 
który skierował wezwanie do swoich 
uczniów: Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody! (Mt 28, 19) Na szklakach 
rekolekcyjnych znalazły się liczne 
parafie na terenie nie tylko poznań-
skiej archidiecezji, lecz całej Polski. 
Setki wygłoszonych konferencji, nauk 
i kazań, zawsze precyzyjnie przygo-
towanych, przemedytowanych i okra-
szonych piękną polszczyzną, spo-
wodowały że ludzie bardzo chętnie 
ich słuchali. Pierwszą parafią, którą 
odwiedził nasz Jubilat głosząc reko-
lekcje to parafia Borzęciczki niedaleko 
Koźmina Wlkp., gdzie proboszczem 
był ks. Sel. Natomiast ostatnie wygło-
szone misje parafialne były w parafii 
Targanica w diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej wraz z ks. Stanisławem Gawlickim 
COr. Spektakularnym wydarzeniem  
w życiu ks. Leona, które dało Mu wiele 
radości i dumy, było wygłoszenie ka-
zania do ponad dwudziestotysięcznej 
rzeszy wiernych, zgromadzonych na 
stadionie miejskim w Ostrowie Wlkp., 

ks. Leon wraz z kapłanami i diakonem przed Mszą Świętą
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podczas zjazdu Solidarności w latach 
osiemdziesiątych. Do dzisiaj ciągle 
daje się słyszeć opinie mieszkańców 
Gostynia i okolic, że ks. Leona można 
było słuchać całymi godzinami. Nie-
stety z biegiem lat, a także słabszym 
zdrowiem, ksiądz Praczyk zrezygno-
wał już z pracy rekolekcyjno-misjonar-
skiej, lecz nadal możemy go słuchać  

w bazylice świętogórskiej czy para-
fiach dekanatu gostyńskiego. 

Dziękujemy za 50 lat jego ka-
płaństwa w 2021 roku i prosimy Bożą 
Opatrzność by swemu wiernemu 
słudze dawała siły i potrzebne łaski,  
a Maryja Świętogórska Róża Duchow-
na i św. Filip Neri wypraszali dar dłu-
giego życia w Bożym błogosławień-
stwie. 

ks. Leon otrzymuje życzenia i kwaity od najbliższych 

Czy istnieje święty bardziej 
znany, a jednocześnie bardziej niezna-
ny od św. Józefa? Jego postać poja-
wia się w szopkach, na kartkach świą-
tecznych, na obrazach w kościołach. 
Jego imieniem chrzczone są dzieci.  
A jednak praktycznie bardzo mało  
o Nim wiemy – nie wiadomo gdzie się 
wychowywał, jak poznał Maryję, a na-

wet ile wtedy miał lat. Ewangelie mil-
czą na ten temat, a sam Józef nie wy-
powiedział w nich ani jednego słowa. 
Jest najbardziej milczącym członkiem 
Świętej Rodziny – tym, który pracu-
je, miewa prorocze sny, troszczy się  
o żonę i Syna, a następnie znika 
z kart Nowego Testamentu. W re-
zultacie jest to jedna z najbardziej  

ks. Stanisław Gawlicki COr

ŚWIĘTY JÓZEF – NASZ WZÓR

Autorytety

Autorytety
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rozpoznawalnych postaci chrześcijań-
stwa i zarazem jedna z najbardziej ta-
jemniczych. 

Rok Świętego Józefa, który 
ogłosił papież Franciszek i który obec-
nie przeżywamy skłania nas do zasta-
nowienia się, kim jest dziś dla nas św. 
Józef. Kościół czci oficjalnie w nim pa-
trona robotników, ojców i szczęśliwej 
śmierci. Jest to również patron wielu 
spraw, szczególnie aktualnych w na-
szych czasach. Zmagał się przecież  
z tymi samymi problemami, które mi-
liony ludzi podejmuje dzisiaj.

Człowiek w drodze – ewan-
gelia aż trzykrotnie ukazuje Józefa 
jako człowieka w drodze. Najpierw 
wyrusza on ze swoją ciężarną mał-
żonką Maryją do Betlejem. Następ-
nie uciekają z Betlejem do Egiptu,  
i wreszcie Józef zabiera swoją rodzinę 
do Jerozolimy – na pielgrzymkę. Naj-
bardziej dramatyczna jest ucieczka do 
Egiptu. Herod przerażony informacją 
o nowonarodzonym królu, rozkazu-
je zabić wszystkich małych chłopców  
w Betlejem. Tak więc pewnego poran-
ka betlejemskie rodziny budzi stukot 
końskich kopyt i metaliczny chrzęst 
mieczy wyciąganych z pochew. Wszę-
dzie rozlega się płacz przerażonych 
matek i dzieci. Ten terror praktyko-
wany przez starożytne władze zmusił 
Świętą Rodzinę do ucieczki z Judei 
do Egiptu – ponad trzysta kilometro-
wa podróż przez bezludną pustynię. 
Jak wielu jest dzisiaj ludzi zmuszo-
nych wyruszać w podobną drogę, zo-
stawiając dom i cały dobytek. Liczba 
migrantów osiąga ok. 300 milionów 
ludzi. Mieszkańcy Ameryki Środkowej 
opuszczają współmałżonków i dzieci 
w poszukiwaniu pracy i poprawy bytu 
na Północy. Rodziny Syrii i Libanu wy-
ruszają w niebezpieczną podróż do 
Europy – gdzie koczują w obozach dla 
uchodźców. Prześladowani z Erytrei 
i Rogu Afryki uciekają do sąsiedniej 
Etiopii, gdzie cierpią z powodu suszy. 

Iluż, choćby naszych rodaków, pracu-
je na obczyźnie tęskniąc za rodziną  
i ojczyzną. Przykładem może być Has-
san, uchodźca z Syrii, który był kiedyś 
wykwalifikowanym elektrykiem, miał 
własny dom i samochód. Kiedy sza-
lejąca w Syrii wojna, stała się nie do 
zniesienia, wraz z żoną i trójką dzie-
ci znaleźli schronienie w Libanie. Ich 
betonowa klitka w obozie dla uchodź-
ców jest ciągle zalewana wodą. Mimo 
trudności i niepewnej sytuacji Hassan 
stara się poprawiać warunki mieszka-
niowe dokonując drobnych remontów. 
Dla takich ludzi jak Hassan, a także 
dla nas wszystkich wędrujących przez 
życie św. Józef jest przykładem abso-
lutnego zaufania Bogu. Nie wypowia-
dając ani jednego słowa, Józef uczy 
nas wytrwałości, ufności i nadziei. Był 
w stanie odbyć długą podróż, aby za-
pewnić bezpieczeństwo Rodzinie. Py-
tając, jak tego dokonał, możemy sobie 
wyobrazić, jak Bóg kieruje Józefem, 
dodaje mu odwagi i pociesza. A Jó-
zef zapewnia, że Bóg będzie kroczył  
z każdym z nas, gdziekolwiek popro-
wadzi nasza droga.
 Patron ofiar terroryzmu. Prze-
śladowania religijne, przez które św. 
Józef stał się uchodźcom, trwają po 
dziś dzień. Palone i bombardowane 
są chrześcijańskie kościoły. Niewin-
ne dzieci są porywane od rodziców. 
Od Ziemi Świętej po Indie, od Europy 
po obie Ameryki. Niezliczone rodziny 
przekonują się, co to znaczy żyć w cie-
niu śmierci. Widzą małe trumienki nie-
sione na ramionach płaczących ojców. 
Zaglądają w puste, zgaszone cierpie-
niem oczy matek, które nie potrafią 
wyrazić swojego bólu słowami. Można 
powiedzieć, że w pewnym sensie są 
potomkami betlejemskich rodzin, które 
ucierpiały w wyniku okrutnego rozkazu 
Heroda. Św. Józef może być ich patro-
nem i opiekunem. Płacze i boleje nad 
ich losem oraz wstawia się za nimi do 
Boga. Przykład jego cichego męstwa 
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jest dla nas wszystkich, którzy stara-
my się zachować nadzieję w czasach 
prób i osobistych nieszczęść. Ten pro-
sty, skromny człowiek lepiej wie, niż 
sobie uświadamiamy, co to znaczy 
troszczyć się o rodzinę w trudnych 
i niebezpiecznych czasach. Swo-

im współczującym orędownictwem, 
obejmuje tych, którzy proszą Boga  
o pociechę dla pogrążonych w żało-
bie, o podniesienie upadłych na duchu 
i umocnienie zalęknionych.
 Przyjaciel zatroskanych. Pod 
koniec XIX wieku, wśród zasobnych 

Ołtarz św. Józefa na Świętej Górze
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paryżan dużym wzięciem cieszył się 
artysta malarz Tissot, twórca reali-
stycznych portretów. Pewnego dnia 
przed namalowaniem kolejnego dzie-
ła, szukając natchnienia, wszedł do 
kościoła i został poruszony tym, co zo-
baczył. To głęboko religijne doświad-
czenie sprawiło, że poświęcił resz-
tę twórczości tematom duchowym. 
Wśród wielu jego dzieł można zoba-
czyć zaskakujący obraz św. Józefa. 
Tissot ukazuje Józefa wspartego na 
swoim warsztacie. W niewielkim po-
mieszczeniu pełno jest wiór i narzędzi. 
Okna wychodzą na ulice Nazaretu, 
gdzie mieszkańcy zajmują się swo-
imi sprawami. Jednak w centralnym 
miejscu siedzi zamyślony św. Józef  
z brodą podpartą ręką. Obraz nosi ty-
tuł „Niepokój św. Józefa”. Być może 
rzadko myślimy o Józefie w taki spo-
sób, jak przedstawił go Tissot, jako  
o człowieku, który wie co to jest nie-
pokój i troska. Dowiedziawszy się 
nieoczekiwanie, że ma zostać ojcem, 
i to w bardzo tajemniczych okoliczno-
ściach, na pewno zastanawia się, jak 
wytłumaczy to, co się wydarzyło, kry-
tycznemu, pełnym osądów otoczeniu, 
martwił się też pewnie, jak utrzyma 
powiększającą się rodzinę. Niepo-
kój Józefa jest niepokojem każdego 
zatroskanego ojca, który czeka na 
narodziny dziecka. Jest niepokojem 
każdego kto staje wobec przyszłości, 
która go przerasta, lub wobec tajemni-
cy, której nie sposób wyjaśnić; każde-
go kto czuje, że ciężar jest dla niego 
nie do udźwignięcia. W takich właśnie 
chwilach Józef trwa w wierze, nadziei 
i zaufaniu. Jego przykład jest dla nas 
zachętą do naśladowania. 

 „Nie bój się”. Św. Józef wska-
zuje drogę tym wszystkim, którym 
trudno jest pojąć wolę Boga i zawie-
rzyć Jego planom. Także dla nas, jak 
dla św. Józefa, droga ta zaczyna się 
od przyjęcia wezwania anioła: „Nie bój 
się”. Bóg pomógł Józefowi unieść na-
łożony na niego ciężar. Nie zabrał go, 
ale dowiódł Józefowi, że jest godzien 
zaufania. Z kolei sam Józef  słuchał 
Bożych natchnień i odważnie wcielał 
je w życie. Ufał Bogu i trwał na modli-
twie, nawet, gdy w pracy i  życiu osobi-
stym przeżywał głęboki kryzys. Miłość 
do Jezusa i Maryi wciąż mobilizowała 
go do działania. Jego odwaga, ufność 
i niewzruszona miłość stały się funda-
mentem, na którym mógł się oprzeć 
dorastający Jezus, mając w swoim 
Opiekunie wzór pełnienia woli Bożej.
 Postarajmy się w czasie Roku 
Św. Józefa, jak najlepiej wypełniać 
wolę Bożą i otworzyć się na swoich 
bliskich. Prośmy o wstawiennictwo 
Św. Józefa, wiernego Opiekuna Syna 
Bożego, milczącego członka Świętej 
Rodziny, który jest wzorem odwagi  
i wytrwałości, również w naszych cza-
sach. Przyjmijmy też do serca słowa 
anioła, usłyszane we śnie przez św. 
Józefa, które stały się dla niego – i oby 
dla nas też – wielkim przesłaniem na-
dziei: „Nie bój się”. 

Kiedy w Egipcie działo się źle, 
krajowi zagrażały różne niebezpie-
czeństwa, faraon mówił wszystkim: 
„Idźcie do Józefa”. I dzisiaj zagubio-
nemu i poranionemu światu i człowie-
kowi, papież Franciszek wskazuje tę 
samą drogę: „Idźcie do Józefa”.

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl

    @swietagoraklasztor
zapraszamy na naszego facebooka
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Przed nami czas wakacji, czas 
kiedy będziemy mogli choć na chwilę 
zapomnieć o tych wszystkich wyda-
rzeniach związanych z naszym ży-
ciem na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat. Wiele się zmieniło, wiele spraw 
również nas po raz kolejny podzieliło, 
czy można z tego wszystkiego wyjść, 
mimo wszystko bardziej wierzącym 
i praktykującym? Jestem pewien, że 
z Bożą pomocą tak. Z racji tego, że 
część z nas będzie szukała miejsc 
do odpoczynku z dala od miejskiego 
gwaru, proponuję obyśmy rozważyli 
jedno z Błogosławieństw a mianowicie  
Błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. Chciałbym 
abyśmy zobaczyli jak to Błogosławień-
stwo cichości, a dokładnie milczenie  
w obliczu Boga i wydarzeń związanych 
z obecnością Boga w życiu człowieka, 
pomaga przetrwać wszelkie trudności, 
ale i głębiej przeżywać radości. U św. 
Pawła czytamy: każde usta muszą 
zamilknąć i cały świat musi się uznać 
winnym wobec Boga  (Rz 3,19)
 Kto jest cichy? Ten, któremu 
cisza nie tylko, że nie przeszkadza, 
ale również potrafi tę ciszę wybierać. 
Nie tylko, aby nie zagłuszyć Boga, ale 
także innego człowieka, jest to ktoś, 
kto w żaden sposób nie szuka okazji 
do uzewnętrzniania swej mani wyż-
szości. 
 Kolejny wymiar cichości to 
spokojna beztroska, a bardziej pokor-
na cierpliwość. Czyli są to osoby, które 
dystansują się od przemocy, wrogości, 
nie chcą działania pod wpływem gnie-
wu. Dzisiejsze społeczeństwo, jest 
są coraz bardziej opanowane przez 
kulturę przemocy, która jest bardzo 

agresywna. Ta kultura często uwi-
dacznia się poprzez przemoc słowną, 
przemoc uczuciową, narzucającą się 
obecność, poprzez takie zachowanie 
narzuca się pewien sposób myślenia, 
postępowania, po prostu terroryzuje 
się do działania według „poprawno-
ści” agresora. Używa się do tego jak-
że często słowa „wytrychu” jakim jest 
tolerancja. Człowiek cichy poprzez 
swoją odwagę słuchania Boga, potrafi 
się przeciwstawić takiemu zachowa-
niu. Potrafi się przeciwstawić swym 
świętym milczeniem, pokorną posta-
wą cierpliwości niczym cichy baranek 
prowadzony na rzeź, czy milczący, po-
mimo, że rwą mu brodę. 
 Człowiek cichy, po prostu po-
siadł siebie, nie musi krzyczeć. Czło-
wiek cichy kocha siebie w taki sposób, 
że nie zasłania sobą innych i nie musi 
krzyczeć niczym cymbał brzmiący,  
o swoich zdolnościach czy umiejętno-
ściach, on po prostu nimi służy. To jest 
wspaniała logika tego błogosławień-
stwa, posiadł ziemię to znaczy posiadł 
swoje człowieczeństwo, jako wielki 
dar Pana Boga.
 W takim aspekcie, zupełnie 
inaczej patrzymy na człowieka ciche-
go, jest to człowiek odważny, pokorny, 
łagodny i wytrwały w dążeniu do celu 
jakim jest Zbawienie. 
 Jednakże milczenie jednych 
jest zdecydowanie nieznośne dla 
tych, którzy swoim krzykiem chcę wy-
pełnić świat. Tacy ludzie, którzy krzy-
kiem znaczą swój rewir, swój świat, 
nie mogą znieść cichego człowieka, 
ponieważ taki człowiek nie ulega ich 
presji, bo nie musi o nic walczyć, po-
nieważ to Bóg za niego walczy, a on 

ks. Jacek Niesyto COr

POmOCNA CIChOŚć

Porady duchowe

Porady duchowe
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Porady duchowe

Jemu ufa. Ci, którzy nie znoszą Ci-
chych, swoim krzykiem nie wnoszą nic 
związanego z życiem, raczej są tymi 
którzy niszczą prawdziwy Boży po-
kój a swą pustką, którą mają w sobie, 
chcą wypełnić otaczający je świat. 
 Człowiek cichy, zawsze musi 
się liczyć z tym, że każde jego słowo, 
które wypowie będzie skontrowane  
i ukazana chęć narzucenia mu pustki 
osoby krzyczącej.
 Cichy przeciwstawia się bar-
barzyńskim słowom, cichy poszukuje 
miejsca narodzin prawdy. Cichość bło-
gosławiona ta taka, która jest oczeki-
waniem Słowa, oczekiwaniem Jego 
narodzin. 
 Człowiek cichy, potrafi zapa-
nować nad sobą, posiada siebie, mil-
czenie jakby swego rodzaju uprząż,  
a więc człowiek cichy nieustannie po-
konuje siebie, przełamuje się. Co za 
tym idzie, nabiera coraz więcej cierpli-
wości, która staje się świętą cierpliwo-
ścią, a przecież miłość cierpliwa jest. 
Widzimy, że człowiek cichy to człowiek 
miłujący. A miłość, która jest cierpliwa, 
jest też zdolna do poświęcenia. Dlate-
go, cisi cierpliwie znoszą dokuczliwo-
ści czasu, są wierni prawdzie, nawet 
wtedy kiedy jest ona sponiewierana, 
wyśmiewana. Dlatego cichy wie, kiedy 
zamilknąć aby nie pozwolić sobie na 
wciągnięcie w pustą, czczą gadani-
nę. Zauważmy, że taki cichy człowiek 
odkrywa jedność z Bogiem, z drugim 
człowiekiem. Dlatego człowiek cichy 
ma potrzebę zostawienie tego rozga-
danego, świata aby bardziej obcować 
z Bogiem. Człowiekowi cichemu trud-
no się gniewać, raczej takie uczucie 
jest mu obce. Cichy niejako wymodlił 
sobie zdecydowaną pewność w budo-
waniu na Bogu a nie na wydarzeniach 
bieżacych. 
 Dlatego, tak ważne jest w na-
szym życiu święte milczenie, które 
ma nas zdecydowanie uczyć ucisza-
nia martwego języka, martwych słów, 

uciszania serca, umysłu, budowania 
pokory, czyli uciszania istnienia, a to 
wszystko ma prowadzić do udziału  
w milczeniu Boga. 
 W dzienniczku siostry Fau-
styny czytamy: Gdyby było ściśle 
zachowywane milczenie, nie byłoby 
szemrań, rozgoryczeń obmów, plotek, 
nie byłby szarpana miłość bliźniego, 
jednym słowem, wiele błędów by upa-
dło. Usta milczące są czystym złotem  
i świadczą o świętość wewnętrznej. 
(Dz 552)
 Dalej siostra Faustyna pi-
sze (Dz 477) Milczenie jest mieczem  
w walce duchowej; nie dojdzie do 
świętości nigdy dusza gadatliwa.
 Możemy zobaczyć, że milcze-
nie niejako wydobywa milczącą obec-
ność Boga we wszystkim, a co za tym 
idzie, (prawdziwe) milczenie staje się 
bliskością Boga. W takim momencie 
świat nie jest już jarzmem, bo dostrze-
ga się Boga, analogicznie jak ucznio-
wie w drodze do Emaus, nawet noc 
nie była dla nich przeszkodą, aby iść 
i głosić Zmartwychwstałego. 
 Cichość to umiejętność bycia 
wsłuchanym, jest się wiernym niewielu 
słowom, ale jest się konkretnym. Czło-
wiek taki jest bardzo delikatny, sub-
telny. Natomiast zło które jest bardzo 
krzykliwe, zdecydowanie bardzo aro-
ganckie, zostaje przez cichość odgro-
dzone od serca cichego. Takie ducho-
we milczenie jest niesamowicie dyna-
miczne, bo człowiek który prawdziwie 
milczy, wszystko poddaje osądowi 
milczącego Boga, dlatego wchodząc 
coraz bardziej w głęboką relację z Bo-
giem pragnie coraz bardziej oczysz-
czać teren tego spotkania czyli swe 
serce. Wtedy odkrywa się wspaniały 
dynamizm życia duchowego, świat ze-
wnętrzny już nie mąci spokoju. 



  21 

Myśli filipińskie

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest  
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. 
       (Rz 5, 5)

 „Nadzieja” to tytuł wiersza 
ułożonego przez św. Jana Henryka 
Newmana w 1833 roku w Valletcie na 
Malcie, gdzie wraz z towarzyszami 
śródziemnomorskiej podróży musiał 
się poddać kwarantannie i złapał cięż-
ką infekcję. Używając surowych obra-
zów, Newman przypomina nam o tym, 
że nawet w „bez-nadziejnej” sytuacji, 
w jakiej znalazł się upadły świat, Bóg 
wciąż ma kontrolę i doprowadza swoje 
dzieła do celu.

W pierwszej strofie swojego 
wiersza Newman opisuje Noego, wy-
chodzącego po powodzi z arki – „swe-
go domu falami miotanego”, by ujrzeć 
„stan beznadziei”, w jakim znalazła 
się zniszczona przez wodę ziemia. 
Newman nazywa powódź „srogim 
chrztem”, po którym ludzkość może 
doświadczyć nowego początku. My 
zaś, skoro żyjemy w czasach po wiel-
kiej powodzi, możemy uważać się za 
dzieci Noego – przodka, który był bez 
winy, w przeciwieństwie do praojca 
Adama. Oto powód do radości!

Powódź zniszczyła świat, 
ale przyniosła ludziom nową nadzie-
ję. „Łuk”, który Bóg kładzie „na ob-
łoki”, aby był „znakiem przymierza” 
pomiędzy Nim a ziemią (Rdz 9, 13),  
w intrygującym obrazie opisanym 
przez Newmana staje się zapowiedzią 
Chrystusa. Podobnie jak tęcza stała 
się czymś, co można było podziwiać 

pośród zniszczenia świata, tak i Chry-
stus wychodzi z grobu, by dać nam 
nadzieję na swoje przyjście w chwale 
na końcu świata.

„Nadzieja”

My, co dziećmi się zowiemy, nie 
mamy za praojca przodka Adamowe-

go, 
począwszy od wyjścia Noego ze swe-

go domu falami miotanego 
i udzielenia [światu] srogiego chrztu, 
pogrążającego w swych wodach po-

żółkły kwiat ziemi.
Nie stało się wszakże tak, by niebiosa 

się wtedy oczyściły 
lub ogień cherubów płonący u progu 

Edenu natychmiast się zagasił, 
ale myśli [Noego] były poruszone, 

zajęte Tym, który przyszedł 
i rozświetlił mrok barwnymi łunami, 

także wiara [jego] mogła podziwiać tę 
scenę wkroczenia [Boga] 

w stan beznadziei.
Pan przyszedł do nas i odszedł, my 

zaś czekamy 
na ponowne przyjście, jawiące się 

typem potopu, 
gdy nasza licha arka dopłynie do celu 

po wzburzonych falach.
Teraz więc, gdy jesteśmy świadkami 

wiosennych roztopów 
i ziemia ma wydać sąd dojrzały, 
nie ukazują się naszym oczom  

ŚWIĘTY JAN hENRYK NEWmAN 
O NADZIEI
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dostojne wieżyczki [wrót raju]. 

Samym nam bowiem trzeba wzra-
stać, by dosięgnąć bramy Edenu 

do której przystęp kiedyś utracony.

Valletta (Malta), 5 lutego 1833.

W ostatniej zwrotce czytamy, 
że Pan przyszedł i chodził po świe-
cie, ale choć odszedł, nie poddajemy 
się smutkowi. Pomimo tego, że, jak 
wiemy, koniec świata może być jak 
„wzburzone fale”, nasze ziemskie cia-
ła, „licha arka”, tak jak arka Noego, 
przetrwają wszelkie burze, prowadząc 
nas bezpiecznie do nieba, przed obli-
cze Najwyższego.

Powtórne przyjście Chrystusa 
daje nam nadzieję, że bramy nieba 
zostaną szeroko otwarte. Mówi o tym 
hymn św. Tomasza z Akwinu „O zbaw-
cza Hostio”:

O Zbawcza Hostio, godna czci
Co lud do niebios wiedziesz bram.

Bój srogi nęka wiernych Ci,
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Zatem, słowa z ostatnich linijek 
wiersza kardynała Newmana opisują 
podnoszącą na duchu prawdę o tym, 
że choć ziemia zostanie zniszczona na 
końcu czasów, to ci, którzy mają Chry-
stusa, będą „wzrastać, by dosięgnąć 
bramy Edenu” – nowego raju, nowego 
nieba i nowej ziemi, o których mówił 
Jezus. Mistyczne Ciało Chrystusa ma 
swój dom w niebie, gdzie Bóg czeka 
na swoje dzieci. Przedmiotem nadziei 
człowieka nie są materialne przyjem-
ności, ani nawet pokój na świecie – to 
wszystko nie ma żadnej wartości wo-
bec Boga, który króluje w niebie. Oto 
prawdziwa chrześcijańska nadzieja!

 
Opracowano na podstawie: Wyman, 
B.H. „Hope of Heaven”: https://www.
cardinaljohnhenrynewman.com/hope-
-of-heaven/

Wiersz „Nadzieja” J.H. Newmana  
w tłumaczeniu Nataszy Liszowskiej: 
https://johnhenrynewmanbynataszali-
sowska.wordpress.com/

Katecheza
ks. Rafał Zieliński COr

NEWmAN KAZNODZIEJA AKTuAlNY,
WAKACJE Z NEWmANEm, 
CZYlI SPÓJRZ NA DWOJAKI ŚWIAT
 Mniej lub bardziej zamknięci – 
od ponad roku – planujemy wakacje. 
Niektórzy „na bogato” całą rodziną lub 
z przyjaciółmi, egzotycznie i tak da-
leko, jak tylko ograniczenia i finanse 
pozwolą. Inni może skromniej, bliżej,  
a z niemniejszą nadzieją na solidny 
odpoczynek. Wydaje się, że nikogo nie 
musimy przekonywać, że wakacje są 
nam potrzebne. Papierowe i elektro-

niczne wersje przewodników, porad-
ników, map, tras i ofert turystycznych 
zachwalają co i gdzie warto zwiedzić, 
zobaczyć, spróbować i przeżyć.
 Trochę obok wszystkich let-
nich propozycji zachęcam, aby zabrać 
na wakacje Newmana, a właściwie 
jedno z jego kazań.1

1Kazania anglikańskie – Świat niewidzialny, w: John 
Henry Newman, Kazania. Wybór, Wydawnictwo Marek 
Derewiecki, Kęty 2017, tłumaczenie: Klara Nawratilowa; Katecheza

CZ. III
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Katecheza

Wizja świata, którą w nim przedstawia, 
jest bogata. Znacznie bogatsza niż tyl-
ko to, czego z łatwością doświadcza-
my zmysłami. Newman przypomina, 
że istnieje świat dwojaki: świat rzeczy 
widzialnych i świat rzeczy niewidzial-
nych; świat, który widzimy i świat, któ-
rego nie widzimy... O świecie, który wi-
dzimy, wiemy, że istnieje, ponieważ go 
widzimy. Co zatem ze światem, który 
nie jest dla nas dostępny zmysłami?
 Zacznijmy od świata widzial-
nego. Spójrzmy z uwagą. Nie przeocz-
my szczegółów. Bądźmy wrażliwi na 
jego piękno. Trzeba nam tylko otwo-
rzyć oczy i spojrzeć… Widzimy słoń-
ce, księżyc i gwiazdy, ziemię i niebo, 
wzgórza i doliny, lasy i łąki, rzeki i mo-
rza… Widzimy także ludzi i ich dzieła. 
Widzimy miasta, wspaniałe budowle 
i ich mieszkańców, jak idą i przecho-
dzą, troszczą się i zabiegają o siebie  
i swoich bliźnich, trudzą się, by spełnić 
wielkie plany i prowadzić ważne spra-
wy… Do istot widzialnych należą nasi 

dla ułatwienia wszystkie cytaty z kazania zapisano 
kursywą

bliźni, a na ziemi nic stworzonego nie 
może być szlachetniejsze i droższe 
niż człowiek.
 Zachwyćmy się – wraz z New-
manem – pięknem tego świata, jego 
różnorodnością i wielkością: wszystko 
to, co napotykają nasze oczy, two-
rzy jeden świat, świat niezmierzony, 
sięgający aż po gwiazdy. Tysiące lat 
moglibyśmy zdążać ku niebu, a nie 
zdołalibyśmy dotrzeć do wszystkich 
gwiazd, nawet gdybyśmy mieli szyb-
kość większą niż światło. Tak wyso-
ki, rozległy i głęboki jest świat, a jed-
nak podchodzi tuż blisko do każdego  
z nas. Jest wszędzie i zdaje się nie zo-
stawiać miejsca na żaden świat inny.
 Pokusa zawężenia wszystkie-
go co jest dobre, piękne, godne uwa-
gi, tylko do świata odbieranego zmy-
słami istnieje oczywiście także dzisiaj. 
Zawsze istniała, odkąd człowiekowi 
„popsuł się wzrok”. Na tym jednak rze-
czywistość się nie wyczerpuje. Świat, 
którego nie widzimy – napisze święty 
kardynał – istnieje tak samo prawdzi-
wie, jak ten, który widzimy.

Paradiso, 2 lipca 2021 roku, Święta Góra
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 Gdzie jest? Jaki jest? Po co 
jest? Świat niewidzialny istnieje obok 
tego wszechświata, który widzimy…, 
otacza nas dokoła, aczkolwiek go nie 
widzimy…,
 Jest inny…, równie rozle-
gły jak tamten [jak widzialny], rów-
nie bliski nam, lecz o wiele bogat-
szy w cuda…, to jest ten świat, któ-
ry tylko wiara przenika, nie oko…  
Do świata niewidzialnego należy 
przede wszystkim Ten, który jest po-
nad wszelkie istnienie, który wszyst-
ko stworzył, wobec którego wszystko 
jest niczym i z którym nic nie może się 
równać…, istnieje bardziej realnie, niż 
ktokolwiek…, a jednak nie widzimy Go  
i nie słyszymy, omackiem Go tylko szu-
kamy i nie znajdujemy. Wyjątkiem był 
czas Wcielenia i ziemskiego życia Je-
zusa: Raz tylko, raz jedyny zszedł na 
ziemię na 33 lata…, wtenczas widzieli 
Go ludzie, słyszeli i dotykali, wtenczas 
jadł, pił, spał, rozmawiał… Ale wyjąw-
szy ten krótki czas, nigdy obecność 
Boga nie podpadała pod zmysły.
 Niewidzialny świat tworzą rów-
nież dusze zmarłych: nie przestają ist-
nieć, z chwilą kiedy stąd odchodzą…, 
zniknęły tylko z widowni życia zmysło-
wego… Newman doda, że zmarły nie 
przestał żyć, tylko my straciliśmy moż-
ność porozumienia z nim.
 Częścią niewidzialnego świa-
ta są ponadto aniołowie. Święty filipin 
zachwyca się nimi i zdumiewa ich po-
korną posługą: choć tacy wielcy, tacy 
wspaniali, tacy czyści i cudowni…, to 
jednak służą i współpracują z nami, 
czuwają nad nami troskliwie i bronią 
nawet ostatniego spośród nas, jeżeli 
tylko należy do Chrystusa.
 Zdaniem Newmana należy 
zauważyć jeszcze jedno: bywa, że 
myśląc czy mówiąc o świecie niewi-
dzialnym zakładamy jego zaistnienie 
dopiero kiedyś, w przyszłości, jak gdy-
by on nie istniał już teraz, lecz miał za-
cząć istnieć dopiero po naszej śmier-

ci. Tymczasem tak nie jest: istnieje on 
już teraz, choć go nie widzimy. Istnieje 
duchowo wśród nas i dokoła nas. Jest 
obecny, nie przyszły, nie daleki. Nie 
ponad chmurami, nie po drugiej stro-
nie grobu. Teraz, tu i wśród nas jest 
Królestwo Boże.
 Cytując św. Pawła: „My nie 
wpatrujemy się w to, co widzialne, 
ale w to, co niewidzialne. Albowiem 
rzeczy, które widzimy są doczesne, 
a których nie widzimy są wieczne”  
(2 Kor 4,18)2, Newman mówi o obo-
wiązku wpatrywania się w to, czego 
nie widzimy. Ponieważ rzeczy widzial-
ne są nietrwałe, nie tylko nie warto 
ich szukać, ale przede wszystkim 
nie należy się do nich przywiązywać.  
Dla Newmana jest oczywistym, że 
świat, który widzimy nie wystarcza 
nam; to tylko początek, to dopiero za-
powiedź czegoś, co przyjdzie. Choćby 
najpiękniej błyszczał w ozdobie kwia-
tów i najwyraźniej objawił, co w nim 
jest ukryte – nie wystarcza nam. Wie-
my, że o wiele więcej kryje się poza 
nim, niż widzimy. 
 Newman świadomy niezwy-
kłości, piękna i złożoności widzialne-
go świata wie równocześnie, że to, co 
widzimy, to tylko zewnętrzna łupina 
wiecznego królestwa, a w to królestwo 
wpatrujemy się oczyma wiary. Dlatego 
choć promienne są słońca i niebiosa,  
i chmury, choć zielone sady i łąki, choć 
słodki śpiew ptaków – wiemy, że to 
jeszcze nie wszystko, a nie chcemy 
brać części za całość. Wszystko to 
mówi nam o niebie, lecz nie jest nie-
bem. To tylko zbłąkane promienie, tyl-
ko mgliste odbicie Jego oblicza, tylko 
okruchy spadłe z Jego stołu. 
 Czy te słowa nie przypomina-
ją o potrzebie głębszego spojrzenia 
na wszystko co nas otacza? Może 
właśnie to miał na myśli papież Fran-
ciszek, gdy pod koniec ubiegłego 
roku powiedział: „Nie jesteśmy stwo-

2Tłumaczenie cytatu wg Biblii Jakuba Wujka, za: tamże.
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rzeni do marzenia o wakacjach czy  
weekendach, ale żeby realizować ma-
rzenia Boga na tym świecie. Uczynił 
nas zdolnymi do pragnień, abyśmy 
opowiedzieli się za pięknem życia.”3

3Słowa z homilii papieża Franciszka wygłoszonej  

w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020 
r. zob.: www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-11/
papiez-homilia-na-mszy-chrystusa-krola.html
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OBRAZY mATKI BOSKIEJ Z RÓżĄ 
WYSTĘPuJĄCE W SZTuCE POlSKIEJ

Kwiat róży jako motyw ikono-
graficzny na wizerunkach maryjnych 
występuje od późnego średniowiecza. 
Róża symbolizowała przymioty Maryi. 
Arcybiskup Toledo Ildefons (zm. 667 
roku) omawiając właściwości róży pi-
sał, że jest ponad wszystkie kwiaty  
i jest rozkoszna z racji swej wyborno-
ści, pięknego i wdzięcznego wyglądu, 
cudownego zapachu oraz przydatno-
ści do leczenia różnorakich dolegli-
wości. Wszystkie te cechy można od-
nieść do Maryi Dziewicy. Maryja jed-
nak nie jest zwykłą różą, która po za-
kwitnięciu zaraz więdnie i ginie, lecz 
różą rajską, trzymaną w ręku przez 
Króla niebios1. Maryję nazywano 
„różą bez kolców”, „różą białą”, „różą 
mistyczną”, „kwiatem różanym na 
wiosnę” a także „krzewem różanym 
Jeruzalem”2. Średniowieczni artyści 
ukazywali Madonnę w ogrodzie róża-
nym oraz w altanie oplecionej kwiata-
mi róż, a także przedstawiali Ją z różą 
w dłoni. Można tu wymienić urokliwy 
obraz datowany na 1435 rok, mala-
rza włoskiego Michelina de Besoz-
zo, ukazujący Madonnę z Jezusem 
1St. Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin 
– chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 
2006, s. 187.
2M. Krenz, Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztor-
nych, Kraków 2005, s. 112.

spoczywającą w ogrodzie różanym. 
Madonnie towarzyszy św. Katarzyna 
Aleksandryjska. Nie mniej pięknym 
obrazem jest dzieło artysty niemiec-
kiego Stefana Lochnera z 1440 roku. 
Artysta ukazał Madonnę z Dzieciąt-
kiem siedzącą na tle różanej pergoli 
w otoczeniu muzykujących aniołów. 
Nie można tu pominąć wspaniałego 
dzieła Martina Schongauera z 1473 
roku wykonanego dla kościoła w Col-
marze. Cudownie, a zarazem smutnie 
zamyślona Madonna spoczywa na tle 
pergoli z różami czerwonymi i jedną 
różą białą. Jej smutek zdają się osła-
dzać muzykujące anioły wyrzeźbione 
na drewnianej ramie. Wszystko tu ma 
znaczenie. Kolce różane zapowiadają 
te z cierniowej korony Jezusa. Róża 
czerwona odnosi się do Maryi porów-
nywanej w Psalmach do różanego 
ogrodu i najpiękniejszego kwiatu. Bia-
ła róża symbolizuje śmierć i zapowia-
da przyszłą Pasję.    

Motywy różane występują tak-
że w sztuce polskiej i tymi obrazami 
zajmiemy się w niniejszym artykule. 
W opracowaniu uwzględnione zo-
staną tylko obrazy przeznaczone do 
kultu religijnego. Najbliższym nam 
przykładem jest obraz Matki Boskiej 
Gostyńskiej z 1540 roku, nazwanej 
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od motywu kwietnego „Świętogórską 
Różą Duchowną”. Obraz został już 
szczegółowi omówiony w poprzed-
nich numerach naszego kwartalnika, 
dlatego pominiemy jego prezentację. 
Tu warto podkreślić, że obraz gostyń-
ski nie należy do ikonograficznych 
wyjątków, ale wpisuje się w tematy 
podejmowane przez innych artystów. 

Jednym z najwcześniejszych 
przykładów tego typu dzieł jest ob-
raz Matki Boskiej Pięknej Miłości  
z katedry św. Marcina i św. Mikołaja 
w Bydgoszczy (il.1)3. Obraz znako-
mitej jakości artystycznej powstał  
w latach 1467-1475, namalowany 
przez anonimowego artystę wywo-
dzącego się prawdopodobnie ze śro-
dowiska kolońskiego, nadreńskiego 
lub flamandzkiego. Ukazuje Matkę 
Boską w typie Madonny Apokaliptycz-
nej stojącej na półksiężycu i otoczoną 
płomienistą mandorlą. Ten typ ikono-
graficzny powstał na podstawie tekstu 
Apokalipsy św. Jana Apostoła (12.1): 
„Potem wielki znak się ukazał na 
niebie: Niewiasta obleczona w słoń-
ce i księżyc pod jej stopami, a na jej 
głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. 
Madonna na lewej ręce podtrzymu-
je zupełnie nagie Dzieciątko Jezus,  
a w drugiej trzyma czerwony kwiat 
róży. Św. Bernard z Clairvaux porów-
nywał Pannę Maryję do białego kwia-
tu róży z uwagi na jej dziewiczość,  
a do czerwonej ze względu na jej mi-
łość. Jej długie, falowane włosy mie-
dziowego koloru swobodnie opada-
ją do pasa. Czoło zwieńcza diadem 
zdobiony podwójnym rzędem perełek, 
zbiegających się w centralnie umiesz-
czonym szmaragdzie. Odziana jest 
w obfity, błękitny płaszcz otulający 
całą postać oraz białą suknię deko-

3Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Z dawna polski 
Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-
1999, opr. S.M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., 
S.M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, R. Szym-
czak,  Siostry Niepokalanki Szymanów 1999, s. 264-266. 
Obraz wykonany w technice tempery na płótnie naklejo-
nym na deskę, wymiary: 180x104 cm. 

rowaną złotymi splotami roślinnymi. 
Suknia pod szyją zakończona jest ta-
śmą zdobioną perełkami i kamieniami 
jubilerskimi oraz broszą wysadzaną 
szmaragdem otoczonym wieńcem 
perełek. Płaszcz obiega złota lamów-
ka, a rękawy zakończone są sznu-
rami perełek. Jej twarz promieniuje 
dziewczęcą, cudowną urodą. To twa-
rzyczka anielskiej dziewczynki, która 
ma za chwilę przystąpić do pierwszej 
komunii świętej. Oczy Madonny czu-
le patrzą na widza i nawiązują z nim 
kontakt. Głowę Madonny otacza ko-
lista aureola obwiedziona wieńcem 
wyciskanych w zaprawie perełek. 
Jezus namalowany został z niebywa-
łą znajomością dziecięcej anatomii. 
To prawdziwe, piękne dziecko, które 
prawą rączką błogosławi i zdaje się 
za chwilę przemówić. Dwaj aniołowie 
uchwyceni w locie podtrzymują koro-
nę nad Madonną. Ich mocno sfałdo-
wane suknie poruszane są mistycz-
nym wiatrem, a twarze emanują taką 
samą dziecięcą urodą, jak twarzyczka 
Jezusa. Anioł z lewej patrzy wprost na 
widza i ubrany jest w niebieską suk-
nię. Drugi anioł spogląda w dół. Ma na 
sobie różową suknię. Kręcone włosy 
anielskie, kunsztownie namalowane, 
mają kolor rozjaśnionego brązu. Po-
stać Madonny słusznie uznawana za 
najpiękniejszy wizerunek maryjny na 
naszych ziemiach, ukazana jest w ca-
łej postaci na złotym tle. 

U Jej stóp klęczy donator ze 
złożonymi rękami, w długich włosach, 
ubrany w brązową delię z szerokim 
futrzanym kołnierzem. Na jego piersi 
wisi krzyżyk. Twarz mężczyzny nama-
lowana jest z nieprzeciętnym talentem 
portrecisty. Fundator identyfikowany 
jest jako Mikołaj Szarlejski lub Jan 
Kościelecki. Wojewoda inowrocław-
ski Jan Kościelecki fundował ołtarz 
i obraz jako wotum dziękczynne na 
zakończenie wojny trzynastoletniej, 
za powrót Pomorza Gdańskiego do 
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Królestwa Polskiego w 1466 roku. Do 
donacji mógł także przyczynić się Jan 
Szarlejski, starosta bydgoski zwią-
zanym z Janem Kościeleckim. Inni 
dopatrują się w namalowanej posta-
ci samego króla Kazimierza Jagiel-
lończyka, który był współfundatorem 
ołtarza i często gościł w Bydgoszczy 
w okresie wojny trzynastoletniej. Brak 
przy osobie portretowanej jakichkol-
wiek insygniów monarszych, raczej 
jednak wyklucza tego ostatniego. Do-
natora otacza banderola z gotyckimi 
napisami: „Mater Dei memento mei” 
(tłum. Matko Boska, pamiętaj o mnie). 
Obraz zyskał miano wizerunku sły-
nącego łaskami i cudami. Inwentarze  
z lat 1712-1763 wymieniają srebrne 
sukienki oraz gwiazdy i korony zdobią-
ce obraz. Przy wizerunku zawiesza-
no liczne wota srebrne, korale, per-
ły, klejnoty, łańcuszki i wisiorki. Dwa 
wota ważące po 900 gramów złożyła 
rada miejska w intencji pomyślności 
miasta. Jedno z nich, darowane po 
1745 roku, przedstawiało herb Byd-
goszczy i wizerunek maryjny4. Sporą 
ilość wotów przeznaczono na wspar-
cie insurekcji kościuszkowskiej pod 
koniec XVIII wieku, gdy ojczyzna była 
w potrzebie. To wspaniałe świadectwo 
pobożności i patriotyzmu dawnych 
mieszczan bydgoskich. Kult Matki 
Boskiej nieco osłabł w czasie niewo-
li narodowej. Zaborcy pruscy mocno 
ograniczali pielgrzymki i wszelką ze-
wnętrzną działalność religijną, która 
zawsze była okazją do manifestowa-
nia uczuć patriotycznych i katolickich. 
Kult maryjny odżył na nowo dopiero  
w niepodległej Polsce.

To dzięki cudownemu obrazo-
wi fara bydgoska, a od 2004 roku ka-
tedra, stała się lokalnym sanktuarium 
maryjnym. Niezwykłą wartość arty-
styczną odkryto dopiero w 1922 roku, 
gdy usunięto metalowe okładziny, po-
4L. Łbik, Staropolskie dzieje bydgoskiej Fary (XIV-XVIII), 
[w:] Kronika Bydgoska, t. XXIV, 2002, Bydgoszcz 2003, 
s. 41-42, 49.

naklejane oleodruki i wielowiekowe 
nawarstwienia farb. Pierwszą grun-
towną konserwację przeprowadził 
prof. Jan Rutkowski w latach 1922-
1923, przywracając wizerunkowi daw-
ne piękno. Warto wspomnieć, że ten 
sam konserwator przeprowadził prace 
przy obrazie Matki Boskiej Gostyń-
skiej w 1928 roku. W roku milenijnym 
chrztu Polski (1966), skronie Madon-
ny zwieńczył koroną prymas kardynał 
Stefan Wyszyński, przy współudziale 
metropolity krakowskiego kardynała 
Karola Wojtyły. Prymas wtedy nazwał 
Madonnę Bydgoską „Matką Bożą 
Pięknej Miłości” i powiedział: „Jak do-
brze się stało, że w tej świątyni zosta-
ła ukoronowana Miłość, aby władać 
w tym mieście, abyście przychodzili 
tutaj odmieniać, uszlachetniać swoje 
serca w nieustannym przezwycięża-
niu samych siebie, na dobro Boga i na 
dobro waszego otoczenia, waszych 
bliźnich: dzieci, mężów, żon, sąsia-
dów, zależnych w pracy i tych, którym 
w pracy podlegacie; aby wszędzie 
zwyciężała miłość”. Wizerunek Pani 
Bydgoskiej został ukoronowany na 
prawie papieskim przez Jana Pawła II 
w 1999 roku podczas VII pielgrzymki 
do Ojczyzny. Wtedy papież nowymi 
koronami zwieńczył skronie Matki Bo-
skiej oraz Jezusa. 

Od obrazu bydgoskiego tema-
tem ikonograficznym odbiega cudow-
ny wizerunek Matki Boskiej Królowej 
Krajny z Byszewa (il.2). Kwiat róży 
nie trzyma Madonna, ale Dzieciąt-
ko Jezus. Kult maryjny zaprowadzili 
tutaj przybyli w 1253 roku cystersi.  
Z dokumentów wizytacyjnych biskupa 
Rozdrażewskiego spisanych w 1596 
roku dowiadujemy się, że do Byszewa 
przychodzili wierni ślubować i ofiaro-
wać się Matce Najświętszej w świę-
to Zwiastowania i Nawiedzenia. Na 
czas budowy nowego kościoła w XVII 
wieku, zakonnicy przenieśli obraz 
do swojego klasztoru w Koronowie,  
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il.1. Bydgoszcz. Malarz nieznany, szkoła kolońska, nadreńska lub flamandzka. 1467-1475
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a później do Obry. O cudownych 
znakach jakie działy się przy obrazie  
w Obrze pisał naoczny świadek: „Wiel-
ki jest Pan i wielka moc Jego, który 
sam czyni dziwne rzeczy i dziś jesz-
cze za świeżej pamięci nowe znaki  
i cuda świadczy. Roku to było 1645 dnia  
7 października, kiedy o. Stanisław Ba-
gniewski, przeor naonczas koronow-
skiego klasztoru, przybył do nas do 
Obry; zabrał też on ze sobą cudow-
ny obraz Najświętszej Maryi Panny, 
Dzieciątko Jezus piastującej, z Bysze-
wa, gdzie pierwotnie się znajdował,  
i umieścił go za zezwoleniem star-
szych w naszym kościele na ołtarzu, 
który jest na prawo za opackim chó-
rem. I otóż zaraz tego samego dnia, 
pod wieczór, gdy się ściemniało, na-
gle burza wielka powstała i o niezwy-
kłej tej, już nieco zimnej porze, piorun 
uderzył w nasz kościół! Szkody znacz-
nej nie porobił, tylko w cudowny praw-
dziwie sposób obleciał po wszystkich 
ołtarzach i przy każdym okrążył na 
około obraz, znak po sobie tylko czar-
ny rdzawy zostawiając. Godziwą jest 
rzecz wierzyć, że owa Królowa nieba, 
ogromna jako uszykowane wojsko, 
znaki te i cuda niesłychane z nieba 
wywołała, ażeby cześć wielkości swo-
jej okazać przed tym obrazem”5. Za-
konnicy odczytali to wydarzenia jako 
znak nakazujący zwrot obrazu do By-
szewa. I rzeczywiście, obraz wkrótce 
powrócił na pierwotne miejsce, gdzie 
zasłynął jeszcze większymi cudami 
aniżeli dotychczas. Obszerna księga 
cudów spisanych w XVII i XVIII wieku 
zaginęła podczas II wojny światowej. 
Zachowały się tylko fragmentaryczne 
dziewiętnastowieczne odpisy. W jed-
nym z nich czytamy o uratowaniu od 
pandemii: „Około roku 1693, ojciec 
Jakub Brudzyński, zakonu cyster-
skiego z Koronowa, już był zarażony 
morowym powietrzem, ale ślubował 
srebrną sukienkę Matce Najświęt-
5http://www.sanktuariumbyszewo.eu/index.php/pl/2014-
11-30-11-27-47/historia (dostęp: 03.02.2021).

szej i został uratowany. Tego samego 
czasu, morowe powietrze srożyło się 
naokół, tylko wieś Trzemiętowo była 
jeszcze nietknięta; wtedy dzierżawca 
tej wioski, Mikołaj Grabowski, swo-
jem i innych mieszkańców imieniem, 
uczynił ślub do Matki Boskiej Byszew-
skiej i tę łaskę osiągnął, że wieś jego 
została ocalona: wypełniając potem 
swój ślub dał srebrną lampę przed 
cudowny obraz”6. Akta wizytacyjne  
z 1745 roku podają, że oprócz srebr-
nej sukienki, berła i koron, obraz zdo-
biły szlachetne kamienie, 9 sznurów 
dużych pereł, dwie tablice srebrne, 
złote i srebrne krzyżyki, 17 wotów 
srebrnych, a 150 wotów znajdowało 
się w skarbcu klasztornym7. W 1819 
roku władze pruskie skasowały zakon 
cystersów. Opiekę nad sanktuarium 
przejęli księża diecezjalni. Wizeru-
nek Matki Boskiej Byszewskiej został 
w 1966 roku ukoronowany koronami 
papieskimi przez biskupa Kazimierza 
Kowalskiego.

Obraz namalowany przez 
anonimowego artystę pochodzi z XV 
wieku8. Ukazuje Matkę Boską fron-
talnie, ujętą do pasa na ciemnym tle. 
Jej postać odsłaniają dwie wzorzyste 
kotary, które niczym kurtyna odsła-
niają nam cudowny obraz. Madonna 
trzyma w lewej dłoni berło królewskie, 
a prawą ręką podtrzymuje Jezusa, 
który siedzi na jej kolanach. Ubrana 
jest w szkarłatną suknię, zakończo-
ną pod szyją złotą taśmą oraz zielony 
płaszcz spięty na piersiach czterolist-
ną, kameryzowaną broszą. Madon-
na z ciemnymi, falującymi włosami 
swobodnie spadającymi na ramiona, 
patrzy uważnie na widza. Jej głowę 
zwieńczoną gotycką koroną otwartą, 
otacza promienista aureola. Dzieciąt-
ko ubrane jest w szkarłatną tunikę. 
6http://www.sanktuariumbyszewo.eu/index.php/pl/2014-
11-30-11-27-47/czytelnia (dostęp: 03.02.2021). 
7A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej 
Maryi Panny, Kraków 1903, t. I, s. 250-251. 
8Malowidło na desce; wymiary 145x107 cm.
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Głowę Dzieciątka otacza promieni-
sty nimb wpisany w formę rombu.  
W prawej ręce trzyma biały kwiat róży, 
który podaje swej matce, a prawą 
wznosi w geście błogosławieństwa. 
Na odwrocie obrazu znajduje się ła-
ciński napis, taki sam jak na obrazie 
świętogórskim, który w tłumaczeniu 
brzmi: „Witaj Rodzicielko białego jak 
śnieg Kwiatu, witaj Panienko, słodka 
ozdobo, chwało pierwsza moja”. Rów-
nież na odwrotnej stronie wizerunku 
namalowano scenę męczeństwa św. 
Bartłomieja Apostoła. W 1630 roku 
opat klasztoru ks. Stanisław Bagniew-
ski ufundował do obrazu srebrną su-
kienkę jako dar wotywny za cudowne 
uzdrowienie9. Obraz umieszczony  
w ołtarzu głównym, obecnie ukazywa-
ny jest w srebrnej sukience, z korona-
mi na skroniach Madonny i Jezusa. 
Bardzo trafnie nazwano Matkę Boską 
Byszewską od nazwy regionu jako 
„Królową Krajny”. Madonnę z berłem 
i w koronie można tylko nazwać ogól-
nie Matką Boską Królową. Wyczuwa 
się tu wpływy sztuki prowincjonalnej 
i trzymanie się obowiązujących kon-
wencji obrazowania. Zapewne ob-
raz powstał w bliżej nieokreślonym 
środowisku pomorskim. Jeszcze raz 
potwierdza się zasada, że o wartości 
religijnej nie decydują jakości arty-
styczne.         

Obraz o wybitnej wartości ar-
tystycznej przechowuje klasztor ber-
nardynów w Tarnowie (il.3). Pomimo 
tego, że Madonna trzyma w ręce goź-
dzik, wizerunek został uwzględniony 
w niniejszym opracowaniu, ponieważ 
wg relacji o. Franciszka Rydzaka 
pierwotnie Madonna trzymała w dłoni 
różę10. Obraz przemalowano i w miej-
sce róży namalowano goździk. Czy 
tak było naprawdę, tego nie wiemy. 
Ale ponieważ obraz jest dziełem wy-
9Przewodnik po sanktuariach maryjnych.., dz. cyt., 270-
272.
10https://tarnow.gosc.pl/doc/6217394.Narodzony-i-Zmar-
twychwstaly (dostęp 21.02.2021).

jątkowym, to warto kilka słów o nim na-
pisać. Dzieło z fundacji Jana Tarnow-
skiego powstało w latach 1510-1512, 
namalowane przez anonimowego ar-
tystę nazwanego „Mistrzem z Szyku”. 
W małopolskim kościele św. Barbary 
i św. Stanisława Biskupa w Szyku 
znajdują się obrazy, które przynależą 
stylistycznie do tej samej szkoły co 
obraz z Tarnowa. Malarz działający 
w latach 1510-1535 prawdopodobnie 
należał do środowiska krakowskiego. 
Jego znakiem rozpoznawczym są po-
stacie ludzkie z szerokimi twarzami  
o pełnych ustach i szeroko rozmiesz-
czonych oczach. Artysta malował Ma-
donny jako młode kobiety z wysokimi 
czołami i gładko zaczesanymi włosa-
mi. Umiejętnie łączył tradycje późno-
gotyckie z motywami renesansowymi 
i nie unikał pejzażu. Dzieło z klaszto-
ru bernardynów ma kształt tryptyku 
wkomponowanego w małe retabu-
lum ołtarzowe. Po otwarciu, skrzy-
dła boczne zdobią malowidła przed-
stawiające św. Annę i św. Joachima, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny. 
Predellę wypełnia przepięknie nama-
lowany Pokłon trzech Króli, ukazany 
na tle górskiego krajobrazu. Malunek 
jest tak urokliwy, że wypada na chwilę 
zatrzymać się przy nim. Widzimy tam 
orszak mężczyzn ubranych w orien-
talne stroje, a przy Dzieciątku trzech 
Króli z darami. W tym niewielkim obra-
zie widać, jak renesansowe poczucie 
formy i zafascynowanie pięknem ota-
czającej rzeczywistości, wzięły górę 
nad średniowiecznymi konwencjami 
malarskimi. Scena pokłonu ukazana 
jest przed antyczną budowlą z kolum-
nami i arkadami. Orszak zdążający do 
Dzieciątka to nie jakieś wyidealizowa-
ne postacie, ale mężczyźni odmalo-
wani jakby z natury. Mają orientalne 
turbany na głowie i sarmackie kaftany, 
delie, safianowe buty oraz karabele 
u pasa. A w tle widać cudownie uka-
zany krajobraz z górami, bezkresnym  
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il.2. Byszewo. Malarz nieznany. XV w
il.3. Tarnów, klasztor Bernardynów. 

Malarz nieznany. lata 1510-1512

niebem i gwiazdą wskazującą mędr-
com drogę. 

Część środkową tryptyku zaj-
muje półpostać Madonny ukazanej  
w typie Hodegetrii11. Ubrana jest  
w czerwoną suknię ze złotą lamówką, 
zdobioną pod szyją trapezowatą bro-
szą z rubinem oraz błękitny maforion 
z podbitką ugrową, obrzeżony złotą 
koronką. Jej głowę z długimi, lokowa-
nymi włosami osłania przeźroczysty 
welon, namalowany delikatnymi mu-
śnięciami pędzla. Madonna ma pięk-
ną twarz młodej dziewczyny o pełnych 
ustach i dużych oczach oraz łukowa-
tych brwiach. Policzki są lekko zaróżo-
wione. W prawej ręce trzyma goździk, 
symbol pasyjny zapowiadający przy-
szłą śmierć Chrystusa na krzyżu12. 
Oczy Madonny patrzą w nieznaną dal. 
Lewym ramieniem podtrzymuje Dzie-
ciątko Jezus odziane w ciemną tuni-
kę. Jezus w lewej ręce dzierży jabłko 
królewskie, a prawą wznosi w geście 
błogosławieństwa. Twarz okolona ru-
dymi, kędzierzawymi włosami nosi 
cechy dojrzałego młodzieńca, niepo-
zbawionego znamion naturalizmu. To 
11Obraz malowany temperą na desce.
12J. Steibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, Kielce 
2007, s. 113.

raczej typ bizantyńskiego Emmanu-
ela, którego nie wypadało ukazywać 
w dziecięcej postaci. Także oczy Je-
zusa skierowane są poza obraz, mi-
jając się z widzem. Głowy świętych 
postaci otaczają złote, koliste glorie 
wyciskane w zaprawie. Nad Madonną 
unosi się anioł ukazany w perspekty-
wicznym skrócie z wyciągniętymi rę-
kami w kształcie półksiężyca. Tylko 
on patrzy z zaciekawieniem prosto na 
nas, jakby chciał nam powiedzieć „Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką” (Łk 2,10). Jego twarz jest twa-
rzyczką dziecka, namalowaną bardzo 
realistycznie. Obraz ma złote tło, gę-
sto pokryte ornamentem liściastym  
i owocem granatu.    

Niemniej wybitnym dziełem 
sztuki jest obraz Matki Boskiej z ko-
ścioła Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Tuchowie (il.4)13. Do Tu-
chowa obraz sprowadzili w połowie 
XVI wieku benedyktyni. Miasto nale-
żało wtedy do opactwa benedyktynów 
w Tyńcu koło Krakowa. Po likwidacji 
klasztoru tynieckiego w 1787 roku 
władze austriackie pozwoliły pozostać 
zakonnikom do 1816 roku. Później  
13Obraz malowany temperą na desce, wymiary 58,2x44 
cm.
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zajmowali się opieką nad cudownym 
obrazem jezuici, następnie księża 
diecezjalni, a od 1893 roku redempto-
ryści.  Pierwsza wzmianka o cudach, 
jakich doznali wierni za wstawiennic-
twem wizerunku Matki Boskiej, po-
chodzi z 1597 roku. Z licznych łask 
otrzymanych za przyczyną Pani Tu-
chowskiej, należy wymienić cudowne 
uratowanie od zarazy mieszkańców 
Tarnowa, Tuchowa, Biecza i Pilzna  
w 1622 roku. W dawnych czasach ist-
niał zwyczaj, że rycerze polscy przed 
wyruszeniem w bój za wiarę i Ojczy-
znę, przybywali do sanktuarium tu-
chowskiego, przyjmowali sakramenty 
święte, pocierali szable o ołtarz Maryi 
i zabierali ze sobą różaniec, szkaplerz 
lub ryngraf. Tychów leżał wtedy w gra-
nicach diecezji krakowskiej, dlatego 
biskup krakowski Tomasz Oborski po 
uprzednim zbadaniu nadzwyczajnych 
wydarzeń, ogłosił w 1642 roku obraz 
jako cudowny i słynący łaskami14. 
Urzędowe potwierdzenie cudowności 
przez hierarchię kościelną przyczyni-
ło się do jeszcze większego rozwoju 
kultu. Za staraniem kustoszy sanktu-
arium Ojców Redemptorystów, wize-
runek został ukoronowany na prawie 
papieskim w 1904 roku przez biskupa 
tarnowskiego Leona Wałęgę. Wtedy 
Tuchów leżał już w diecezji tarnow-
skiej. W uroczystościach koronacyj-
nych brało udział dwa tysiące kapła-
nów i około sto trzydzieści tysięcy 
wiernych. Madonna Tuchowska nosi 
tytuł „Pani Ziemi Tarnowskiej”. Kult 
Madonny z białym kwiatem w dłoni 
także dzisiaj ściąga rzesze pielgrzy-
mów. Sanktuarium obecnie nawiedza 
rocznie około dwieście tysięcy wier-
nych. 

Obraz powstał w latach 1530-
1540 wykonany przez niewiadomego 
artystę15. Powtarzana opinia, że obraz 
14S. Barącz, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Pol-
sce, Lwów 1891, s. 274-275.
15https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Tu-
chowskiej (dostęp: 11.02 2021). 

powstał w szkole Mistrza ołtarza z Bo-
dzentyna, nie jest poparta przekonują-
cymi argumentami. Wystarczy porów-
nać tryptyk z Bodzentyna namalowa-
ny w 1508 roku przez Marcina Czar-
nego, aby się przekonać o odmiennej 
manierze warsztatowej. Madonna 
Tuchowska ukazana jest na złotym tle 
zdobionym wyciskanymi ornamenta-
mi kwietnymi. W prawej ręce trzyma 
biały kwiat róży z zielonymi listkami, 
a lewą podtrzymuje Dzieciątko Jezus. 
Madonna ma regularne rysy twarzy, 
wysokie czoło, piękne oczy, mały nos 
i usta. Głowę z której spływają dłu-
gie włosy, zwieńcza korona zdobiona 
kamieniami jubilerskimi. Ubrana jest  
w czerwoną suknię i błękitny płaszcz 
obrzeżony złotym galonem. Suknia 
pod szyją zakończona jest złotą, ka-
meryzowaną taśmą. Jezus odziany  
w szkarłatną tunikę, prawą ręką pod-
trzymuje duże jabłko królewskie,  
a lewą rączkę wznosi w geście na-
uczania. Na głowie ma taką samą ko-
ronę jak Maryja. Oczy Matki Boskiej  
i Jezusa uważnie wpatrzone są w wi-
dza. Obraz malowany pokrywają po-
złacane, srebrne sukienki, spod któ-
rych widoczne są tylko twarze i ręce. 

Dziełem wzorowanym na wi-
zerunku Matki Boskiej Tuchowskiej 
jest obraz z Czortkowa powstały  
w połowie XVII wieku (il.5)16. Obraz 
początkowo znajdował się w kościele 
dominikanów w Ostrowni pod Witeb-
skiem, gdzie zasłynął cudami. Pod-
czas najazdu Moskali zakonnicy wy-
wieźli obraz w 1654 roku do Lwowa 
i umieścili w kościele św. Marii Mag-
daleny. Stąd przenieśli wizerunek do 
swojego klasztoru w Czortkowie, mie-
ście na Ukrainie w obwodzie tarnopol-
skim. Inna wersja mówi, że wizerunek 
podarował dominikanom w 1663 roku 

16J. Gadomski, Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem  
z Czortkowa, s. 1-2, 4, 2007, mnps, Archiwum Prowincji 
Polskiej Dominikanów w Krakowie, kopia w Instytucie Hi-
storii Sztuki UJ. 
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il.4. Tuchów. 
Malarz nieznany. Poł. XVI w

król Jan Kazimierz17. Ostatnią wersję 
wydaje się potwierdzać inskrypcja 
zamieszczona na obrazie: „Jan Ka-
zimierz, król Polski, był w Czortkowie 
z Cudownym Obrazem z Ostrowni”. 
Kult maryjny rozwijał się tam przez 
wiele lat. Matka Boska Czortkowska 
zyskała nazwę „Strażniczki Rzecz-
pospolitej”. Kościół jednak okazał się 
za mały dla licznej rzeszy przybywa-
jących tutaj pielgrzymów. Dlatego na 
przełomie XIX/XX wieku dominikanie 
rozpoczęli budowę nowego kościoła. 
Powstała świątynia w stylistyce neo-
gotyckiej wg projektu sławnego archi-
tekta Jana Sasa-Zubrzyckiego, ukoń-
czona w 1918 roku. W tym czasie 
podjęto nawet starania o koronację 
obrazu na prawie papieskim, ale wy-
buch wojny zniweczył wszystko. Dzia-
łalność dominikanów została drama-
tycznie przerwana w 1941 roku. So-
wieccy oprawcy wymordowali zakon-
ników. Po zakończeniu wojny ludność 
polska wraz z zakonnikami zmuszona 
była opuścić Czortków. Zabrali jednak 
ze sobą cudowny obraz do klasztoru 
dominikanów Krakowie, gdzie obraz 
poddano zabiegom konserwatorskim. 
Od 1983 roku obraz znajduje się  
17O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Mat-
ki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikono-
graficzne przez X. Wacława z Sulgostowa, Kraków 1902, 
s. 142. 

w kaplicy Kotowskich przy kościele do-
minikanów w Warszawie. Do cudow-
nego obrazu przyjeżdżali wypędzeni  
z kresów przesiedleńcy, złączeni 
nie tylko pochodzeniem, ale przede 
wszystkim miłością do swojej Matki. 
Kościół podominikański w Czortkowie 
władze komunistyczne zamieniły na 
magazyn nawozów sztucznych, jed-
nakże w 1989 roku bardzo zniszczo-
ny został oddany dominikanom. Wte-
dy podjęto myśl o przywróceniu kultu 
maryjnego. Dla kościoła w Czortkowie 
sporządzono kopię, którą 20 sierp-
nia 2009 roku koronował metropolita 
lwowski arcybiskup Mieczysław Mo-
krzycki.    

Obraz przedstawia ujętą do 
pasa Madonnę w typie ikonogra-
ficznym Hodegetrii. Ponieważ dość 
wiernie odtwarza obraz Matki Boskiej 
Tuchowskiej, dlatego nie wymaga 
szczegółowego opisu. W odróżnieniu 
od obrazu tuchowskiego Madonna ma 
białą suknię i koronę zamkniętą ka-
błąkami. Taka sama korona zwieńcza 
skroń Dzieciątka Jezus. Tło obrazu 
jest ciemno brunatne, rozjaśnione na 
złoto wokół głów ukazanych postaci, 
stwarzając formy nimbów.    

Obraz Matki Boskiej z kwia-
tem róży odnajdujemy w sanktuarium 
wielkopolskim w Lutogniewie (il.6).  

il.5. Czortków. 
Malarz nieznany. Koniec XV w
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Pierwszy kościół powstał prawdopo-
dobnie jeszcze w XIII wieku. Obraz 
anonimowego autorstwa pochodzi  
z pierwszej połowy XVI wieku. Wi-
zerunek Madonny Lutogniewskiej  
w ołtarzu głównym odnotowuje doku-
ment wizytacyjny z 15 października 
1683 roku, zapisany przez archidia-
kona śremskiego ks. Ignacego Gniń-
skiego. Przy obrazie istniało Bractwo 
Najświętszej Maryi Panny Pociesze-
nia18. O żywym kulcie Madonny najle-
piej świadczą stare wota, zrabowane 
przez nazistów w czasie ostatniej woj-
ny19. 

Sanktuarium lutogniewskie  
o zasięgu lokalnym gromadzi na uro-
czystości odpustowe parafian i piel-
grzymów z całej okolicy. Obraz noszą-
cy tytuł „Matki Boskiej Pocieszenia”, 
29 kwietnia 1999 roku ukoronował 
ordynariusz kaliski biskup Stanisław 
Napierała. Korony uprzednio pobło-
gosławił papież Jan Paweł II. 

Wizerunek ukazuje Matkę Bo-
ską ujętą do pasa, w typie Hodegetrii, 
która w prawej ręce trzyma biały kwiat 
róży, a lewą podtrzymuje Dzieciątko 
Jezus20. Odziana jest w ciemnobłę-
kitny, zachodzący na głową maforion 
z zieloną podbitką oraz szkarłatną 
suknię przepasaną w stanie. Mafo-
rion obszyty złotym galonem spina 
na piersi ozdobna brosza. Spod ma-
forionu wychodzi przeźroczysty we-
lon. Twarz Madonny jest niezwykle 
pogodna. Dłoń trzymająca różę, za-
razem wskazuje na Jezusa. Złączone 
dwa palce oznaczają Chrystusa jako 
Boga w dwóch naturach, a połączone 
trzy place symbolizują Trójcę Świętą. 
Jezus wpatrzony w swoją Matkę, ma 
twarz już nie dziecka, ale młodzień-
ca. Ubrany jest w szkarłatną tunikę. 
Prawą ręką wznosi w geście błogo-

18S. Barącz, Cudowne obrazy.., dz. cyt., s. 386.
19http://www.bp.ecclesia.org.pl/lutogniew.html: dostęp 
14.02.2021.
20Malowidło na desce, wymiary 94x68 cm. 

sławieństwa, a lewą wskazuje na 
Madonnę. Między kolanami Jezusa 
widoczna jest księga. Jezus wystę-
puje tu w roli Emmanuela i Nauczy-
ciela. Spod tuniki wystają bose stopy. 
Przed postaciami widoczny jest para-
pet z jabłkiem i winnym gronem. Jabł-
ko wskazuje tu na Maryję jako Nową 
Ewę, która przez posłuszeństwo Bogu 
zniweczyła grzech nieposłuszeństwa 
pierwszej niewiasty, zrywającej owoc 
z drzewa zakazanego. Winne grono 
symbolizuje odkupieńczą ofiarę Chry-
stusa na drzewie krzyża, zmazującą 
grzech Adama. Chrystus jako winne 
grono w tłoczni Bożej, przez swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie od-
kupił grzechy ludzkości i otworzył na 
nowo bramy nieba. W tym kontekście 
obrazowym jabłko symbolizuje owoc 
Odkupienia, a winne grono owoc Zba-
wienia. Tło obrazu jest złote, zdobio-
ne wyciskaną w podłożu plecionką 
wypełnioną stylizowanymi rozetami. 
Dawniej obraz posiadał srebrną su-
kienkę i korony. Sanktuarium przede 
wszystkim przyciąga rodziców z ma-
łymi dziećmi. Istnieje bowiem prze-
konanie, że Madonna Lutogniewska 
szczególnie błogosławi i wysłuchuje 
modlitw zanoszonych za najmłod-
szych.  

Kwiat róży występuje na obra-
zie Matki Boskiej Dzikowskiej z sank-
tuarium dominikańskiego w Tarno-
brzegu (il.7). Podobnie jak na obrazie 
z Byszewa to nie Madonna, ale Jezus 
trzyma kwiat róży. Z historii wiadomo, 
że obraz ofiarował pewien żołnierz  
z Wołynia rodzinie Białkowskich,  
a następnie przekazany został dzie-
dzicom Dzikowa, Janowi Stanisła-
wowi Amorowi Tarnowskiemu i jego 
żonie Zofii z Firlejów. Za radą opata 
cystersów z pobliskiej Koprzywnicy, 
obraz trafił do ołtarza w kaplicy zam-
kowej gdzie wkrótce zasłynął łaska-
mi. Przy obrazie chorzy odzyskiwali 
zdrowie, niewidomi wzrok, a umarli  
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il.6. Lutogniew. Malarz nieznany. 
1 poł. XVI w

il.7. Tarnobrzeg. Malarz nieznany, 
środowisko flandryjskie. 

Koniec XVI w

powstawali do życia. Biskup krakow-
ski Andrzej Trzebicki dekretem z 1675 
roku uznał wizerunek za cudowny21. 
Ponieważ napływ pielgrzymów wzma-
gał się, podjęto decyzję o budowie 
kościoła. Uroczyste przeniesienie cu-
downego obrazy z kaplicy zamkowej 
do nowego kościoła odbyło się już  
w 1678 roku. Opiekę na obrazem  
i kościołem powierzono dominika-
nom. W 1904 roku biskup przemyski 
Józef Pelczar w obecności kilkudzie-
sięciu tysięcznej rzeczy wiernych, 
ukoronował obraz na prawie papie-
skimi. Niestety, te korony skradziono  
w 1927 roku. Ponowna koronacja na-
stąpiła w 1933 roku. Drugi raz skra-
dziono korony w 1959 roku. Prymas 
kardynał Stefan Wyszyński w 1966 
roku ukoronował obraz po raz trzeci. 
Do obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej 
pielgrzymował w 1976 roku kardynał 
Karol Wojtyła, powiedział wtedy: „Mat-
ko Boża, która w swoim ziemskim ży-
ciu począwszy Syna Bożego i nosząc 
Go w swoim łonie przybyła do Elżbie-
ty – ta Matka Boża przybyła także do 
tego domu, do tego miejsca, któremu 
21W. Święcki, Róża Jerychońska. Najświętsza Marya 
Panna w obrazie Dzikowskim łaskami i cudami woniejąca 
albo łaski i cuda obrazu tegoż, Kraków 1901, str. X.

na imię dzisiaj Tarnobrzeg, a dawniej 
zwano to miejsce Dzikowem. Od 300 
lat to miejsce zostało upatrzone przez 
Boga, podobnie jak kiedyś Betlejem, 
żeby się w nim odnawiała przez Wize-
runek Bogarodzicy tajemnica Bożego 
rodzenia. Ta tajemnica jest żyjącym 
wciąż, dalszym ciągiem, tajemnicy 
Bożego Narodzenia. I to miejsce na 
polskiej ziemi zostało również wybra-
ne, jak ongiś Betlejem, na miejsce Bo-
żego rodzenia. I było przez całe wieki  
i stulecia miejscem rodzenia się dzie-
ci Bożych, a w szczególności było ta-
kim miejscem od momentu, gdy wraz  
z ojcami dominikanami pojawił się sły-
nący łaskami, błogosławiony zaiste 
Wizerunek Bogarodzicy, Matki Bożej 
Dzikowskiej – Matki Bożej Tarnobrze-
skiej. Wizerunek tak bardzo umiłowa-
ny, tak bardzo czczony”. 

Obraz pochodzi ze szkoły 
flandryjskiej namalowany w końcu 
XVI wieku22. Według przekazów XVII-
-wiecznych dominikanie nazywali ten 
obraz „Różą Jerychońską”. Przed-
stawienia na obrazie nawiązują do 
legendy według której, Ewa wygnana 
z raju postanowiła ukraść kawałeczek  

22Obraz olejny na płótnie, wymiary: 89x66,5 cm.
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utraconego piękna i urwała gałąz-
kę róży. Postępek udał się, jednakże 
róża poza ogrodem rajskim szybko 
zwiędła. Ewa wyrzuciła uschniętą ga-
łązkę i wiatr pustynny nosił ją przez 
cztery tysiące lat. Gdy Święta Ro-
dzina uchodziła do Egiptu i znalazła 
się w okolicy Jerycha, gałązka róży 
opadła na Dzieciątko. Jezus rozpo-
znał gałązkę, ulitował się nad nią, 
wziął ją do ręki i zapłakał. Jedna łez-
ka padła na uschniętą gałązkę, która  
w tej chwili zakwitła. Jezus podał kwiat 
róży swojej Matce. Odtąd zawsze gdy 
pada deszcz w okolicy Jerycha, to 
wszystkie róże zakwitają. 

Obraz przedstawia Świętą 
Rodzinę przy stole na tle architektury  
z loggią, za którą rozpościera się 
widok na wijącą się rzekę z brzega-
mi porośniętymi krzewami i bujnymi 
drzewami. Po błękitnym niebie suną 
białe obłoki. Madonna tuli Dzieciąt-
ko do swego prawego boku obie-
ma rękami. Ma piękną twarz i duże, 
opuszczone oczy. Jej ciemne włosy 
z przedziałką na środku, swobodnie 
spływają na ramiona. Na twarzy Ma-
ryi nie widać radości, ale lekki smu-
tek, jakby przeczucie przyszłej pasji 
Jezusa. Twarz Maryi dobrze odzwier-
ciedla werset zapisany przez św. Łu-
kasza (2,19): „Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je  
w sercu swoim”.  Ubrana jest w czer-
woną suknię symbolizującą Jej god-
ność królewską oraz niebieski płaszcz. 
Kolor niebieski oznacza Jej pośred-
nictwo między Bogiem a człowiekiem. 
Spod sukni wystają oliwkowe rękawy 
spodniego odzienia. Płaszcz i suknię 
zdobią złote galony. Sukna pod szy-
ją zakończona jest wieńcem pere-
łek. Jezus z twarzą dziecka o rudych 
włosach, owinięty jest w białe płótno 
przepasane trzema zielonymi taśma-
mi, zdobionymi złotym ornamentem. 
W prawej rączce trzyma kwiat róży 
i dwie wisienki, które podaje swojej 

Matce. Na przegubach rączek wi-
dać sznur czerwonych korali. Wiśnie  
w ręce Jezusa przypominają raj-
ski owoc utracony przez pierwszych 
rodziców. Jezus występuje tu jako 
Nowy Adam, który przez posłuszeń-
stwo Bogu Ojcu przywrócił ludzkości 
raj i jego owoce23. Korale na rączkach 
Dzieciątka są symbolem krwi i za-
powiadają Jego mękę24. Kwiat róży 
oprócz konotacji z legendą o róży 
Jerychońskiej, może także oznaczać 
życie i śmierć Jezusa. Jezus podając 
Maryi różę, chce powiedzieć: moje ży-
cie będzie piękne i czyste jak ta róża, 
ale nie będzie pozbawione kolców 
cierpienia, będzie w nim krew i śmierć.  

Głowy Maryi i Dzieciątka ota-
czają promieniste aureole i korony 
otwarte. Z lewej strony obrazy ukazu-
je się św. Józef nachylony w kierun-
ku Maryi i wpatrzony w nią szeroko 
otwartymi oczami. Jego twarz okolo-
na siwym zarostem i przerzedzonymi 
włosami wyraża opiekuńcze zatro-
skanie i zatrwożenie. Święty Opiekun 
staje wobec wielkiej tajemnicy, której 
nie jest w stanie zrozumieć i pewnie 
dlatego tam marszczy czoło. Nad jego 
głową unosi się kolista aureola, bo też 
trzeba być świętym, aby pomimo nie-
zrozumienia, zaufać. Na stole pokry-
tym czerwonym obrusem, symbolizu-
jącym mękę Pańską, umieszczone są 
owoce i ptaki. Jest tam srebrna patera 
z winnym gronem, którym posila się 
szczygieł. Winne grono odnosi się do 
eucharystii, a szczygieł karmiący się 
tym owocem przypomina o koniecz-
ności posilania się eucharystią. Św. 
Izydor podaje, że w podczas męki 
Pańskiej, szczygieł usiadł na krzyżu  
i wyciągnął kolec sprawiający naj-
większy ból Chrystusowi. Tym sposo-
bem chciał ulżyć doli Zbawiciela. Wte-
dy kropla krwi padła na główkę ptaka 

23J. Steibert, Leksykon sztuki…, dz. cyt. s. 359.
24M. Osterreicher-Mollwo, Leksykon symboli, Warszawa 
1992, s. 68. 
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i od tej pory wszystkie szczygły mają 
główki zabarwione na czerwono. Na 
brzegu patery leżą czerwone jagody 
symbolizujące ludzką miłość. Są tam 
słodkie maliny, słodko-kwaśne wiśnie  
i gorzko-słodka kalina. Być może autor 
obrazu chciał powiedzieć, że miłość 
musi być odczuwana we wszystkich 
trzech smakach. Sama słodycz miło-
ści dająca tylko przyjemność szybko 
przemija. Prawdziwej miłości doświad-
cza ten kto poznał smak słodkiej, kwa-
śnej i gorzkiej miłości. Widoczne na 
stole dwa jabłka odnoszą się do raj-
skiego owocu z drzewa życia i przy-
pominają, że Chrystus przez męką 
na krzyżu otworzył na powrót bramy 
raju i dał człowiekowi życie wieczne. 
Obok patery leży orzech oznaczający 
Chrystusa. Gorzka powłoka to cia-
ło Chrystusa które przeszło gorzką 
mękę, zdrewniała skorupa nawiązuje 
do drzewa krzyża, a owoc który żywi 
i dzięki olejkowi daje światło, oznacza 
boską naturę Chrystusa25. Orzech 
mówi nam również, że nie jest waż-
ne to co widoczne na zewnętrz, ale 
dopiero to co jest w środku, co kryje 
wnętrze jest wartościowe. Możliwe, 
że artysta koncepcję obrazu podał wi-
dzowi jako orzech do zgryzienia, czyli 
jego rozszyfrowanie symboliczne. Na 
krawędzi stołu widać kuropatwę i zię-
bę, a między nimi rozsypane ziarna 
pszenicy oznaczające eucharystię. 
Ptaki symbolizują wiernych, którzy 
powinni posilać się chlebem euchary-
stycznym, aby wytrwać we wzajemnej 
miłości. Obraz Matki Boskiej Dzikow-
skiej zachwyca nie tylko bogactwem 
treści ikonograficznych, ale przyciąga 
ciepłem matczynej miłości i przepysz-
nymi kolorami.  

Jakże odmienny obraz Madon-
ny z kwiatem przechowuje kościół św. 
Marii Magdaleny w Jaraczewie (il.8)26. 

25J. Steibert, Leksykon sztuki … dz. cyt., s. 237-238. 
26Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, Powiat jarociń-
ski, z. 5, Warszawa 1959, s. 5. 

Parafia została wzmiankowana już  
w 1422 roku. Fundator Jaraczewski 
zbudował w 1671 roku kościół drew-
niany konsekrowany przez biskupa po-
znańskiego Macieja Kurskiego. Obec-
ny kościół wzniesiono w 1843 roku  
z fundacji Edwarda Jaraczewskiego27.  
W ołtarzu głównym umieszczony jest 
wizerunek Matki Boskiej namalowany 
w początkach XVII wieku. Ukazuje Ma-
donnę w typie Hodegetrii, trzymającej 
w lewej dłoni stylizowany kwiat. Tu nie 
ma takiego bogactwa symbolicznego, 
jak na obrazie dzikowskim. Wizerunek 
nosi ślady przemalowań, dlatego trud-
no rozpoznać gatunek kwiatu. Można  
z całą pewnością stwierdzić, że jest on 
czerwony i ma zielone listki. Prawdo-
podobnie tym kwiatem jest róża. Ma-
donna ukazana do pasa odziana jest 
w suknię śliwkowego koloru i niebie-
ski maforion, podbity jasnoseledyno-
wą tkaniną. Maforion spina na piersi 
złota brosza w formie sześciopłatko-
wej rozety. Madonna o szeroko otwar-
tych oczach i łukowatych brwiach ma 
twarz pogodnie zamyśloną. Jej oczy 
patrzą gdzieś w bok, jakby wypatry-
wały kogoś. Dzieciątko siedzące na 
lewym ramieniu Matki, odziane jest  
w szkarłatną tunikę podkreślającą 
godność królewską. Spod tuniki wy-
stają bose stopy. Lewą rączką pod-
trzymuje księgę, a prawą wznosi  
w geście błogosławieństwa. Malarz 
twarzyczkę Jezusa bardzo umiejętnie 
ukazał jako twarz dziecka. Ma wyso-
kie czoło i rudawe włosy, jak na dziec-
ko trochę za bardzo przerzedzone 
nad czołem. Głowy Madonny i Jezusa 
otaczają koliste glorie. Dwaj aniołowie 
unoszą nad głową Madonny namalo-
waną dość nieporadnie otwartą koro-
nę. Z pewnością korona bardzo ucier-
piała w wyniku przemalowań. Anioł  
z prawej ubrany jest w czerwone, dłu-
gie szaty. Drugi anioł ma seledynową 
suknię i białą tunikę. Tło obrazu jest 

27Malowidło olejne na desce, wymiary: 105x80 cm.
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il.8. Jaraczewo. Malarz nieznany. 
Pocz. XVII w il.9. Wysokie Koło. Malarz nieznany, 

środowisko holenderskie. 
Pocz. XVII w

złote, szczelnie pokryte wyciskanymi 
w zaprawie wolutami i stylizowanymi 
liśćmi. Obraz nie posiada tej klasy ar-
tystycznej jak Madonna Dzikowska. 
Nosi znamiona warsztatu prowincjal-
nego. Być może, obecny wygląd wy-
nika z wtórnych przemalowań, szcze-
gólnie zauważanych w okolicach twa-
rzy Madonny i Jezusa. Widoczne są 
także pionowe pęknięcia wynikające  
z rozspoinowania deskowego podło-
ża. Wcześniej obraz był umieszczony 
w ołtarzu bocznym, zasłaniany obra-
zem św. Marii Magdaleny z Chrystu-
sem Zmartwychwstałym. Obecnie 
obraz nosi tytuł Matki Boskiej Różań-
cowej. 

Obraz Madonny z kwiatem 
róży przechowuje sanktuarium Mat-
ki Bożej Królowej Różańca Świętego  
w Wysokim Kole (il.9). Wizerunek po-
siada barwną historię sięgającą swy-
mi początkami do Moskwy. To tam po 
wojnie polsko-moskiewskiej w 1654 
roku, przebywała w niewoli wraz z mę-
żem cześnikowa czerwonogrodzka 
Marianna Siażyc Kalinowska. Rzut-
ka cześnikowa nawiązała kontakty  
z dworem carskim. Po śmierci męża 
i uwolnieniu, sam car Aleksander I 

Michałowicz Romanow miał ofiaro-
wać jej obraz Matki Boskiej. Marianna 
przywiozła obraz do Lwowa w 1667 
roku. W dziesięć lat później darowała 
obraz swojemu krewnemu Antoniemu 
Krzysztofowi z Końskich Bębnowskie-
mu herbu Nałęcz. Ten po powrocie  
z odsieczy wiedeńskiej, gdzie doznał 
szczególnej opieki Matki Boskiej, ofia-
rował w 1684 roku wizerunek kościo-
łowi w Wysokim Kole, którym opieko-
wali się dominikanie. Wkrótce obraz 
zasłynął cudami. Wielu pielgrzymów 
doznawało uzdrowienia. Jednym  
z nich był podkomorzy koronny z pobli-
skiego Janowca, książę Jerzy Domi-
nik Lubomirski, który przed obrazem 
Matki Boskiej Wysokolskiej odzyskał 
wzrok. W 1781 roku ks. Franciszek 
Antoni Dunin-Kozicki z ramienia bi-
skupa krakowskiego ogłosił obraz za 
cudowny i słynący łaskami. W dekre-
cie czytamy: „Wyznajemy to miejsce 
być święte, Bogu szczególnie upodo-
bane, Przeczystej Bogarodzicy wła-
sne i ulubione. Przeto Obraz tej Pan-
ny Niepokalanej oraz Matki jako sły-
nący łaskami deklarujemy, ogłaszamy 
i po prostu ogłosić pozwalamy”28. Przy  

28Przewodnik po sanktuariach maryjnych…, dz. cyt., s. 
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obrazie zawisły liczne wota świadczą-
ce o cudach. Obraz też otrzymał srebr-
ne sukienki. Znaczną część srebrnych 
wotów przeznaczono w czasach za-
borów na potrzeby Ojczyzny. Po ka-
sacie dominikanów przez zaborczy 
rząd rosyjski w 1870 roku, kościołem 
z cudownym obrazem opiekowali się 
franciszkanie Reformaci. Pod koniec 
XIX wieku sanktuarium przejęli księ-
ża diecezjalni. Po II wojnie światowej 
podjęto starania o koronację obrazu. 
Do koronacji przyczyniło się świadec-
two biskupa gnieźnieńskiego Jana 
Czerniaka, który przebywając tu jako 
młody kapłan w czasie okupacji hi-
tlerowskiej, doznał łaski uzdrowienia. 
W liście do biskupa sandomierskiego 
Piotra Gołębiowskiego pisał: „Przy-
gnieciony groźnymi chorobami znaj-
dowałem się w obliczu śmierci. Po-
bożni wierni nie przestawali się modlić 
wobec obrazu Wysokolskiej Pani. Tym 
prośbom zawdzięczam swoje zdrowie 
i Matce Bożej”. 18 sierpnia 1974 roku 
obraz został ukoronowany na prawie 
papieskim przez prymasa Polski kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Jed-
nakże w 2003 roku złodzieje wkradli 
się do kościoła i zabrali korony papie-
skie. Nowe korony sprawione w roku 
następnym, poświęcone przez Jana 
Pawła II, nałożył biskup sandomierski 
Andrzej Dzięga.   

Dzieło malarskie wykonane 
przez nieznanego artystę związanego 
prawdopodobnie ze środowiskiem ho-
lenderskim, pochodzi z początku XVII 
wieku,29. Przedstawia Madonnę do 
kolan, frontalnie w typie Hodegetrii30. 
Obraz olejny ukazuje Madonnę ubra-
368-370.
29Obraz w technice olejnej na desce, wymiary: 133x88 
cm.
30W 1833 roku kaplica Matki Boskiej stanęła w płomie-
niach. Miejscowa tradycja podaje, że obraz ocalał i został 
odnaleziony później na łące koło Sieciechowa-Opactwa. 
Inna wersja utrzymuje, że obraz spłonął. Powstała wtedy 
wierna kopia wykonana przez artystów krakowskich lub 
warszawskich (St. A. Traczyk, Sanktuarium Maryjne w 
Wysokim Kole, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna 2004, 
s. 63-66). 

ną w szkarłatną suknię i błękitny ma-
forion z czerwoną podbitką. Maforion 
przy brzegu zdobi złota wić roślinna. 
W prawej ręce trzyma gałązkę róży  
z zielonymi listkami, pączkiem i kwia-
tem, a lewą podtrzymuje Dzieciątko 
Jezus. Jej twarz osadzona na smukłej 
szyi, niezwykle pogodna i radosna, 
uważnie wpatruje się w widza. Jezus 
ubrany w szkarłatną tunikę obrzeżo-
ną złotą nicią, prawą rączkę wznosi  
w geście błogosławieństwa, a lewą 
podtrzymuje księgę. Ma pulchną, 
dziecięcą twarzyczkę okoloną ja-
snymi włosami. Spod tuniki wystają 
bose stopy obute w sandały rzymskie. 
Wzrok Jezusa utkwiony jest gdzieś 
w dal. Madonna i Jezus pogodnie 
uśmiechają się z obrazu. Głowy świę-
tych postaci zwieńczają korony kabłą-
kowe zakończone królewskimi jabłka-
mi. Tło obrazu jest oliwkowo-szare. 
Obraz olejny zakrywa metalowa, zło-
cisto-srebrna sukienka. Spod sukienki 
widać tylko malowane twarze, ręce, 
stopy oraz kwiat róży. Maforion jest 
srebrny, a tunika Jezusa i suknia Ma-
ryi złota. Korony metalowe powtarzają 
formę koron malowanych. Tło wize-
runku zasłania tkanina, zdobiona dy-
wanowo rozmieszczonym ornamen-
tem stylizowanych drobnych kwiatów 
i liści. Madonna Wysokolska patrzy  
z obrazu tak ciepło, wyrozumiale jak 
dobra matka na swoje dzieci. Jej 
wejrzenie przyciąga i zaprasza do 
zawierzenie wszystkich swoich trosk 
Jezusowi, na którego wskazuje prawą 
dłonią z kwiatem róży.   

Ze zbliżonego czasu co obraz 
omówiony wyżej, pochodzi cudowny 
wizerunek Madonny przechowywa-
ny w kościele Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny we 
Włościejewkach koło Książa Wlkp. 
(il.10). Wizytacja Happa z 1610 roku 
wymienia kościół parafialny z cegły 
zmurowany, poświęcony pod tytu-
łem Narodzenia Najświętszej Maryi  
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Panny31. Prawdopodobnie kościół 
uległ przebudowie, ponieważ ponow-
nie był konsekrowany w 1659 roku, 
gdy kolatorami była rodzina Przyjem-
skich32. Zachowało się w nim sporo 
elementów gotyckich, takich jak bo-
gato dekorowany szczyt schodkowy, 
ostrołukowy portal oraz fragmenty po-
lichromii XV-wiecznej. To małe sanktu-
arium wielkopolskie słynęło od wieków 
z kultu maryjnego. Na zewnątrz ko-
ścioła wmurowano kamień ze śladami 
ludzkich stóp. Dawne podanie mówi, 
że w czasie budowy świątyni objawiła 
się Matka Boska stojąca na kamieniu, 
który miał być użyty do wzniesienia 
kościoła. Pozostawiła po sobie odci-
śnięte na kamieniu stopy, które piel-
grzymi ze czcią całują. Najliczniej piel-
grzymki przybywają do sanktuarium 
na święto Matki Boskiej Szkaplerznej, 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
i Zwiastowania. Dokumenty kościel-
ne z 1659 roku podają, że w ołtarzu 
31J. Łukaszewicz, Opis historyczny kościołów parochial-
nych w dawnej dyecezyi poznańskiej, Poznań 1858, t. II, 
s. 237.
32Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, Powiat śremski 
z. 25, Warszawa 1961, s. 55.

głównym znajdował się od niepamięt-
nych czasów słynący łaskami obraz 
Najświętszej Maryi Panny33. Dawna 
księga ze spisem licznych łask do-
znanych za pośrednictwem Matki 
Boskiej zaginęła. Do dzisiaj zachował 
się cudowny obraz wstawiony w neo-
gotycki ołtarz, przy którym dzieją się 
nadzwyczajne zdarzenia. Najdobitniej  
o cudowności obrazu świadczyły licz-
ne wota składane jako prośby i dzięk-
czynienia, a także szczęśliwie zacho-
wana srebrna sukienka pochodząca  
z 1 ćwierci XVIII wieku. Dzisiaj su-
kienka oddzielona od obrazy wisi na 
bocznej ścianie kościoła. Warto za-
znaczyć, że sukienka wyszła z dobre-
go warsztatu złotniczego, najpewniej 
z poznańskiego. Zdobi ją znakomicie 
odkuty suchy akant, kwiaty i ornament 
regencyjny. W nocy przed Bożym Na-
rodzeniem 1847 roku, złoczyńcy wła-
mali się do kościoła i ukradli srebr-
ne korony. Nowe korony ufundował  
w 1849 roku dziedzic Włościejewek 
Andrzej Niegolewski34. 
33A. Fridrich, Historye cudownych obrazów.., dz. cyt., t. I, 
s. 224.
34O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Mat-

il.10. Włościejewki. Malarz nieznany, 
środowisko wielkopolskie. 

1 poł. XVII w

il.11. Wejherowo. Andrzej Stech (?). 
2 poł. XVII w
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Wytrawny badacz cudownych 
wizerunków jezuita Alojzy Fridrich  
w swej bezcennej publikacji opisuje 
jedno z wielu uzdrowień: „Roku 1888, 
Jadwiga Przybylska, dziewczyna 
szesnastoletnia, dostała dziwnej cho-
roby. Trzęsła się cała, że ani stać ani 
siedzieć nie mogła. Gdy wszelkie le-
karstwa bezskutecznymi się okazały, 
ofiarowali ją rodzice opiece Najświęt-
szej Panny. Przywieźli ją do Włoście-
jewek, gdzie na ich prośbę ówczesny 
rządca tego kościoła ks. Gregorowicz, 
odmówił nad nią modlitwę. I dziwna 
rzecz. Ta, którą przywieźć musiano, 
wróciła piechotą zdrowa do domu. 
Wiele innych podobnych łask słyszeć 
można w okolicy Włościejewek, które 
nawet przysięgą gotowi są stwierdzić 
ci, którzy ich doznali, albo je własnymi 
oczami widzieli”35. 

Obraz pochodzi z 1 połowy 
XVII wieku, najprawdopodobniej na-
malowany przez warsztat wielkopol-
ski36. Matka Boska ukazana w całej 
postaci i stojąca na półksiężycu, re-
prezentuje typ Madonny Apokalip-
tycznej „odzianej w słońce i księżyc 
pod Jej stopami” (Ap 12,1). Postać 
Madonny otacza złota, promienisto-
-płomienista mandorla na ciemnym 
tle. Odziana jest w czerwoną suknię 
obrzeżoną złotą lamówką oraz ciem-
ny płaszcz spięty pod szyja klamrą 
z dwoma broszami. Suknię zdobią 
owoce granatu, symbolizujące pięk-
no i liczne przymioty Maryi. Jej twarz 
z wysokim czołem, przypominającym 
gotyckie formuły obrazowania kobiet, 
jest pogodnie uśmiechnięta. Z gło-
wy spływają długie, lokowane włosy 
sięgające pasa. Madonna w prawej 
ręce trzyma stylizowany biały kwiat 
róży, a lewym ramieniem podtrzymu-
je nagie Dzieciątko Jezus z krótkimi, 
kędzierzawymi włosami. Głowy posta-

ki Bożej.., dz. cyt., s. 759-760. 
35A. Fridrich, Historye cudownych…, dz. cyt., s. 226-228.
36Tempera na desce; wymiary 150x90 cm. 

ci otaczają koliste, złote glorie. Dwaj 
aniołowie ubrani w czerwone suknie  
i białe tuniki, trzymają nad głową Ma-
donny namalowaną koronę otwartą. 
W dolnej części obrazu widać dwóch 
adorantów dotykających szaty Ma-
ryi. Jeden z nich ubrany jest w dłu-
gą czerwoną suknię, a drugi w białą. 
Tak dawniej ukazywano fundatorów 
oraz kolatorów obrazów i kościołów. 
Po bokach antytetycznie klęczą na 
obłokach dwaj aniołowie, trzymają-
ce palmowe gałązki, symbol zwy-
cięstwa. Obraz bardziej przedstawia 
wartość sakralną aniżeli artystyczną. 
Postać Madonny, jej ułożenie rąk oraz 
Dzieciątko Jezus i postacie anielskie 
zdradzają raczej przeciętny warsztat 
malarski. W wizerunkach kultowych 
nie tyle ważne są umiejętności warsz-
tatowe, lecz oddziaływanie religijne. 
Madonna z obrazu przemawia ducho-
wo do wiernych i taką Madonnę piel-
grzymi nawiedzający to sanktuarium 
pokochali.

Obraz Madonny z Dzieciąt-
kiem, które trzyma kwiat różany prze-
chowuje kościół św. Anny w Wejhero-
wie (il.11). Fundatorem kalwarii i ko-
ścioła był wojewoda malborski Jakub 
Wejher. Brał on udział w wyprawie 
wojennej pod Smoleńskiem z królem 
Władysławem IV. Podczas oblężenia 
twierdzy Biała na Białorusi w 1634 
roku znalazł się w śmiertelnym nie-
bezpieczeństwie. Wtedy ślubował za 
ocalenie życia wybudować w swoich 
dobrach kościół Trójcy Świętej i za-
łożyć klasztor. W 1643 roku razem 
z żoną Anną Elżbietą Schaffgotsch 
wybrali miejsce miedzy rzeką Białą  
i Srebrną. Dowiedziawszy się o na-
zwie rzek powiedział: „To jest to czego 
szukałem. Jak pod Białą ślub złoży-
łem, tak nad Białą go wypełnię”. Tam 
zbudował kościół wotywny i wokół 
niego założył osadę, która otrzymała 
prawa miejskie i od jego nazwiska na-
zwę Wejherowo. Wraz z lokowaniem 
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miasta zaczęła powstawać słynna 
Kalwaria Wejherowska jako czwarta 
w dawnej Rzeczpospolitej, po Zebrzy-
dowskiej, Pacławskiej i Żmudzkiej. 
Należy ona do jednych z najwybit-
niejszych zespołów architektoniczno-
-urbanistycznych tego typu założeń  
w Polsce. Fundator kalwarii sprowa-
dził z Warszawy zakon franciszka-
nów Reformatów. Powierzył im pro-
wadzenie kalwarii oraz zbudował dla 
nich klasztor oraz kościół św. Anny, 
konsekrowany w 1663 roku37. W tym 
kościele znalazł się ołtarz boczny  
z cudownym wizerunkiem Matki Bo-
skiej. Obraz Madonny i dróżki kalwa-
ryjne stanowiły wzajemnie dopełniają-
cą się teologiczną całość. Pielgrzymi 
najpierw modlili się przed cudownym 
obrazem Matki Boskiej, a następnie 
udawali się na dróżki kalwaryjne, aby 
wędrować po drodze krzyżowej i roz-
pamiętywać mękę jej Syna. Funda-
tor pomyślał też o założeniu szkoły, 
która została otwarta w 1652 roku.  
W szkole wprowadzono naukę języka 
polskiego jako przedmiot obowiązko-
wy. Przyjmowano do niej katolików jak 
również dzieci z rodzin protestanc-
kich. W czasach zaboru z uwagi na 
prowadzoną działalność patriotyczną 
i katolicką, rząd w 1828 roku zdecy-
dował o usunięciu z klasztoru zakon-
ników. Jednakże miejscowa ludność 
stanęła w obronie franciszkanów  
i wespół z władzami miasta, zbudo-
wali nowy klasztor. Ostatecznie rząd 
pruski w 1875 roku doprowadził do 
kasaty zakonu, powierzając prowa-
dzenie sanktuarium duchowieństwu 
diecezjalnemu. Wtedy też kult maryj-
ny bardzo przygasł. Nawet tacy wy-
trawni badacze cudownych wizerun-
ków jak Wacław z Sulgostowa, Sadok 
Barącz i Alojzy Fridrich w swoich zna-
komitych publikacjach nie wspomina-
ją o sanktuarium wejherowskim. Po II 
wojnie światowej sanktuarium powie-
37Przewodnik po sanktuariach maryjnych…, dz. cyt., s. 
656.

rzono franciszkanom, którzy na nowo 
ożywili kult maryjny. Cudowny obraz 
Matki Boskiej Wejherowskiej docze-
kał się koronacji przez papieża Jana 
Pawła II podczas siódmej pielgrzym-
ki do Ojczyzny, 5 czerwca 1999 roku 
w Sopocie. Oficjalnym tytułem Matki 
Boskiej Wejherowskiej jest wezwanie 
„Uzdrowienie chorych na duszy i cie-
le”. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
wydał dekret ustanawiający Matkę 
Boską patronką ziemi wejherowskiej. 
Sanktuarium wejherowskie nazywane 
jest „Kaszubską Jerozolimą” i „Ka-
szubskim Lourdes”.

Przy obrazie także dzisiaj 
dzieją się rzeczy nadzwyczajne.  
W Księdze łask widnieje taki wpis: „To 
cud! Taka wiadomość trafia w paź-
dzierniku 2006 r. do wejherowskiego 
sanktuarium. Prośba, o to, aby dziec-
ko urodziło się zdrowe, wbrew bada-
niom lekarskim i postawionej diagno-
zie. Dziewczynka miała urodzić się 
ze skróconymi kończynami dolnymi 
i górnymi oraz wadą serca. Lekarze 
nawet rozważali wywołanie porodu 
wcześniej. Tymczasem dziecko rodzi 
się zdrowe i jego rozwój jest prawidło-
wy. Gabrysia przyszła na świat 11 X. 
Jesteśmy świadkami cudu w naszej 
rodzinie! Naprawdę... inaczej się tego 
nie da nazwać skoro od samego po-
czątku aż do rozwiązania wszystko 
było pod znakiem zapytania. Niektó-
rzy lekarze przekreślili ciążę i mówili 
takie rzeczy a tu proszę: jeszcze raz 
powtarzam, że to cud! Dziękuję Bogu 
za ten dar! Dziękuję bardzo gorąco za 
modlitwę i zarazem proszę o dalszą 
modlitwę za małą Gabrysię, o jej dal-
szy rozwój”38. 

Obraz pochodzi z drugiej po-
łowy XVII wieku, wykonany prawdo-
podobnie przez malarza gdańskiego 
Andrzeja Stecha, zdolnego portreci-
sty i autora licznych obrazów religij-
nych malowanych m. in. dla kościołów  
38http://www.sanktuarium.wejherowo.pl/r,10,kosciol_z_
cudownym_obrazem.html (dostęp: 05,03. 2021).
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w Gdańsku, Oliwie i Pelplinie (il.11)39. 
Na złotym tle widnieje Madonna w ca-
łej postaci lekko zwrócona w prawo, 
ubrana w szkarłatną suknię sięgają-
cą stóp i przepasaną w stanie złotą 
wstęgą. Dekolt sukni osłania kremo-
wa, udrapowana chusta. Na ramiona 
narzucony ma mocno udrapowany 
błękitny płaszcz kaskadowo spływa-
jący ku dołowi i obrzeżony złotym 
galonem. Stoi na globie ziemskim 
oplecionym przez węża, który trzy-
ma w pysku jabłko. Stopy obute są  
w rzymskie sandały. Prawa stopa stoi 
na półksiężycu z ludzką twarzą, a dru-
ga depcze węża. Madonna ma twarz 
pięknej, pogodnie zamyślonej kobiety. 
W prawym, odsłoniętym uchu widać 
kolczyk ze zwisającą perłą, tak jak-
by uważnie wsłuchiwała się w proś-
by pielgrzymów. Perła symbolizuje tu 
Jezusa, którego wydała na świat naj-
szlachetniejsza muszla jaką jest Ma-
ryja. Jej ciemne falujące włosy swo-
bodnie opadają na ramiona. W prawej 
ręce trzyma złote berło królewskie,  
a lewą podtrzymuje Dzieciątko Jezus. 
Mały Jezus o dziecięcej twarzyczce 
okolonej jasnymi włosami, ubrany 
jest w kremową tunikę. W lewej ręce 
dzierży jabłko królewskie, a w ręce 
prawej, wzniesionej w górę, trzyma 
czerwony kwiat róży, znany nam już 
motyw ikonograficzny występujący na 
obrazach z Tarnobrzegu i Byszewa. 
W przeciwieństwie do Madonny, oczy 

39Obraz olejny na płótnie; wymiary: 194x81,7 cm.  

Jezusa skierowane są w lewo, patrzą 
poza obraz. Skronie świętych postaci 
zwieńczają korony zamknięte, kabłą-
kowe zakończone jabłkiem królew-
skim. Nad obrazem umieszczony jest 
kartusz z napisem łacińskim zaczerp-
niętym z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 
2,2): SICUT LILIUM INTER SPINAS 
(tłum. Jak lilia między cierniem). 

Przedstawione w ar tyku -
le dzieła należą do sztuki sakralnej.  
Z wyjątkiem obrazu z klasztoru ber-
nardynów w Tarnowie, pozostałe ob-
razy uchodzą za cudowne wizerunki 
słynące łaskami. Sanktuaria z tymi wi-
zerunkami przyciągają do dzisiaj rze-
sze pielgrzymów. Dzieła sztuki malar-
skiej można rozpatrywać pod kątem 
wartości artystycznej, warsztatowej, 
historycznej czy konserwatorskiej. 
Nawet wieloaspektowa analiza będzie 
niepełna, bez uwzględnienia wartości 
sakralnej. To przede wszystkim war-
tość sakralna jest tym fundamentem, 
na którym wznoszą się inne wartości. 
Obrazy powstawały dla celów religij-
nych. Gdy obrazy zasłynęły cudami, 
stawały się czcigodnymi przedmiota-
mi włączonymi w kult maryjny. Dlate-
go Madonny z kwiatami róży zachwy-
cają nie tylko pięknem artystycznym, 
ale nade wszystko przyciągają pięk-
nem duchowym i matczyną miłością.

BIuRO PARAFIAlNE

czynne w godzinach

16.30–18.00 (czwartek)
9.00–11.00 (sobota)

tel. (65) 572 00 14



  44 

Z naszej historii

BIOGRAmY ŚWIĘTOGÓRSKICh 
KAPŁANÓW I BRACI

Ksiądz Wawrzyniec May-
chrzycki COr – urodzony w 17191 
roku. Nie posiadamy wielu informacji 
o tym kapłanie kongregacji. W jego 
nekrologu zanotowano, że był wielo-
letnim promotorem Różańca Święte-
go, czyli sprawował pieczę nad istnie-
jącym bractwem Różańca Świętego. 
Bardzo gorliwie wypełniał swoje obo-
wiązki kapłańskie, co pochwala autor 
klasztornej księgi zmarłych pisząc, iż 
był zawsze chętny do głoszenia Słowa 
Bożego oraz nieznużony w słuchaniu 
penitentów poszukujących Bożego 
przebaczenia. Miał jeszcze wiele in-
nych zasług, których niestety w szcze-
gółach nie wymieniono. Ciężko i długo 
chorował, aż do śmierci, która nastą-
piła w pięćdziesiątym roku życia, dnia 
26 stycznia 1769 roku, o godzinie szó-
stej wieczorem2. Został pochowany  
w kryptach kościoła na Świętej Górze.

Ksiądz Paweł Waniszew-
ski COr – urodził się w 16893 roku. 
Nie odnajdujemy żadnych wzmianek  
o pochodzeniu tego oratorianina, ani 
młodym wieku, ani też czy był od po-
czątku swego kapłaństwa w kongre-
gacji. Natomiast jak dotąd, to jedyny 
kapłan o którym zanotowano w księ-
dze zmarłych następujące zdanie: 
(…) na wszystkich urzędach Świętej 
Kongregacji bardzo zasłużony (…)4. 
Potwierdza tę informację ks. Brzeziń-
ski wspominając iż, ten kapłan piasto-
1Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył pięćdziesiąt lat. 
2Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
3Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył osiemdziesiąt trzy lata.
4Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.

wał w swoim długim życiu wszystkie 
urzędy jakie tylko były we wspólno-
cie5. Współbracia musieli go darzyć 
wielkim zaufaniem i szacunkiem, bo 
nie bali się powierzać mu kolejnych 
odpowiedzialnych zadań. Przez jed-
ną kadencję był także superiorem od 
9 stycznia 1740 roku do 8 stycznia 
1743 roku6. Bardzo gorliwie sprawo-
wał swoje zadania kapłańskie sprawu-
jąc sakramenty, dbając o piękno szat 
liturgicznych oraz wszelkich paramen-
tów kościelnych. Ostatni rok swojego 
życia spędził leżąc w łóżku swojej celi, 
zmożony ciężką chorobą. Przez cały 
ten czas, jak zapisano w Liber De-
functorum, regularnie korzystał z sa-
kramentu pojednania oraz przyjmował 
Najświętszy Sakrament. Zmarł jako 
senior Kongregacji, opatrzony świę-
tymi sakramentami 9 lipca 1772 roku 
przeżywszy osiemdziesiąt trzy lata7,  
w tym pięćdziesiąt sześć we wspól-
nocie świętogórskiej8. Pochowano go  
w podziemiach, w grobie ojców. 

Brat Stanisław Niewitecki 
COr – urodzony w 17089 roku. Przy-
jął niższe święcenia, lecz niestety to 
jedyna informacja. Nie podano które 
z niższych święceń przyjął, ani też 
dlaczego nie przyjmował kolejnych. 
Zanotowano o nim, że był dobrym 
człowiekiem i gorliwie służył w sank-
tuarium. Zmarł mając sześćdziesiąt 
pięć lat we wspomnienie św. Schola-

5ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 186.
6Tamże.
7Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
8ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 186.
9Poznajemy datę urodzenia brata po informacji w nekrolo-
gu, iż żył sześćdziesiąt pięć lat.

ks. Dawid Majda COr
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styki, 10 lutego 1773 roku o godzinie 
ósmej wieczorem, a pochowany został 
w podziemiach10. 

Ksiądz Antoni Kulawski COr 
– pochodził z pobliskiego Jutrosina. 
Zajmował się opieką nad Bractwem 
Różańcowym, dlatego przysługiwał 
mu tytuł promotor Różańca Świętego. 
Można przypuszczać, że zmarł w mło-
dym wieku, ponieważ we wspólnocie 
przeżył zaledwie dziesięć lat, a autor 
jego nekrologu zapisał słowa: (…)  
w krótkim czasie przeżył lat wiele (…). 
Był bardzo pracowitym człowiekiem. 
Zmarł 13 marca 1773 roku zaopatrzo-
ny sakramentami świętymi i pochowa-
no go Świętogórskich kryptach11. 

Ksiądz Paweł Judaszecki 
COr – to kolejna postać o której posia-
damy bardzo szczątkowe informacje, 
wiec pozostanie tajemniczą postacią. 
Zanotowano o nim tylko fakt, że był 
Seniorem Kongregacji i był Śląza-
kiem. Zmarł przyjąwszy wszystkie sa-

10Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
11Tamże.

kramenty dnia 30 kwietnia 1777 roku. 
Ciało tego kapłana złożono w grobow-
cu ojców12. 

Brat Błażej Nesselski13 COr 
– urodzony w 169914 roku. Zajmował 
się muzyką w klasztorze pełniąc obo-
wiązki prefekta muzyki, choć zapew-
ne sam był muzykiem, ponieważ tak 
go określa Liber Defunctorum. Zmarł 
o siódmej wieczorem, w wigilię Boże-
go Narodzenia 24 grudnia 1777 roku, 
w wieku siedemdziesięciu ośmiu lat, 
z czego we wspólnocie klasztornej 
żył czterdzieści trzy lata. Doczesne 
szczątki br. Błażeja złożono pod oł-
tarzem św. Krzyża między zmarłymi 
wcześniej współbraćmi15. 

Ksiądz Józef Sobocki COr 
– urodzony 172316 roku. Spędził we 

12Tamże.
13Nazwisko trudne do odczytania, może brzmieć: Nefsel-
ski lub Najselski.
14Poznajemy datę urodzenia brata po informacji w nekro-
logu, iż żył siedemdziesiąt osiem lat.
15Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
16Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył pięćdziesiąt dziewięć lat.

Z archiwum Świętej Góry (rok 2005)
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wspólnocie księży filipinów na Świętej 
Górze prawie trzydzieści lat. Odzna-
czał się pobożnym życiem, był gorli-
wym kapłanem, dobrze spełniającym 
swoje codzienne obowiązki. Zapamię-
tano go jako zasłużonego. Przeżyw-
szy pięćdziesiąt dziewięć lat, zmarł 
przyjąwszy sakramenty na ostatnią 
drogę do wieczności 2 grudnia 1782 
roku w pierwszą niedzielę Adwentu,  

o godzinie siódmej rano podczas 
trwającej w kościele Eucharystii. Po-
chowano go pod ołtarzem św. Krzyża 
obok innych ojców i braci17. 

17Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.

kl. Adam Pupka COr
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Szacunkowe dane podają, że 
Polacy rokrocznie wydają około 2 mi-
liardy złotych na usługi wszelkich wró-
żek, jasnowidzów i podobnych szarla-
tanów. Na każdym kroku spotykamy 
się dziś z osobami, które dla żartów, 
albo co gorsza, trochę bardziej po-
ważnie, czytają rozmaite horoskopy, 
wróżby, przepowiednie. Nieszkodli-
we? Wbrew pozorom jest to problem 
warty alarmującej uwagi.

Jest czymś zaskakującym,  
a może wręcz niewyobrażalnym, że  
w czasach gdy progresiści ogłasza-
ją tryumf nowej cywilizacji rozumu 
nad instytucjami ciemnoty religii, tak 
oszałamiający sukces odnosi wróż-
biarstwo, magia, astrologia. Przypa-
dek? Absolutnie nie… Tragedia? Bez-
sprzecznie tak…

Wielu ludzi utraciło współcze-
śnie zainteresowanie religią, problem 
ten jest złożony i stanowi w jakimś 
stopniu mieszankę konsumpcjoni-
zmu, zawodu, niechęci do wyrzeczeń. 
Rzadko jest to przemyślany ideowy 

ateizm, toteż ludzie ci, niepozbawie-
ni naturalnych skłonności duchowych 
szukają protezy, która zastąpi typowe 
dotąd dla nich formy realizacji swojej 
transcendencji. Tu objawia się źródło 
sukcesu współczesnej astrologii. 
 Pomijając fakt, że w znacznej 
mierze telewróżki, internetowe horo-
skopy i podobne temu zjawiska przy-
prawiają o autentyczne ciarki zażeno-
wania, to zastanówmy się dlaczego 
takie przejście duchowe, od religii do 
magii, jest przykre, a także rozważ-
my na przykładzie astrologii dlacze-
go same te dziedziny nie zasługują  
u człowieka rozsądnego na żadne 
uznanie.

Praktyki magiczne, jak dowo-
dzą badania początków ludzkości, są 
sporo starsze od kultów religijnych. 
Jedocześnie są też dużo bardziej pier-
wotne – prymitywne. W dużym stop-
niu operują uproszczeniami i wiarą  
w zabobonne, nieracjonalne (po-
przez czynność magiczną) wpływanie 
na rzeczywistość. Religia natomiast  

ASTROlOGIA – PRZESĄD 
CZY PROROCTWO? 
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cieszy się charakterem systemowym 
i zamyka świat w pewnym spójnym 
opisie. Co więcej, ten opis, w przypad-
ku chrześcijaństwa, akcentuje pełna 
spójność pomiędzy wiarą i rozumem, 
o czym zresztą już kiedyś pojawił się 
na tej stronie stosowny wpis. W efek-
cie, rozum swobodnie rozwija się bez 
ograniczeń pseudorzeczywistości 
magicznej, a zarazem zaspokojona 
zostaje naturalna ludzka skłonność 
i przeświadczenie o potrzebie odda-
wania czci Bogu. Powrót zatem do 
praktyk magicznych, nie tylko stano-
wi poważny regres duchowy, ale też 
jest uwłaczający dla ludzkiego rozumu  
– cofa go do przestrzeni nieracjonal-
nej. Nawet najzagorzalsi wrogowie 
religii, przyznać muszą na bazie histo-
rii, że religia niesie w sobie ogromny 
ładunek kulturotwórczy. Obecny zaś 

odwrót od niej, nie jest krokiem ra-
cjonalistycznego postępu do „czystej 
nauki”, gdyż w efekcie wzbudza nowe 
pokłady stłamszonego dotąd zabobo-
nu i ciemnoty, nie stawiając mu nowej 
zapory w miejsce starej.

Co do samej astrologii, ta 
stara „nauka” o wpływie konkretnych 
układów gwiazd na człowieka nie ma 
żadnej racji bytu. Dlaczego? Jest to 
relikt geocentrycznej wizji świata. Tak 
naprawdę, oznaczone na niebie ukła-
dy gwiazd, zwane zodiakami, składa-
ją się z ciał niebieskich skrajnie od 
siebie oddalonych, o różnej jasności  
i nie układają się w żaden istniejący 
na płaszczyźnie wzór. Wzór ten istnie-
je jedynie jako złudzenie płaszczyzny  
z perspektywy ziemskiej. Jest poważ-
ną pychą uważać, że takie geocen-
tryczne spojrzenie może poprawnie 

Astronom Kopernik rozmowiający z Bogiem, Jan Matejko, Kraków 1873 rok
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opisywać złożoność Wszechświata.

Podobnie za pychę uznać na-
leży przekonanie, że człowiek posiada 
aparat poznawczy zdolny ocenić, jaki 
wpływ te ciała niebieskie mają na sam 
byt ludzki, zwłaszcza, że klucz ocenia-
nia pochodzi z czasów gdy człowiek 
nie miał żadnych poważnych narzę-
dzi astronomicznych, a współczesne 
narzędzia nijak tamtego klucza ocen 
nie zatwierdziły. Przyjmując jednak 
mimo tego opis wpływu konkretnych 
konstelacji gwiezdnych na ludzi, musi-
my pozwolić sobie zauważyć pewien 
obnażający je błąd. Otóż wygląd nie-
ba, w związku z drobnymi odchylenia-
mi ruchu ciał niebieskich (w tym osi 
ziemskiej) jest zmienny. W ten sposób  
12 znaków zodiaku, pokrywało się  
z „faktycznym ich miejscem na niebie” 
w II wieku naszej ery, ale dziś właści-
wie przesuniecie obrazu nieba jest ta-
kie, że na przykład ci którym powinien 
przyświecać znak barana rodzą się 
faktycznie pod „wpływem” znaku ryby. 
Postulowane korekty dat konkretnych 
znaków, czy nawet wprowadzenie 
trzynastego znaku – wężownika się 
nie przyjęły, a producenci horosko-
pów, nawet tych spersonalizowanych, 
dalej bazują na starym układzie, igno-
rując rzeczywisty obraz nieba.

W astrologii nie liczy się bo-
wiem stan faktyczny, a stan umysłu. 
Horoskopy i wróżby astrologiczne są 
napisane tak okrągłym językiem, że 
zawsze można je odpowiednio zinter-
pretować, zawsze mogą też stać się 
samospełniającą przepowiednią.

Doskonałym przykładem tego, 
są badania psychologa Bertrama  
R. Forera, który zebrawszy od respon-
dentów pewnego ze swoich badań 
szczegółową ankietę, obiecał zapre-
zentować im spersonalizowaną ana-
liz ich osobowości. W rzeczywistości 

wszystkim uczestnikom przedstawił 
jednakowy tekst, będący mieszanką 
różnych horoskopowych sformułowań. 
Badani zostali poproszeni o subiek-
tywną ocenę jego trafności w opisaniu 
ich samych (wciąż myśleli, że to na-
ukowa, spersonalizowana analiza ich 
osobowości). Okazało się, że w skali 
0-5 ocenili (średnio) trafność jako 4,26 
czyli bardzo wysoką. Tekst ten brzmiał 
następująco: „Masz potrzebę, by lu-
dzie cię lubili i podziwiali, jednak jesteś 
osobą krytyczną wobec siebie. Masz 
pewne wady osobowości, ale potrafisz 
je kompensować tym, co jest w tobie 
dobre. Masz duże możliwości, któ-
re wciąż pozostają niewykorzystane.  
O ile na zewnątrz możesz wyglądać na 
osobę zdyscyplinowaną i opanowaną, 
wewnątrz często trapi cię niepewność 
i martwisz się o wiele spraw. Niekiedy 
masz poważne wątpliwości, czy two-
ja decyzja była dobra albo czy twoje 
czyny były właściwe. Lubisz pewną 
ilość zmian i różnorodności, a kiedy 
osaczają cię ograniczenia, odczuwasz 
niezadowolenie. Cenisz sobie własną 
niezależność myślenia i nie przyjmu-
jesz cudzych twierdzeń bez przekonu-
jących dowodów. Życie nauczyło cię, 
aby nie przesadzać ze szczerością, 
kiedy się przed kimś otwierasz. Cza-
sem bywasz osobą otwartą na ludzi, 
przystępną i towarzyską, ale innym 
razem zamkniętą, ostrożną i zdystan-
sowaną. Niektóre z twoich marzeń 
wydają się być nierealistyczne.” Brzmi 
znajomo? Warto jednak wychodzić 
poza sferę wiedzy pozornej i przy-
jemnych uproszczeń. Warto, aby dać 
świadectwo wspaniałemu terminowi  
– Człowiek.
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Dostojny Jubilacie!
Trwamy w oktawie uroczystości Boże-
go Ciała, kiedy kroczymy za kapłanem 
niosącym Najświętszy Sakrament  
– Jezusa, Boga i Człowieka, naszego 
Zbawiciela, który dał się nam ludziom 
w kruszynie chleba i dziękujemy tak 
po prostu, że jest między nami. Wła-
śnie w tym czasie gromadzimy się  
w bazylice świętogórskiej na Two-
im złotym jubileuszu, księże Leonie  
– nasz Seniorze. Pochylamy się nie 
tylko nad tajemnicą Eucharystii i re-
alnej obecności Jezusa z nami, ale 
także nad tajemnicą kapłańskiego po-
wołania, którym Zbawca, Mistrz, jedy-
ny Najwyższy Kapłan obdarza swoje 
sługi – tych których sam wybiera i ob-
darowuje ich darem niczym niezasłu-
żonym. 

Pójdź za mną! – te słowa usłyszeli kie-
dyś Apostołowie od samego Jezusa 
nad jeziorem Galilejskim. Wiemy, że 
byli prostymi ludźmi, nie wykształcony-
mi, nie znaj]li języków, byli rybakami, 
biednymi i skromnymi. Piotr, Andrzej, 
Jakub i Jan jako pierwsi, potem kolejni 
powoływani przez Jezusa. Poszli za 
nim w ciemno, zostawili wszystko bo 
zachwycili się Jezusem. To pierwsze 
spotkanie musiało być niesamowite, 
musiało ich powalić na kolana, musia-
ło rozpalić ich serca, skoro dosłownie 
wszystko zostawili, opuścili i poszli za 
nim.

W usłyszanej przed chwilą ewangelii 
św. Jana, była mowa o Jezusie zmar-
twychwstałym, którzy przekazuje Pio-

trowi władzę pasterską, lecz zanim to 
uczynił, zadaje mu fundamentalne py-
tanie: czy kochasz mnie? Święty Piotr 
trzykrotnie odpowiada twierdząco, że 
kocha Mistrza. Jego odpowiedź jest 
pewna, ponieważ już wie, co to zna-
czy, już raz Jezusa zawiódł, kiedy bał 
się do niego przyznać przed ludźmi na 
dziedzińcu piłatowego pałacu. Teraz 
był już silniejszy, już się nie boi, już 
wypłakał łzy żalu, już przeprosił i jest 
gotowy, by spełnić zadanie. Dlatego 
słyszy słowa: Paś owce moje! oraz 
Pójdź za mną!

Kochany księże Leonie!
Ty też usłyszałeś te słowa Pana Je-
zusa: czy mnie miłujesz? Czy jesteś 
gotowy mi służyć? Czy jesteś gotowy 
pójść za mną? Czy nie stchórzysz?  
I odpowiedziałeś twierdząco, tak zwy-
czajnie: pójdę, wytrwam, nie ucieknę. 
Pomógł ci usłyszeć ten Jezusowy głos 
powołania Twój katecheta ze szkoły 
podstawowej ks. Kazimierz Wase-
la COr, którego, jak mi opowiadałeś, 
spotkałeś na ulicy w Gostyniu, już po 
maturze, a on zapytał Ciebie: co Ty tu 
robisz? Myślałem, że jesteś w klasz-
torze? A Ty właśnie tak zwyczajnie 
wtedy mu odpowiedziałeś: mogę iść, 
pójdę. A kiedy powiedziałeś o swojej 
decyzji kochanym rodzicom, ojciec 
zapytał Ciebie tylko o jedno: czy wy-
trwasz, wytrzymasz? I znów Twoja 
pewna odpowiedź: wytrwam, dam 
radę, nie stchórzę. I tak rozpoczęła się 
droga realizacji Twojego kapłańskiego 
powołania. Potwierdziłeś swoją decy-
zję w sposób ostateczny przyjmując 

Do refleksji
ks. Dawid Majda COr

KAZANIE NA JuBIlEuSZu 
KSIĘDZA lEONA PRACZYKA COr
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sakrament święceń w stopniu prezbi-
teratu, po ukończonych studiach filo-
zoficzno-teologicznych w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie, 
30 maja 1971 roku w bazylice kate-
dralnej w Tarnowie z rąk abpa Jerzego 
Ablewicza. By już teraz służyć Bogu, 
ludowi Bożemu i Matce Najświętszej  
– Świętogórskiej Róży Duchownej, 
która przygarnęła Cię tu na Świętej 
Górze jak własnego syna, przytuliła  
i zaczęła się o Ciebie troszczyć. 

Drogi ks. Leonie!
Dzisiaj Ty dziękujesz za swoje ka-
płaństwo, za łaski które przez te pięć-
dziesiąt lat otrzymałeś z ręki Bożej 
Opatrzności, pozwól, że my wszyscy 
tutaj dzisiaj obecni w tej świątyni, do-
łączymy się do twojego dziękczynie-
nia. Dziękujemy więc razem z Tobą za 
Twoich:
– rodziców: Zofię i Antoniego, za to, że 
dali Ci życie, jesteś przecież ich pierw-

szym owocem miłości, za to, że trosz-
czyli się o twoje wychowanie, że wpoili 
Ci miłość do Boga, Matki Najświętszej 
i co ważne miłość do ojczyzny, za do-
bry wzór życia. 
– dziękujemy razem z Tobą za twoich 
braci Franciszka, którego musiałeś 
już odprowadzić na cmentarz, oraz za 
obecnego dziś tutaj Tadeusza: za lata 
waszego wspólnego dorastania, wy-
chowywania się, kształtowania cha-
rakterów, za braterską miłość. 
– dziękujemy za twojego proboszcza 
ze Starego Gostynia ks. Józefa My-
śliwego, który się ochrzcił, udzielił Ci 
pierwszej komunii świętej, którego by-
łeś ministrantem, a który napisał Tobie 
opinię, kiedy wstępowałeś do klasz-
toru świętogórskiego. za to, że dał Ci 
piękny wzór kapłaństwa, bo tak ciepło 
go wspominasz.
– razem z tobą dziękujemy za twoich 
profesorów i nauczycieli: ze Szko-
ły Podstawowej w Goli, z Liceum  

Kazanie na stadionie w Ostrowie Wielkopolskim dla „Solidarności” 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, 

3 maja 1983 rok
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Ogólnokształcącego w Gostyniu oraz 
z Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Tarnowie, że tak pięknie wpaja-
li ci dobre wartości chrześcijańskie, 
przygotowali do życia i nauczyli wzro-
stu duchowego. Dziękujemy szczegól-
nie za profesora matematyki z gostyń-
skiego liceum, który zaproponował Ci, 
żebyś jeszcze rok tej matematyki się 
pouczył, a dzięki temu możemy dzi-
siaj świętować jubileusz w większym 
gronie, bo rok temu by się to nieudało  
z racji pandemii. 
– dziękujemy wreszcie za kapłanów 
i braci filipinów ze Świętej Góry, któ-
rzy otwarli przed Tobą drzwi klaszto-
ru, pozytywnie przyjmując podanie  
28 czerwca 1965 roku. Przyjęli Cię jak 
swojego, dlatego pozwólcie, że ich 
wszystkich teraz wymienię: ks. Jura 
– superior, ks. Szczerbiński – senior, 
ks. Rataj, ks. Zgama, ks. Sobecki, ks. 
Wasela, ks. Rachwał, ks. Smagacz, 
ks. Gosa, ks. Pańkowski, ks. Szym-
czak, ks. Kwaśniak, ks. Mariański oraz 
bracia: br. Józef, br. Filip, br. Marian, 
br. Antoni, br. Marcin, br. Stanisław 
Jakubczyk – nasz obecny zakrystia-
nin, który jako jedyny z obecnych we 
wspólnocie świętogórskiej pamięta 
Twoje przyjście, ponieważ ks. Lucjan 
jest w Poznaniu. Dziękujemy za ich 
otwartość i dar wspólnoty, którą Cię 
obdarowali.

Złoty Jubilacie, ks. Leonie! Drodzy 
Bracia i Siostry!
Nasz jubilat po pamiętnych święce-
niach przyjętych 50 lat temu, pełnił 
różne zadania tu na Świętej Górze. 
Jak każdy ksiądz otrzymuje konkretne 
funkcje, by je jak najlepiej realizować 
dla dobra wspólnoty. Były to na pierw-
szym miejscy obowiązki wynikające 
ze święceń, czyli sprawowanie sakra-
mentów: Eucharystia, chrzty, namasz-
czenia chorych, udzielanie ślubów, no 
i konfesjonał, którego do dzisiaj tak 
gorliwie pilnujesz. Nigdy ojciec supe-

rior nie słyszy od Ciebie słowa: nie. 
Zawsze jesteś chętny do pracy, by 
służyć, by pomóc, by coś zrobić – to 
w Tobie podziwiamy księże Leonie, 
tę niegasnącą gorliwość, która jest 
dla nas, Twoich współbraci, wzorem, 
a nieraz wyrzutem sumienia. Pełniłeś 
także funkcje, które też zauważył ks. 
arcybiskup w odczytanym na począt-
ku mszy liście gratulacyjnym: prefekta 
ministrantów, młodzieży, kronikarza, 
redaktora czasopisma Świętogórska 
Róża Duchowna, deputata kongrega-
cji – biorąc odpowiedzialność za jej 
losy, a także, jak to u nas się poważ-
nie nazywa: ministra do spraw ogrod-
niczo-rolniczych, zajmując się gorliwie 
naszym ogrodem i gospodarstwem. 

Nade wszystko Twoje życie kapłańskie 
związane było z posługą głoszenia 
Słowa Bożego. Każdy kapłan ma być 
apostołem, ma wypełnić wskazanie 
Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię!(Mt 28,19) Ty zrozumiałeś 
te słowa Mistrza. To była Twoja odpo-
wiedź na wezwanie: Pójdź za mną! 
Poszedłeś i głosiłeś nie siebie, lecz 
Jezusa! Pierwsze twoje rekolekcje 
były w parafii Borzęciczki, gdzie pro-
boszczem był ks. Sel, jak mi opowia-
dałeś, jechałeś tam wystraszony czy 
dasz radę, czy będzie dobrze. To wła-
śnie tamtejszy proboszcz Cię uspoko-
ił: nie bój się, będą Cię słuchać, są wy-
rozumiali… i tak się zaczęło. Porwała 
Cię praca kaznodziejska; coraz więcej 
rekolekcji, misji parafialnych związa-
nych z peregrynacją kopii obrazu ja-
snogórskiego i innych okazji. Ostat-
nie swoje misje parafialne wygłosiłeś 
razem z ks. Stasiem Gawlickim COr  
w parafii Targanica w diecezji Bielsko-
-Żywieckiej w 2018 roku. Pamiętam 
jak z obawą wyjeżdżaliście razem, Ty 
księże Leonie prowadziłeś samochód, 
bałeś się czy dasz radę, ale się uda-
ło, Boża Opatrzność jak zawsze nie 
zawiodła. Przejechałeś na szlakach 
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rekolekcyjnych niemal całą Polskę. 
Najczęściej głosiłeś w naszej archi-
diecezji poznańskiej, dalej w diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej, kaliskiej, 
włocławskiej, warszawskiej, gnieź-
nieńskiej, pelplińskiej, dawnej san-
domierskiej, radomskiej, tarnowskiej, 
łódzkiej i wielu innych. Byłeś również 
u sióstr ze swoimi naukami: pasterek, 
elżbietanek, wizytek, naturalnie u słu-
żebniczek i karmelitanek. Wygłosiłeś 
ponad 800 serii rekolekcji, wszystkich 
nie sposób zliczyć. Setki kazań, konfe-
rencji, przemówień… kochany księże 
Leonie – jesteś Wielki!

Na twojej drodze rekolekcyjno-misyj-
nej było wiele radosnych wydarzeń. 
Trzeba tu wspomnieć twoje głoszenie 
Słowa Bożego w latach osiemdziesią-
tych w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie 
na stadionie miejskim odbywał się 
zjazd Solidarności, a ty miałeś kazanie 
podczas Mszy świętej. Słuchało Ciebie 
wówczas ponad dwadzieścia tysięcy 
wiernych, zasłuchanych, wpatrzo-
nych, zaciekawionych. Słuchali Ciebie 
jak Ojca Świętego! To była niezwykła 
radość. Niestety były też bolesne dla 
Ciebie chwile, zwłaszcza wtedy, kiedy 
w jednej z parafii, jak to sam wspo-
minałeś na świętogórskiej ambonie, 
usłyszałeś z młodych ust gorzkie sło-

wa: ej, ty klecho, do piachu z Tobą!... 
to było trudne… lecz się nie poddałeś, 
nie stchórzyłeś, za to Ci dziś dzięku-
jemy. Na swoim obrazku prymicyjnym 
wypisałeś słowa: Pan mój Wódz i Pa-
sterz mój, o jak szczęśliwy mój los (Ps. 
23). Wszystko od początku oddałeś 
Jezusowi, Dobremu Pasterzowi i się 
nie zawiodłeś, to właśnie On będzie 
twoją największą nagrodą!

Księże Leonie! Nasz Złoty Jubilacie!
Razem z Tobą wszyscy tu obecni 
chcemy wyśpiewać Ted Deum lau-
damus, ze pięćdziesiąt lat twego ka-
płaństwa i życzymy Ci, byś dalej głosił 
Jezusa, nawet jeśli głos już wysiada, 
co bardzo Ci doskwiera, i ręce mocniej 
drżą, to nie poddawaj się! Bądź dalej 
sługą Bożym, dalej idź za Jezusem,  
a On niech Cię wspiera i umacnia. Po-
zwól ks. Leonie, że na koniec złamię 
wszystkie przepisy sanitarne i w imie-
niu nas wszystkich tu obecnych ucału-
je teraz twoje kapłańskie, spracowane 
dłonie, jak to uczyniłem podczas mo-
ich prymicji. 

Kochany księże Leonie: ad multos  
annos!



  53 

Do refleksji

W marcu dowiedziałam się, 
że jestem w ciąży. Gdy spojrzałam na 
Maryję, kochaną Mamę usłyszałam 

słowa: „Przyjmij macierzyństwo z mo-
ich rąk”. Bardzo się ucieszyłam, że no-
szę w sobie czwarte dziecko. Moje có-

reczki skakały z radości. Niestety dużo 
ludzi nie rozumiało mojego szczęścia. 
Często słyszałam przykre wypowiedzi: 

„Wpadliście?”, „Znowu?”, „Ile moż-
na mieć dzieci?”, „Oby był chłopiec”, 
„Byle było zdrowe”.

Matka

DZIECKO – TO DAR OD BOGA

Dawid Radomski daje świadectwo podczas Paradiso 2021 na Świętej Górze
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W 9 tygodniu ciąży źle się po-

czułam. Usłyszałam od lekarza, że 
ciąża jest zagrożona. Modliłam się do 
Pana Boga, aby dał mi siłę. Codzien-
nie chodziłam do komunii. Gdy czułam 
się bardzo źle, prosiłam księdza, aby 
przyszedł z komunią. Modląc się mó-
wiłam: „Niech się stanie wola Twoja”.

Pod koniec czerwca poroni-
łam, ale na tym nie skończyło się moje 
cierpienie. Będąc w szpitalu poinfor-
mowałam lekarza, że chcę pochować 
dziecko. Byłam w 12 tygodniu ciąży. 
Usłyszałam wiele przykrych zdań. 
Problemem dla lekarza było to, że nie 
jest znana płeć. Nie mogliśmy się po-
rozumieć, bo dla lekarza to był płód, 
a dla mnie to było dziecko. Nie było 
ważne dla mnie, jaką płeć ma dziec-
ko. Tłumaczyłam, że jestem osobą 
wierzącą i chce to zrobić dla spoko-
ju mojej duszy. Całą niedzielę byłam 
trzymana w niepewności, czy dziecko 
będzie mi oddane. Modliłam się nocą, 
aby Maryja rozwiązała problem po 
ludzku trudny do rozwiązania.

Rano przyszła do mnie pielę-
gniarka z lekarzem i powiedzieli, że 
dokonano badania płci. Okazało się, 
że mam synka i że mogę dokonać po-
chówku. 

Po tych wszystkich przej-
ściach powinnam być w depresji,  

a nie jestem. Jest mi ciężko, ale dzię-
ki komunii świętej potrafię dziękować 
Panu Bogu, za to co się stało. Głębo-
ko wierzę, że synek oręduję za mną  
i za rodziną. Jest to zaszczyt dostać 
od Pana Boga synka – anioła.

Gdy córeczki były małe śpie-
wałam Im kołysankę: „Śpij dziecinko 
moja mała, zamknij oczka już. Ja Cię 
będę kołysała , a nad Tobą Bóg”. Wie-
rzę głęboko, że czuwa Bóg, a Maryja 
usypia mojego synka. Jednego z naj-
mniejszych aniołów w niebie.

Chciałam o moim doświadcze-
niu powiedzieć innym, bo uważam, 
że podejście do życia jest  ogrom-
nym problem społecznym. Gdyby tak 
pomyśleć, ile w słowie „wpadka” jest 
ukrytego zła…

Wiele matek, zamiast słów 
wsparcia musi wysłuchiwać przykrych 
komentarzy i ludzkich lęków.

Warto jest bronić wartości Bo-
żych. Na koniec mojego świadectwa 
chcę przytoczyć pocieszające, pełne 
mądrości słowa ks. Stefana Wyszyń-
skiego: Nie dajcie się zarazić ani za-
chwiać ludziom małodusznym, którzy 
chcieliby, abyście myśleli inaczej.

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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Spód
4 jajka; 4 łyżki cukru; 4 łyżki mąki; 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Jajka ubić z cukrem na puszystą masę, dodać mąkę i proszek. Wymieszać i delikatnie 
przelać do tortownicy oraz upiec. 15 min. w 180 oC. Dokładnie wystudzić.

Cytrynowy sernik na zimno 
Edyta Chmielarczyk

masa serowa
1 kg sera z wiaderka; 2 łyżki żelatyny; ½ szklanki mleka; 150 g śmietany 30%;  
1 cukier waniliowy; ¾ szklanki cukru pudru; skórka z cytryny

Mleko zagotować i rozpuścić w nim żelatynę. W misce połączyć ser, śmietanę, cukier 
puder, cukier waniliowy i skórkę z cytryny oraz wszystko wymieszać mikserem.
Do jeszcze ciepłej żelatyny dodać 2-3 łyżki masy serowej i dobrze wymieszać, dodać 
kolejne 2-3 łyżki, wymieszać i przełożyć do pozostałego sera.
Masę serową wylać na zimny biszkopt i wstawić do lodówki na ok. 0,5 godz.

Krem lemon Curd 
2 jajka; 2 cytryny; 110 g cukru; 70 g masła zimnego 

Cytryny dobrze umyć, skórkę zedrzeć i wycisnąć sok. Włożyć do metalowej miski, 
dodać cukier i jajka, ubić trzepaczką. Miskę umieścić na garnku z gotującą się wodą, 
dodać masło, ogrzewać często mieszając ok. 10-15 min. Krem przetrzeć przez sito  
i nałożyć na sernik. Przybrać miętą.

smaczengo!




