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W roku 2021, dzięki dotacjom 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Gminy Pia-
ski i Gminy Gostyń i zasobom wła-
snym kongregacji na Świętej Górze, 
przeprowadzono kolejny etap prac. 
Objęto nimi lewą stronę prezbiterium 
bazyliki (północna ściana transeptu).  

Wszyscy pamiętamy wygląd 
tej części świątyni, zwłaszcza w kon-
tekście odrestaurowanej w zeszłym 
roku prawej strony prezbiterium. Stan 
sztukaterii i malowideł (pokłon Trzech 
Króli i ofiarowanie Pana Jezusa  
w Świątyni Jerozolimskiej) już na 
pierwszy rzut oka  był mało zadowa-
lający. Można tam było zaobserwować 
wiele przebarwień, plam, grzybni. Przy 
dokładnym oglądzie dostrzec moż-
na było bardzo niepokojące objawy 
zniszczeń, takie jak odspojenia od po-
wierzchni, uszkodzenia mechaniczne, 
ślady po dawnych pracach malarskich 
we wnętrzu świątyni w latach siedem-
dziesiątych XX wieku. Pod wtórny-
mi przemalowaniami uwidoczniły się 
także  liczne spękania i odspojenia 
warstw tynków oraz ubytki warstw ma-
larskich. Poza tym na elementach de-
koracyjnych (sztukaterie) zachowane 
były tylko  śladowo oryginalne złoce-
nia, które także były w bardzo słabej 
kondycji. Niektóre miejsca w obrębie 
sztukaterii, malowideł, tynków i detali 
były odspojone i wymagały stabiliza-
cji i podklejenia, gdyż mogły odpaść 
od podłoża. Dotyczyło to szczegól-

nie miejsc w górnych partiach ścian,  
w tym niektórych detali architektonicz-
nych (gzymsy, pilastry, elementy fryzu) 
umieszczonych na dużej wysokości. 
Także same malowidła (freski) wyma-
gały szybkiego podjęcia prac konser-
watorskich. Taki stan zabytku powodo-
wał konieczność konserwacji zapraw, 
tynków, sztukaterii, malowideł i rekon-
strukcji  marmoryzacji w niszy i wokół 
niej. Każdy wymieniony element pod-
dano następującym zabiegom: wyko-
nanie odkrywek, pobranie próbek do 
badań, wzmocnienie osłabionych ma-
teriałów, oczyszczenie z nawarstwień, 
zabrudzeń i przemalowań, podkleje-
nie odspojonych warstw tynku i ma-
larskich, wypełnienie spękań i rozwar-
stwień, dezynfekcja obszarów zakażo-
nych mikrobiologicznie, wzmocnienie  
i sklejenie ruchomych elementów, 
uzupełnienie ubytków wraz z rekon-
strukcją brakujących elementów, sca-
lenie kolorystyczne, odtworzenie zło-
ceń, stiuków, uzupełnieniu warstwy 
malarskiej, zabezpieczenie wszyst-
kich powierzchni specjalistycznymi 
materiałami konserwatorskimi. Ponad-
to, gruntownej konserwacji poddano 
dwa okna. Okazało się, że elementy 
drewniane są w bardzo dobrym stanie  
i wymagają jedynie oczyszczenia, uzu-
pełnienia i zabezpieczenia farbą. Uzu-
pełniono i naprawiono także wypełnie-
nia poszczególnych pól, tak zwanych 
ołowianek oraz wymieniono szyby od 
strony wnętrza kościoła. Przy okazji 
prac konserwatorskich wymieniono 

Aktualności

Remonty i pRace 
konseRwatoRskie w naszej 
Bazylice w 2021

ks. Jakub Przybylski COr
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elementy instalacji elektrycznej oraz 
zamontowano kamerę do monitoringu 
i transmisji interentowej, analogicznie 
do strony prawej prezbiterium.

Poza pracami we wnętrzu ba-
zyliki, zostały także oczyszczone i na-
prawione dwa dzwony w prawej wie-
ży fasady świątyni (dzwon stary oraz 
dzwon Matki Bożej Świętogórskiej 
Róży  Duchownej, wotum jubileuszo-
we, 1968 r.  1200 kg). Usunięto nie-
czystości w dzwonnicy, zamontowano 
nowe napędy dzwonów, a także za-
bezpieczono dzwonnicę przed ptaka-
mi.

Bardzo to cieszy i mobilizuje 
do podjęcia kolejnych kroków w kie-
runku zakończenia konserwacji pre-
zbiterium, a następnie całej bazyliki. 
Warto zauważyć, że co roku nasza 
świątynia pięknieje i co roku nasze 
pokolenie przyczynia się, nie tylko do 
korzystania z tego pięknego obiektu, 
ale też daje swój wkład w utrzymanie 
i ratowanie świętogórskich zabytków. 

Te prace są konieczne i należy je 
konsekwentnie podejmować właśnie 
w obecnym stanie obiektu, kiedy wi-
dać już uszkodzenia, zabrudzenia czy 
zniszczenia, ale jeszcze nie nastąpił 
nieodwracalny proces całkowitej de-
strukcji. Należy też przeprowadzać 
prace na najwyższym poziomie, mały-
mi krokami do celu, bo na to zasługuje 
obiekt tej klasy, jakim jest świątynia 
uznana za Pomnik Historii. 

Prace podejmowane na Świę-
tej Górze cieszą zapewne, i nas fili-
pinów, kustoszy tego świętego miej-
sca, jak i wszystkich pielgrzymów  
i parafian świętogórskich. Dziękujemy 
więc Bożej Opatrzności i Maryi Róży 
Duchownej, Pani i Gospodyni tego 
sanktuarium za wszelkie dobro, które 
w tym trudnym roku udało się zreali-
zować, dziękujemy za każdą modlitwę  
i każdą ofiarę złożoną czy przekazaną 
wpłatę na ratowanie świętogórskich 
zabytków. Mam nadzieję, że kolej-
ny rok zaowocuje kolejnymi pracami, 

Praca przy oknach 
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którymi wierni będą mogli się cieszyć 
przybywając coraz liczniej na Świętą 
Górę. Widząc dalsze potrzebne prace 
konserwatorskie w obrębie sklepienia 
prezbiterium i pozostałej części świą-
tyni, już przygotowywane są kolejne 

wnioski o dotacje. Potrzebne jest za-
tem już teraz duchowe wsparcie dzieła 
odnowy i ratowania Świętej Góry.  
 

Praca na rusztowaniach w bazylice 

DuszpasteRstwo stRych
Sonia Mikołajczyk i Eryk Pazoła

PaRaDiSO
Przygotowania do Paradiso 

zaczęły się już na długo przed sa-
mym wydarzeniem. Zainteresowani 
wolontariatem zebraliśmy się z róż-
nych szkół i środowisk i podjęliśmy 
się oczyszczenia terenu Świętej Góry 
oraz włączyliśmy się aktywnie w orga-
nizację Gry Świętych. W trakcie tych 
wydarzeń zauważyliśmy ile radości 
sprawia nam współpraca i wzajemne 
wsparcie. Właśnie na tym etapie za-
częło kształtować się duszpasterstwo. 

Podczas Nocnego Festiwalu Smaków, 
tańcząc i śpiewając zauważyliśmy, że 
jako grupa świetnie się uzupełniamy  
i nic dla nas nie jest niemożliwe!

ŁaWKi
Niedługo po Paradiso roz-

poczęliśmy prace nad odnawianiem 
ławek przy ołtarzu polowym na Świę-
tej Górze. Przez miesiąc, od połowy 
lipca, aż do 15 sierpnia codziennie 
ciężko pracowaliśmy, by ławki były 
gotowe na dożynki powiatowe. Praca  
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przebiegała w miłej atmosferze. Każ-
dego dnia goszczeni byliśmy w klasz-
torze pysznymi obiadami i deserami. 
Podczas przerw pojawiało się wiele 
ciekawych pomysłów, podejmowali-
śmy trudne tematy, co uświadamiało 
nam, ile nas łączy, mimo że pochodzi-
my z różnych środowisk. Podczas pra-
cy uczyliśmy się cierpliwości i pokory. 
Ponadto zdobyliśmy wiele nowych 
umiejętności takich jak szlifowanie, 
spawanie czy malowanie. Każdy dzień 
stawiał przed nami nowe wyzwania, 
które wspólnie pokonywaliśmy, ale 
zapraszał też kolejne i kolejne osoby, 
które chciały pomagać i angażować 
się w kolejne działania naszego dusz-
pasterstwa. aby kontynuować nasze 
dzieło, chętnie zajmiemy się tym rów-
nież w przyszłym roku. Zwieńczeniem 
naszych prac był oczywiście sam od-
pust 15 sierpnia i towarzyszące mu 
dożynki powiatowe. 

Była to okazja, aby nakarmić 
duszę (Msza Święta pod przewodnic-

twem księdza biskupa Krzysztofa Wło-
darczyka) oraz ciało (liczne stoiska  
i atrakcje z koncertami na czele). 
Dzięki naszemu wkładowi w przygoto-
wania, podwójnie radował nas potem 
udział w tegorocznym odpuście!

KRaKóW
Odskocznią od remontowania 

ławek był wyjazd do Krakowa, który 
odbył się w dniach 23-25 lipca. W wy-
jazd włączyła się również grupa mini-
strantów z Poznania wraz z ich dusz-
pasterzem arkadiuszem Szadym. Po 
najciekawszych zakątkach Krakowa 
oprowadzała nas Pani agata, która 
na co dzień zajmuje się archeologią. 
Na własne oczy zobaczyliśmy Wawel, 
Stary Rynek z podziemiami, manufak-
turę cukierków i nowoczesny obiekt 
Dzieła Ojca Pio. Jeden z braci opro-
wadził nas po tym wspaniałym miej-
scu, gdzie pomoc otrzymuje aktualnie 
2 200 potrzebujących. 

Paradiso 2021
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Głównym celem naszej wypra-
wy nie było jednak zwiedzanie tego 
cudownego miasta, a udział we mszy 
świętej i koncercie w Centrum Jana 
Pawła ii z okazji 5 rocznicy Świato-
wych Dni Młodzieży. Mszy Świętej 
przewodniczył kardynał Stanisław Dzi-
wisz. Po wyjątkowej Eucharystii udali-
śmy się do auli, gdzie chór i orkiestra 
Światowych Dni Młodzieży przywitali 
nas wieloma utworami, aż w końcu 
premierowo zaprezentowali najnow-
szy hymn ŚMD 2023 w Lizbonie. Zro-
biło to na nas olbrzymie wrażenie! Po 
całym dniu z przyjemnością wracali-
śmy do bursy sióstr Sercanek im. bło-
gosławionej Klary Szczęsnej. Podczas 
wizyty w Krakowie nie zapomnieliśmy 
o bardzo kultowym miejscu, a mia-
nowicie o przepysznych kiełbaskach  
w Nysie przy ul. Grzegórzeckiej.

ENERGyLaNDia
Nareszcie przyszedł także 

czas na czystą rozrywkę, a mianowi-
cie trasę do Zatoru – do Energylandii! 
Był to niesamowity wyjazd, na który 
wybraliśmy się razem z grupą mini-
strantów. Cały dzień spędziliśmy zjeż-

dżając z najszybszych, najbardziej 
ekstremalnych i najbardziej stromych 
kolejek górskich, aby wykończeni (acz 
szczęśliwi!) wrócić do domów i obo-
wiązków. Wyjazd ten był szczególnie 
ważny w perspektywie naszej integra-
cji, bo pozwolił nam poznać się z dużą 
częścią dotychczas nieznajomej nam 
młodzieży, która aktywnie uczestniczy 
w życiu Świętej Góry.

aUSTRia
Podczas minionych wakacji 

mieliśmy również możliwość pozna-
nia austriackich alp, dzięki wyjazdowi 
organizowanemu przez Duszpaster-
stwo Jordan z Poznania. Chodziliśmy 
po górach, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, 
a nawet kąpaliśmy się w pięknym 
jeziorze Zell am See. Nocowaliśmy  
w ślicznej miejscowości Bad Gaste-
in, a najwyższy szczyt, który zdobyli-
śmy to Graukogel o wysokości prawie 
2500 m n. p. m.

Z pewnością jest to jeden  
z tych niezapomnianych wyjazdów, 
a dodatkowe atrakcje takie jak: zwie-
dzanie największej jaskini lodowej, 
czy wizyta w termach nadały temu  

Naprawa i malowanie ławek
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wyjazdowi niepowtarzalnego smaku.
Do tego wszystkiego codzien-

ne wspólne przeżywanie Eucharystii 
pozwalało się nam zbliżyć do siebie 
oraz do Boga, a regularnie odmawia-
ne na szlaku kolejne dziesiątki różań-
ca nieustannie zwracały nasze myśli 
ku Naszej Matce.

TyMBaRK
Wyjazd do Tymbarku odbył się 

w dniach 10-12 września i dla wielu  
z nas był zakończeniem tegorocznych 
wakacji w duszpasterstwie.

Pielgrzymowaliśmy tak da-
leko na południe Polski, aby razem,  
w rodzinnej parafii księdza probosz-
cza Michała Kuliga przeżyć odpust, 
przy okazji niosąc wieści o przyszło-
rocznym Paradiso. To właśnie – za-
prosić młodzież, księży i siostry na Pa-
radiso było naszym głównym celem, 
który bez wątpienia zrealizowaliśmy. 
Zrealizowaliśmy poprzez mówienie  
o tym wydarzeniu, ale i dumne nosze-
nie naszych pięknych koszulek.

Zosta l iśmy n iesamowic ie 
ugoszczeni i poznaliśmy wiele wspa-
niałych ludzi. Mieszkańcy Tymbarku 
okazali się bardzo otwarci i uśmiech-
nięci. Przy okazji pielgrzymki zdobyli-
śmy Mogilnicę i krzyż na Limanowej, 
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni!

WOLSZTyN
W czasie gdy jedna część gru-

py chodziła po polskich górach, druga 
świetnie bawiła się w Wolsztynie, bo 
tam, 11 września, młodzież gromadzi-
ła się na Dniu Wspólnot Parafialnych. 
Przeżyliśmy ten czas niesamowicie 
radośnie i pozwolił nam on przez pew-
ną chwilę skupić się na sobie, by dalej 
bawić się dobrze i być jeszcze lep-
szymi ludźmi. Z pewnością wiele dało 
nam świadectwo Jana Budziszaka, 
czyli perkusisty zespołu Skaldowie.

P o z n a l i ś m y  w i e l e  o s ó b ,  
a z kilkoma nadal utrzymujemy kontakt. 
Nie mniej niż nasi koledzy, którzy byli  
w Tymbarku, tańczyliśmy i śpiewa-
liśmy podczas koncertów Dilerów  

Wyprawa do Tymbarku
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Miłości i Soudarionu. Pyszny posi-
łek dał nam energię na dynamiczne  
i bardzo aktywne spędzenie tego dnia. 
Późnym wieczorem znaleźliśmy się 
w Gostyniu, by na nowo ruszyć z co-
dziennością.

BiELSKO-BiaŁa
Duszpasterstwo nasze utwo-

rzyło się zaledwie 3 miesiące temu,  
a za nami już czwarta wycieczka. Tym 
razem wybraliśmy się do Bielska-Bia-
łej.
 Kiedy dojechaliśmy na miej-
sce, było już zupełnie ciemno, zosta-
liśmy ugoszczeni w Domu Rekolekcyj-
nym „Nazaret”, gdzie zjedliśmy prze-
pyszną kolację i poszliśmy spać, aby 
mieć siłę na kolejny dzień.

Skoro świt wstaliśmy i zaraz 
po śniadaniu wyruszyliśmy, aby zdo-
być najwyższą górę w okolicy – Pil-
sko. Szlak okazał się większym wy-
zwaniem niż tego oczekiwaliśmy, ale 
szczyt wynagrodził nas pięknym wido-
kiem. Zatrzymaliśmy się w schronisku 
na ciepłą herbatę i uznaliśmy, że czas 
już wracać, aby zdążyć na Mszę do 
kościoła pw. świętego Michała archa-

nioła w Wilkowicach. Na koniec dnia 
spotkaliśmy się z młodzieżą z tamtej-
szej parafii.
 Opowiedzieliśmy im o naszym 
duszpasterstwie i Paradiso, a w za-
mian dowiedzieliśmy się więcej o Oa-
zie, Franciszku Blachnickim i tamtej-
szych górach.

W niedzielny poranek wstali-
śmy wypoczęci i udaliśmy się na mszę 
odpustową do tego właśnie kościoła. 
Było to wyjątkowe wydarzenie, które 
nawiązywało do tradycyjnego odpu-
stu pasterskiego z okazji obchodów 
Roku Górali w Województwie Śląskim. 
Ogromne wrażenie wywarło na nas 
brzmienie orkiestry góralskiej oraz 
ich piękne tradycyjne stroje. Byliśmy 
naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy 
uczestniczyć w takim wydarzeniu. 

Późnym wieczorem, szczęśli-
wie wróciliśmy do Gostynia. Ta piel-
grzymka na pewno zostanie nam na 
długo w pamięci.

PODSUMOWaNiE
Czasu spędzonego w dusz-

pasterstwie na pewno nie może-
my uznać za zmarnowany! Przez  

Z łatwością zdobyliśmy Pilsko
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większość wakacj i  spotykal iśmy 
się codziennie z księżmi, siostrami,  
a przede wszystkim z rówieśnikami, 
którzy na pewne tematy mają podob-
ne zdanie. Choć ten czas był głównie 
dobrą zabawą, to teraz, podsumowu-
jąc go, nie możemy powiedzieć, że 
jesteśmy tacy sami. Po tych trzech 
miesiącach jesteśmy radośniejszymi, 

bardziej otwartymi i lepszymi ludźmi, 
a to dzięki naszym duszpasterzom 
i opiekunom w lepszych i gorszych 
chwilach, tych najwspanialszych wa-
kacji w życiu! aha, nazywamy się 
Duszpasterstwem Strych, dlaczego 
właśnie tak? O tym napiszemy w ko-
lejnym numerze kwartalnika.

POCIĄGNIJ NAS PRZYKŁADEM SWYM…
s. M. Katarzyna Szulc SBDNP

Znamy dobrze polskie przysło-
wie „Słowa uczą, przykłady pocią-
gają”. Żyjemy w kulturze tymczasowo-
ści, gdzie nic nie jest trwałe. Decyzje 
są tymczasowe, relacje coraz częściej 
tylko wirtualne, rozmowy krótkie, ury-
wane, w postaci SMS-ów. Czy dobrze 
nam w takim świecie? Czy naprawdę 
tego potrzebuje człowiek XXi wieku? 

Zdaje się, że w obecnym cza-
sie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek 
szukamy nie tyle słów, co konkretnych 
przykładów. Żyjemy w świecie, gdzie 
słowo ludzkie, coraz częściej, traci na 
wartości, bo można nim manipulować, 
a nawet zabijać. W świecie influence-
rów szukamy autorytetów. 

Błogosławiony Edmund Boja-
nowski – wielkopolski społecznik, lite-
rat, człowiek o hojnych dłoniach i mi-
łosiernym sercu może dziś pociągać 
swoim przykładem. 

W połowie XX wieku błogosła-
wiony kardynał Stefan Wyszyński po-
znając historię życia Edmunda Boja-
nowskiego powiedział o nim: „Jest to 
postać w dziejach Kościoła niemal 
wyjątkowa, człowiek, który prze-
widując przyszłe potrzeby Kościo-
ła, wybiegał myślą daleko w przy-
szłość. Odgadywał kierunki rozwo-
jowe pracy katolicko – społecznej 
i zadziwiał nowatorskimi pomysła-
mi... Pragnął odrodzić świat pracy, 
oświecić go i umoralnić, zająć się 

tymi, którym najbardziej trzeba było 
oświaty. Już wtedy myślał o opiece 
nad dziećmi pracujących rodziców, 
co przecież dzisiaj jest tak aktualne. 
Już wtedy troszczył się szczegól-
nie o sieroty. Pielęgnacja chorych  
w domach, szczególnie biednych, 
to również potrzeba czasów dzisiej-
szych”. Słowa ówczesnego Prymasa 
Polski wypowiedziane w Luboniu – Ża-
bikowie w 100-lecie śmierci Edmunda 
Bojanowskiego, są aktualne również 
i 50 lat później, w 150 rocznicę jego 
śmierci.  

Czym jest ta wyjątkowość 
Edmunda i czy może nas dziś inspi-
rować? Zdaje się, że to wszechstron-
ność, która nie wynosiła go ponad in-
nych. To dar, jaki otrzymał od Stwórcy 
i którym służył na różnych odcinkach 
swojego życia. Bojanowski zadziwiał 
nowatorskimi pomysłami, jak chociaż-
by gotowanie zupy i rozdawanie jej 
ubogim. Umiał jednoczyć wokół dobra, 
kiedy w swoje inicjatywy angażował 
lokalnych przedsiębiorców. Ponadto 
potrafił w taki sposób łączyć pasje, 
aby czyniąc dobro pomagać innym. 
Tak było przy tworzeniu i redagowaniu 
gazety „Pokłosie”, gdzie pisał artykuły 
oraz zdobywał wiersze, chociażby od 
adama Mickiewicza czy Cypriana Ka-
mila Norwida. Współtworząc czaso-
pismo realizował talent literacki wraz  
z troską o przetrwanie polskiej kultury. 
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Czynił to w czasach, kiedy Polska była 
pod zaborami i wielu traciło nadzieję 
na wolną i niepodległą Ojczyznę. 

Wyjątkowość błogosławionego 
Edmunda to także jego pedagogiczna 
troska o wychowanie przyszłego po-
kolenia. aktualnym i ponadczasowym 
pomysłem było tworzenie ochronek 
dla dzieci. W samym słowie „Ochron-
ka” Bojanowski zawarł głęboką treść, 
aby te domy były miejscami, gdzie kul-
tura, język narodowy i tradycje wraz 
z wartościami moralnymi są przeka-
zywane małym dzieciom, które będą 
przenosić je do rodzinnych domów. 
Ochronki miały pomagać rodzicom  
w chrześcijańskim wychowaniu dzieci 
i tak jest do dzisiaj, nie tylko w Wielko-
polsce, ale we wszystkich miejscach, 
gdzie posługują służebniczki w kraju  
i za granicą. Ponadto idee pedago-
giczne Edmunda Bojanowskiego stały 
się cennym materiałem do przygoto-
wania programu wychowania przed-
szkolnego, według którego najmłod-
sze pokolenie wychowują nie tylko 
siostry służebniczki, ale wielu innych 
pedagogów. Bojanowski przygoto-
wując wychowawczynie, które stały 
się pierwszymi służebniczkami Maryi, 
przede wszystkim formował ich serca 
i uwrażliwiał je na potrzeby dzieci. Od-
krywając wartość osoby Bojanowski 
wyraził przekonanie, że najważniej-
szym celem wychowania jest, aby 
człowiek stał się obrazem i podo-
bieństwem Boga na ziemi (B-h-1, 
k18v)

Pomimo słabego zdrowia bło-
gosławiony Edmund nie był skupiony 
na sobie, ale wychodził do słabszych 
i opuszczonych, stając się ich sługą. 
Dał wyjątkowy przykład troski o cho-
rych w rodzinnych domach zapewnia-
jąc im nie tylko pomoc medyczną, ale 
przede wszystkim duchową. 

Dziś, gdy z wdzięcznością 
wspominamy życie błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego chcemy jak-

by na nowo sięgnąć do tajemnicy jego 
świętości, w której możemy zaczerp-
nąć natchnienie do naszego życia. 
Pośród głośnego gwaru świata potrze-
ba nam wyróżniać się wewnętrznym 
wyciszeniem i połączyć je, podobnie 
jak błgosławiony Edmund, z zaanga-
żowaniem apostolskim. Jako człowiek 
świecki dał przykład jak planować 
dzień, by był w nim czas dla Boga  
i drugiego człowieka. Był przekonany, 
że: to co przez modlitwę osiągnąć 
zamierzamy, jest żywym i gorącym 
ducha naszego natężeniem. Mo-
dlitwa jest istnym nerwem chrze-
ścijańskiego życia (B-k-2, k.63).  
W prowadzonym przez siebie Dzien-
niku zanotował, że modlił się: nie sło-
wami czy myślą, ale natężonym uczu-
ciem całego serca.

Błogosławiony Edmundzie, 
poprowadź nas na drogi codziennego 
zaangażowania i szukania sposobu 
na dawanie świadectwa w codzien-
nym życiu. Zawstydzaj nas „serdecz-
nie dobry człowieku” i pomagaj 
nam w przekraczaniu granic niechęci. 
Wspieraj w dzieleniu się pomysłami, 
jak zaradzać potrzebom dzieci, ubo-
gich i chorym. 

W dniu 12 sierpnia 1871 
roku w Tygodniku Katolickim zosta-
ła podana taka informacja: „W dniu  
7 bm. zasnął w Panu jeden z naj-
pobożniejszych, najpokorniejszych  
i najzasłużeńszych katolików Wiel-
kopolski śp. Edmund Bojanowski, 
założyciel Zgromadzenia Służebni-
czek Najświętszej Panny Maryi. [...] 
Był on wzorem cichej pobożności, 
łagodnej wyrozumiałości i wyrze-
czenia się siebie”. (Tygodnik Kato-
licki, R.12, 1871, s. 512). Na prośbę 
Bojanowskiego nie było nekrologów, 
ponieważ uważał, że on nic nie zna-
czy i że czynił tylko to, co się Bogu 
podobało. 
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nasze oRatoRium Dzieci!
Kasia i Małgosia Białas

W sobotę, 19 czerwca, mie-
liśmy przyjemność, już kolejny raz, 
gościć na Świętej Górze panią Elizę 
Piotrowską – autorkę oraz ilustrator-
kę książek. Oratorium dzieci zadbało  
o miłe przywitanie wśród balonów  
i oklasków, żeby następnie z peł-
nym zainteresowaniem wsłuchać się  
w energiczną opowieść, przybyłej  
z bardzo daleka, pisarki.

Spotkanie rozpoczęło się wy-
czekiwanym, ale bardzo hucznym 
wejściem, po którym bez zbędnych 
wstępów rozpoczęła się prezentacja 
serii książek. Nie byle jakiej, ponie-
waż wszyscy zebrani mogli usłyszeć  
o genezie samej „Cioci Jadzi”, a trzeba 
przyznać – to nie lada zaszczyt. Każ-
da z wielu opowieści ma swoją indywi-
dualną inspirację prosto z życia autor-
ki, upiększonego wszelako literacką 
fikcją, a humor jest w stanie rozbawić 
nawet największego pesymistę pod-
czas ponurej pogody! Warto zauwa-
żyć również, że w czasie spotkania kil-
koro dzieci otwarcie przyznało, iż nie 
lubią czytać, natomiast przygody zwa-
riowanej cioci Jadzi oraz jej bratanicy 
znali doskonale i gdy tylko pojawiła się 
szansa na kupno – wszyscy wybiegli 
z pomieszczenia „zaklepując sobie” 
pozycje, których wcześniej jeszcze 
nie mieli okazji zdobyć. Oczywiście ro-
dzice w tamtej chwili świadczyli usługi 
zbliżone do bankomatu, aczkolwiek, 
sądząc po minach, im dobre humory 
również nie zniknęły. 

Poza ukazaniem merytorycz-
nych atutów porywających historii, 
pani Eliza zaprezentowała swoje wła-
sne obrazki zdobiące teksty na każdej 
stronie w książkach, a tym samym po-

magające w wyobrażeniu sobie roz-
grywającej się akcji w danym momen-
cie. Poza tym mistrzowsko dodają ce 
komizmu opisywanym sytuacjom.

Pozycje, które głównie zostały 
omówione, to: „Ciocia Jadzia na wsi”, 
„Ciocia Jadzia w Transylwanii”, „Cio-
cia Jadzia w szkole”, „Ciocia Jadzia 
w Rzymie” oraz „Ciocia Jadzia w Rio”. 
Dzięki ostatniej z wymienionych po-
zycji, usłyszeliśmy o gorącej Brazylii, 
w której zimą temperatura jest prawie 
tak samo wysoka jak u nas w czerwcu 
(jeśli kogoś pociesza „zawsze mogło 
być gorzej”, to proszę bardzo)! Otrzy-
maliśmy wiele interesujących, a także 
obiektywnych faktów „z pierwszej ręki” 
i do tego potężną garść ciekawostek 
przede wszystkim w oparciu o treści 
książki. Jedną z najbardziej szokują-
cych informacji może okazać się to, że 
w Brazylii nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby iść na Mszę Świętą w samym stro-
ju kąpielowym! 

Poza „Ciocią Jadzią”, która 
wzięła na siebie praktycznie cały blask 
reflektorów, zostało również po krótce 
wspomniane o serii wierszy – o świę-
tych. W tym oczywiście także o Filipie 
Nerim. Odczytaliśmy także trudną po-
ezję dotyczącą śmierci Pana Jezusa. 
Została ona opatrzona w piękne i, co 
ważniejsze, bardzo poruszające ry-
sunki wykonane przez członków ora-
torium. ich prezentacja również miała 
miejsce podczas spotkania i każdemu 
z nich pani Eliza poświęciła dłuższą 
chwilę.

Po obszernym monologu, 
przeplatanym dygresjami, dotarliśmy 
do części poświęconej na pytania. 
W sali nagle zrobiło się tak cicho, jak 

Z życia sanktuarium
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Atmosfera była niezwykła

podczas edukacji zdalnej, gdy na-
uczyciel zwracał się do ogółu klasy. 
Na szczęście akurat w tym przypadku 
sytuacja nie była stracona, bo wystar-
czyła chwila na zastanowienie i dzieci 
już nie szczędziły kreatywnych pytań. 
Szczególnie dotyczących Zenona Pie-
luszki oraz świnki Mortadeli, odnośnie 
której wykształciła się osobna dysku-
sja i nawet znalazła się chętna osoba 
do doświadczalnego sprawdzenia, czy 
jest możliwe przygarnięcie prosiacz-
ków na kanapę. Podobno mebel jest 
jeszcze biały, jednak czego nie robi się 
dla nauki?

Po niekończącym się śmiechu, 
złożonych podpisach na książkach, 
wykonanych pamiątkowych zdjęciach, 
podziękowaniach, ukoronowaniu pięk-
nym wiankiem z kolorowych kwiatów 
oraz zapowiedzi nadchodzącej „Cioci 
Jadzi” (konkretnie w PRL-u, ale pro-
szę o dyskrecję, to ściśle tajny, chro-
niony sekret), nadszedł moment na 
posilenie się ciastem oraz wypicie za-
służonej kawy. Pani Eliza Piotrowska 
pożegnała nas z szerokim uśmiechem 
na ustach oraz nadzieją na jak naj-
szybsze ponowne spotkanie.

„BEZ BARIER” – ŚWIętA GóRA 2021
Mirosław Sobkowiak

Zespół „Ślepy los” (Osiek), 
Zygmunt idaszewski (Kotlin) oraz 
Grzegorz Kuźdowicz (Kościan) zostali 
zwycięzcami XXII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Artystycznego „Bez Ba-
rier” – Święta Góra odbywającego 
się pod patronatem Starosty Gostyń-
skiego. 

Publiczność przyznała swoją 
nagrodę w konkursie piosenki, Sylwii 

Ziółkowskiej z Krobi. W trzech konkur-
sach: piosenki i dwóch plastycznych, 
zmagało się 158 artystów z niepeł-
nosprawnościami, którzy przybyli na 
Świętą Górę, by wystąpić lub nadesłali 
swoje prace z różnych stron Polski. 

Dopisała pogoda i frekwen-
cja. Przeszło 300 osób uczestniczy-
ło w kolejnej edycji Festiwalu „Bez 
Barier”. Zmagania konkursowe były 
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bardzo emocjonujące i stojały na bar-
dzo wysokim poziomie, co podkreślali 
jurorzy wszystkich trzech konkursów. 
Dla organizatorów festiwalu, oprócz 
konkursów, ważne było również stwo-
rzenie okazji do pokonywania różnych 
barier, w tym tych najtrudniejszych, 
wewnętrznych - blokujących prezento-
wanie innym swoich talentów. istotne 
było też spotkanie się i bycie razem 
osób z różnych stron Polski i różnych 
środowisk. Festiwal ma też charakter 
festynu, gdyż taka luźna, niekrępują-
ca atmosfera pozwala na łatwiejsze 
nawiązywanie kontaktów, wspólną 
zabawę i sprawia, że uczestnicy bar-
dzo szybko adaptują się do tej formuły  
i nowego miejsca. 

 Festiwal odbywał się w ogro-
dach klasztornych Kongregacji Ora-
torium – Księży Filipinów na Świętej 
Górze koło Gostynia (6.09.2021 roku). 
Goście, artyści, opiekunowie i widzo-
wie stworzyli wspólnie atmosferę ra-
dości i zabawy. 
 XXii edycję Festiwalu „Bez Ba-
rier” zorganizowały: Stowarzyszenie 
„DZiECKO”, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gostyniu i Kongre-
gacja Oratorium Księży Filipinów na 
Świętej Górze. Festiwal zrealizowano 
ze środków Stowarzyszenia „DZiEC-
KO”, przy wsparciu finansowym ze 
strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze 
środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Artyści wykonywali wspaniałe prace w plenerze klasztoru świętogórskiego 

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00
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XIII MIęDZYZAKONNA 
PIElGRZYMKA NA ŚWIętĄ GóRę

kl. Adam Pupka COr

Tradycyjnie już, w drugą sobo-
tę września 11.09.2021 r., odbyła się 
międzyzakonna pielgrzymka do głów-
nego sanktuarium maryjnego archi-
diecezji poznańskiej – do domu Mat-
ki, do Świętogórskiej Róży Duchowej  
w Gostyniu. W tym niezwykłym sank-

tuarium Matki Bożej, spotkały się oso-
by życia konsekrowanego z siedmiu 
różnych diecezji.

Jak co roku, po odśpiewaniu 
Godzinek ku czci Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny wy-
słuchaliśmy konferencji ascetycznej 
księdza biskupa Jacka Kicińskiego  
– Przewodniczącego Komisji ds. Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia apostolskiego KEP. Ksiądz biskup, 
odwołując się do nauczania błogosła-
wionego prymasa Wyszyńskiego oraz 
do swoich klaretyńskich doświadczeń 

wskazał na potrzebę nieustannej od-
nowy życia zakonnego. Zaznaczył też, 
że wychodzenie z przesłaniem Ewan-
gelii do świata nie polega na dostoso-
wywaniu się do otoczenia, ale to prze-
mieniania go na wzór ewangelicznego 
wzorca.

Ksiądz biskup przewodniczył 
także uroczystej Eucharystii, wygłosił 
podczas niej i homilię. Wśród koncele-
brujących obecny był biskup Zdzisław 
Fortuniak, biskup senior archidiecezji 
poznańskiej. Po Mszy Świętej miała 
jeszcze miejsce krótka modlitwa za 
zmarłych członków instytutów życia 
konsekrowanego. Odbyła się ona przy 
grobie zmarłych na Świętej Górze 
sióstr elżbietanek, które w latach po-
wojennych był tu więzione przez wła-
dze komunistyczne.

Siostry zakonne w czasie pielgrzymki
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Następnie w ogrodach świę-
togórskich odbył się obiad, który był 
chwilą na radosne rozmowy i wspólne 
bycie, tak bardzo deficytowe w tych 
pandemicznych czasach.

Spotkanie zakończyła wspól-
na modlitwa koronką do Miłosierdzia 

Bożego oraz nieszpory, którym prze-
wodniczył superior świętogórskiej 
wspólnoty filipinów – ksiądz Marek 
Dudek COr. Słowo podczas nieszpo-
rów wygłosił ksiądz Jakub Przybylski 
COr.

musica sacRomontana 
Krzysztof Fekecz

Szesnasta edycja Festiwalu 
Muzyki Oratoryjnej Musica Sacomon-
tana na Świętej Górze, przeszła już do 
historii. W dwa weekendy festiwalo-
we w pięknej bazylice świętogórskiej, 
zgromadzona licznie publiczność mia-
ła okazję wysłuchać czterech koncer-
tów różniących się od siebie, a jednak 
posiadających wspólny mianownik, ja-
kim jest piękno i wysławianie Stwórcy.

Na otwarcie festiwalu został 
wykonany koncert pt. „Niedokończone 
dzieła mistrzów”, na którym mieliśmy 
okazję wysłuchać nieukończonych 
utworów dwóch wybitnych kompozy-
torów – Wolfganga amadeusza Mo-
zarta i Józefa Zeidlera – „polskiego 
Mozarta”. Obaj zmarli w trakcie kom-
ponowania Requiem, które nie zostały 
skończone. Wykonawcami inaugura-
cyjnego koncertu była Orkiestra Fil-
harmonii Kaliskiej, Poznański Chór 
Chłopięcy, Marzena Michałowska so-
pran, anna Bernacka mezzosopran, 
Tomasz Krzysica tenor i Jarosław Bręk 
bas. Całość wykonania poprowadził, 
maestro Jerzy Maksymiuk.

Kolejny koncert był inny, ale 
równie ciekawy i piękny. W ostatnią 
niedzielę września wystąpił Józef 
Skrzek. artysta znany jest jako założy-
ciel rockowego zespołu SBB. Twórca 
wykonał skomponowaną przez sie-
bie „Kantatę Maryjną”, którą wykonał 
na organach, syntezatorach i moogu. 
Okazało się, że odbudowane, świę-

togórskie organy są znakomitym in-
strumentem, na którym może być wy-
konywana muzyka współczesna. Po 
koncercie słuchacze wyszli urzeczeni 
i zafascynowani zupełnie innym ich 
brzmieniem.

Kolejny weekend festiwalowy 
przyniósł nam dwa piękne koncerty. 
W sobotę 2 października usłyszeliśmy 
występ poświęcony błogosławionemu 
Edmundowi Bojanowskiemu w 150 
rocznicę śmierci, pod tytułem „Muzy-
ka łączy serca – W kręgu kompozy-
torów świętogórskich”. W pierwszej 
części usłyszeliśmy dwunastoletnią 
Julię Stachowiak, która zaśpiewała 
piosenki pochodzące ze śpiewnika 
dla ochronek zebrane przez Edmunda 
Bojanowskiego. W pierwszej części 
łączyliśmy się też z ochronkami pro-
wadzonymi przez siostry służebnicz-
ki w Boliwii, Kazachstanie, Kanadzie  
i Danii. W drugiej części usłyszeliśmy 
muzykę salonową z czasów Błogo-
sławionego. Były to piękne kompozy-
cje Maksymiliana Koperskiego, który 
spotykał się z Edmundem na Świętej 
Górze, Johanesa Brahmsa i Johanna 
Straussa syna. Przed publicznością 
wystąpiła „Kapela Świętogórska” pod 
batutą Tomasza Radziwonowicza. Na 
zakończenie koncertu, nawiązując 
do dobroczynnej działalności Błogo-
sławionego Edmunda, były zbierane 
przez wolontariuszy pieniądze na po-
moc dla chorej na SMa Zuzi, udało się 
zebrać 2282,40 zł. Bardzo dziękujemy.
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musica sacRomontana 

Poznański Chór Chłopięcy w bazylice świętogórskiej 

Na finałowym koncercie usły-
szeliśmy kompozycje Józefa Zeidle-
ra, wybitnego kompozytora polskiego, 
tworzącego ongiś na Świętej Górze. 
Usłyszeliśmy Litaniae de B. V. Ma-
riae (ze zbiorów świętogórskich), 
wspaniałe Offertorium i Veni Creator. 
Wykonawcami koncertu byli – Śląska 
Orkiestra Kameralna i Zespół Śpiewa-
ków Miasta Katowice Camerata Sile-
sia oraz soliści iwona Sobotka sopran, 
agnieszka Rehlis – mezzosopran  
Wojciech Gierlach – bas. Całość kon-
certu poprowadził ceniony i znany dy-
rygent Michał Klauza. Słowo wstępne 

przed koncertem wygłosił Marek Dy-
żewski.  Warto wspomnieć, że utwory 
wykonane na tym koncercie znajdą 
się na kolejnej płycie z serii Musica 
Sacomontana. Nagrania płyty odby-
ły się w bazylice następnego dnia po 
koncercie.

XVi Festiwal Muzyki Oratoryj-
nej Musica Sacomontana przeszedł 
do historii, a my organizatorzy, już my-
ślimy o kolejnej edycji tego wydarze-
nia kulturalnego.

 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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Z życia parafii

Z życia parafii
dk Filip Michalak COr

DuszpasteRstwo 
lItURGICZNEJ SŁUŻBY OŁtARZA

Radosne spotkanie w Błażejewie

W dniach od 7 do 12 lipca od-
były się na Świętej Górze półkolonie 
dla ministrantów i kandydatów. Był to 
czas nie tylko odpoczynku, zwiedza-
nia, zabawy i nauki, lecz także modli-
twy i konferencji dotyczących Eucha-
rystii – jako, że tematem obecnego 
roku liturgicznego jest właśnie Msza 

Święta. Uczestnicy odwiedzili remizę 
Państwowej Straży Pożarnej w Gosty-
niu, gdzie dowiedzieli się o niebezpie-
czeństwach związanych z niewłaści-
wym korzystaniem z urządzeń elek-
trycznych w domu. Kolejnym ważnym 
punktem była pogadanka z przedsta-
wicielem gostyńskiej policji. Zaproszo-
ny gość przypomniał o bezpieczeń-
stwie w sieci, przestrzegł przed za-

żywaniem niedozwolonych substancji 
oraz opowiedział o bezpiecznym wy-
poczynku nad wodą, szczególnie, że 
w naszej okolicy znajdują się akweny 
wodne. 

Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć także dnia wyjazdowego. Otóż  
w ostatni dzień naszych półkolo-

nii, pojechaliśmy do bazy wojskowej  
w Krzesinach koło Poznania. Na 
miejscu zostaliśmy przywitani przez 
żołnierza oraz oprowadzeni po całej 
jednostce. Jednym z najważniejszych 
punktów było oglądanie startu myśliw-
ców F-16 z płyty lotniska oraz możli-
wość wejścia do maszyny i zrobienia 
sobie pamiątkowego zdjęcia. 
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Półkolonie to także czas mo-
dlitwy… Jeden z dni poświęcony był 
pielgrzymce do kościoła świetego Ja-
kuba apostoła w Błażejewie. Na miej-
scu została odprawiona Msza Święta 
w intencji naszego Duszpasterstwa 
oraz ministrantów posługujących  
w tamtejszej parafii. Po Eucharystii 
proboszcz, ksiądz adam anioł COr 
oprowadził nas po świątyni oraz opo-
wiedział historię błażejewskiego ko-
ścioła. 

W inny dzień ministranci spo-
tkali się z księdzem Stanisławem 
Gawlickim COr, który podczas konfe-

rencji ascetycznej, przybliżał młodym 
chłopakom wartość i rolę Eucharystii. 
Cały czas półkolonii zakończyliśmy 
wspólną Mszą świętą w bazylice świę-
togórskiej, dziękując Panu Bogu i Naj-
świętszej Matce za wspólnie spędzo-
ny czas. 

a teraz, w ciągu roku szkol-
nego, spotykamy się w każdą sobotę 
w Sali Oratorium na Świętej Górze, 
o godzinie 10.00. Zapraszamy zatem 
wszystkich chętnych chłopców, którzy 
chcieliby służyć Bogu przy ołtarzu i po-
głębić swoją relację z Chrystusem. 

Szarbel był dziewiętnasto-
wiecznym mnichem, który żył i umarł 
w Libanie. Podobnie, jak większość 
libańskich chrześcijan, był maronitą, 
członkiem Kościoła Wschodu, który 
od swego powstania w iV wieku po-
zostaje w łączności z Rzymem. Wiódł 
życie pustelnika z wielką surowością; 
jak powiedział Paweł Vi w czasie ka-
nonizacji, że „najistotniejsza nie jest 
niezwykłość jego życia, lecz fakt, że 
Bóg uczynił go budowniczym poko-
ju”. Liban rozdarty wojną trwającą od 
1975 roku do 1990, do dziś leczy i nosi 
liczne rany.

Mieszkańcy, a jest ich około 
4,5 mln są bardzo zróżnicowani. Więk-
szość to muzułmanie, chrześcijanie 
stanowią ok. 40%. Jednak wszyscy 
mieszkańcy Libanu traktują św. Szar-
bela, jako swojego orędownika. Pocią-
gnięci sławą potężnego uzdrowiciela, 
pielgrzymują tłumnie do jego grobu. 

Początki tego ruchu – 22 dzień 
każdego miesiąca – datują się od pew-
nego spektakularnego uzdrowienia.  

W nocy 22 stycznia 1993 roku Nouhad 
al-Chami – matka dwanaściorga dzie-
ci, poczuła szczególne przynaglenie 
do modlitwy. Przed kilkoma miesiąca-
mi przeżyła udar, którego skutkiem był 
paraliż połowy ciała. Bała się operacji, 
kiedy modliła się do Matki Bożej i do 
świętego Szarbela doświadczyła głę-
bokiej skruchy. Jak sama zaświadcza, 
obudziła się ok. drugiej nad ranem.  
W jej pokoju rozbłysło oślepiające 
światło, z którego wynurzyło się dwóch 
mnichów – jednym był Szarbel, a dru-
gim Maron żyjący w iV wieku. Szarbel 
powiedział: „przyszedłem wykonać 
operację, na którą nie chciałaś pozwo-
lić lekarzom”. Dotknął na moment jej 
szyi, pomógł usiąść na łóżku i podał 
szklankę wody – wypiła bez słomki. 
Obudziła dzieci i męża, aby podzielić 
się dobrą nowiną. Wszyscy patrzyli  
z niedowierzaniem, że uzdrowie-
nie było całkowite i natychmiasto-
we. Po obu stronach szyi znajdo-
wały się nacięcia zszyte nićmi z ba-
wełny, jedwabiu i nylonu. Te znaki  

ks. Stanisław Gawlicki COr

ŚWIętY SZARBEl Z lIBANU

Autorytety
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nadprzyrodzonego uzdrowienia są do 
dziś widoczne w postaci blizn. Odtąd, 
na prośbę Szarbela, Nouhad al-Cha-
mi 22 każdego miesiąca pielgrzymu-
je do annaya. W tych pielgrzymkach 
uczestniczą rzesze ludzi. Pielgrzymi 
uczestniczą we Mszy św. i modlą się 
przy grobie św. Szarbela. Odwiedza-
jący tę pustelnię, zastanawiają się 
czasem, dlaczego ktoś w ogóle de-
cyduje się tak żyć? Urodzony 8 maja 
1828 roku Józef  Makhlouf, od dziecka 
uważany był za milczka. Józef będąc 
dzieckiem, kiedyś pasł krowę, swoim 
zachowaniem tak bardzo wyróżniał 

się, że nazywali go „świętym”. W wie-
ku 21 lat usłyszał Boże wezwanie do 
życia zakonnego. Pociągnięty przy-
kładem  dwóch swoich wujów, wstąpił 
do maronickiego klasztoru św. Marona  
w annaya, gdzie został kapłanem  
i mnichem, przyjmując po męczenniku 
z ii wieku imię Szarbel.

Nikt nie wie, co rozpaliło pło-
mień miłości, który pochłonął tego 
człowieka. Nawet jego współbracia 
nie rozumieli, jak można w tak dosko-
nały sposób wypełniać śluby zakonne. 
Swoje walki wewnętrzne zachowy-
wał dla siebie, choć raz słyszano jak 

Świety Charbel
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wołał do Boga o pomoc w pokusach. 
Szarbel w radykalny sposób wypeł-
niał regułę zakonną. Czuł wstręt do 
pieniędzy, unikał kontaktu z kobie-
tami, nawet wzrokowego, pewnego 
razu odmówił wstępu do pustelni na-
wet swojej matce. Przemawiając do 
niej łagodnie zza zamkniętych drzwi, 
zapewnił ją, że jeśli nie spotkają się 
nigdy w tym życiu, to spotkają się  
z pewnością w wieczności. Przyrzekł-
szy podporządkować swoją wolę prze-
łożonym, był wierny temu aż do końca. 
Będąc w podeszłym wieku, okazywał 
posłuszeństwo młodszemu mnichowi, 
który pomagał mu w pustelni, jedząc 
tylko wtedy, gdy tamten mu nakazał. 
Choć niektóre praktyki Szarbela mogą 
się wydawać zbyt radykalne, dla niego 
ta surowość była częścią jego drogi 
do świętości. Jak zauważył papież Pa-
weł Vi „otworzyła ona szeroko drogę 
Duchowi Świętemu”. Jego słowa były 
nieliczne, lecz mocno skuteczne. Męż-
czyźni z okolicznych wiosek darzyli go 
zaufaniem przychodząc do pustelni 
po radę, uzdrowienie, czy po prostu 
służyć mu do Mszy Świętej. Działo 
się też wiele cudów. Jeden z nich do-
tyczył lampki oliwnej ojca Szarbela, 
którą pewien  złośliwy mnich napełnił 
wodą, doznając następnie wstrząsu, 
gdy Szarbel, jak zwykle, zapalił lamkę, 
rozpoczynając swe nocne czuwanie. 
Przynajmmniej dwukrotnie zdarzyło 
się, że stada wygłodniałej szarańczy 
odleciały, nie czyniąc szkód, gdy po-
kropiono pole pszenicy wodą pobło-
gosławioną przez ojca Szarbela. Nic 
dziwnego, że mieszkańcy okolicznych 
wiosek, tak chrześcijańskich, jak i mu-
zułmańskich, zwracali się do niego  
o pomoc. a on udzielał jej chętnie każ-
demu, wymagając jedynie, aby naj-
pierw postarali się o zgodę przełożo-
nego.

 Po szesnastu latach pobytu  
w klasztorze, ojciec Szarbel otrzymał 
pozwolenie na przeprowadzenie się 

do pustelni. Po dwudziestu trzech la-
tach jeszcze intensywniejszych mo-
dlitw, postów i umartwień dostał uda-
ru, a po ośmiu dniach zmarł w Wigilię 
Bożego Narodzenia 1898 roku. Zim-
no i głęboki śnieg, nie przeszkodziły 
mieszkańcom annaya i okolic uczest-
niczyć w pogrzebie. Ciało zostało zło-
żone w zabłoconej podłodze, przecie-
kającej podziemnej krypty, służącej 
klasztorowi jako wspólny grobowiec. 
Odtąd przez ponad  miesiąc, co noc 
widziano emanujące z grobowca 
światło, oświetlające klasztor. Tak 
wielu ludzi – zarówno mnichów, jak  
i okolicznych wieśniaków – widziało to 
światło i przypisywało je świętości ojca 
Szarbela, że pod koniec zimy przeło-
żony dał się przekonać do zbadania 
sprawy. Kiedy kamień zakrywający 
grobowiec został usunięty, zobaczo-
no pływające ciało ojca Szarbela, tak 
giętkie, jakby co dopiero zasnął. Po-
zostaje ono nieskażone aż po dziś 
dzień. Za wstawiennictwem ojca Szar-
bela dokonały się na przestrzeni lat 
niezliczone cuda. ich dokładny rejestr 
prowadzi ojciec Louis Matar. W 2010 
roku odnotował oficjalnie sześćdzie-
siąt przypadków uzdrowień, z których 
dziesięć dotyczyło muzułmanów. Są 
to często, jak w przypadku p. al-Cha-
mi, całkowite i natychmiastowe uzdro-
wienia z dolegliwości fizycznych oraz 
duchowych. Ojciec Matar przypomina 
sobie męża i żonę, którzy z wielkim 
zaskoczeniem niemal wpadli na sie-
bie pewnego ranka przed pustelnią. 
Okazało się, że to sam ojciec Szarbel 
zaaranżował to spotkanie, ukazując 
się każdemu z nich we śnie i polecił 
przyjść do spowiedzi na godz. 10.00. 
Potrzebowali oni bowiem – jak sami 
przyznali – pojednania z Bogiem, 
ale też i ze sobą nawzajem. Biorąc 
pod uwagę trudną sytuację Bliskiego 
Wschodu, a także skutki długotrwa-
łej wojny domowej, trzeba docenić 
fakt, że klasztor św. Marona stał się  
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konfesjonałem Libanu. Wielu męż-
czyzn biorących udział w wojnie przy-
bywa tu szukając pojednania z Bo-
giem. Młode małżeństwa z dziećmi 
przychodzą prosić o błogosławieństwo 
i opiekę nad rodziną. Wielu pielgrzy-
mów klęka przed konfesjonałem. Do 
annaya w ciągu roku przybywa śred-
nio 4,5 miliona ludzi, milczący Szar-
bel, staje się najbardziej elokwentnym 
przedstawicielem „nowej ewangeliza-
cji”.

Po śmierci ojca Szarbela  
z grobowca gdzie spoczywało jego 
ciało zaczęła się wydobywać „tajemni-
cza ciecz”. To zjawisko ustało po jego 
beatyfikacji.

Ojciec Matar opowiada o Ka-
nadyjczyku, któremu we śnie ukazał 

się nieznany mnich. „Kto ty jesteś”? 
– zapytał. „Jestem Szarbel z Libanu” 
– odrzekł mnich. Mieć świętego, który 
identyfikuje się z danym krajem (mamy 
też naszych świętych Patronów, z Ma-
ryją Królową Polski na czele), to wiel-
ki zaszczyt, ale i wielkie zadanie dla 
rodaków, których wzywają, by szukali 
Boga całym sercem. Święty Szarbel 
jest dany nie tylko Libańczykom, po-
przez pokutę i modlitwę wstawienni-
czą – „jak Mojżesz na górze” – według 
słów Pawła Vi – ojciec Szarbel po-
święcał się dla zbawienia wszystkich. 
Jego życie i orędownictwo są darem  
i zadaniem dla każdego.

ks. Jacek Niesyto COr

BŁOGOSŁAWIEńStWO UBóStWA 
DlA KRólEStWA NIEBIESKIEGO

Porady duchowe

Porady duchowe

 Każde doświadczenie życio-
we pozwala głębiej, czy też inaczej, 
spojrzeć na naukę Jezusa Chrystu-
sa. Również w tym naszym czasie, 
w którym się znajdujemy, też inaczej 
stajemy na Górze Błogosławieństw. 
inaczej, bo w wielu sprawach zosta-
liśmy podzieleni, już nie tylko w kwe-
stii podziałów dóbr materialnych, ale 
jeszcze ten podział wszedł głębiej  
w naszą relację pomiędzy nami (mną) 
a Bogiem. 
 Zos ta l i śmy ogo łocen i  ze 
wszystkiego, co jeszcze do niedawna 
było w zasięgu ręki, w zasięgu moż-
liwości. Pamiętamy czasy, kiedy bez 
problemu można było iść na Mszę, ale 
już doszliśmy do takich momentów w 
naszej historii, że pójście do kościo-
ła było odradzane przez hierarchów. 

Wiele takich duchowych ogołoceń 
można by przytoczyć i właśnie w tym 
duchu chciałbym, abyśmy spojrzeli na 
błogosławieństwo ubogich. Błogosła-
wieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. 
 Ubóstwo ogarnia bardzo sze-
rokie kręgi naszego życia. Ponieważ 
ogarnia nędzę życia doczesnego, ze-
wnętrzne i wewnętrzne wymiary na-
szego życia, włącznie z nędzą nasze-
go myślenia i serca. W naszym ubó-
stwie nie możemy się ukryć ani bronić. 
Ten kto żyje ubóstwem znajduje się na 
śmietniku tego świata, jest poniewie-
rany przez bogaczy tego świata. Staje 
się kimś, który nie ma co dać i wiecz-
nie oczekuje. 
 Ten,  k to  jes t  p rawdz iw ie 
ubogi, nie ma nic poza ubóstwem.  



  23 

Porady duchowe

Jezus i Bogaty Młodzieniec, Heinrich Hofmann

Paradoksem jest to, że ten, kto jest 
ubogi, nawet nie może odnieść suk-
cesu, bo to nie przystoi ubogiemu, 
dlatego taki sukces się lekceważy, 
pomniejsza, a bardzo często nie za-
uważa. Człowiek ubogi dziś, to nie 
tylko ten, kto nie ma jakiegokolwiek 
bogactwa, które można by zaznaczyć, 
ale to nade wszystko ten, kto nie idzie 
za trendem tego świata. Dziś można 
mieć „dziadostwo” na sobie, ale waż-
ne, aby mieć ekologizm w sercu, to-
lerancję (akceptację) grzechu w sobie  
i u innych – w słowach i zaciekłość  
w zwalczaniu Prawdy. To są swego 
rodzaju oznaki dzisiejszego bogac-
twa: ekologizm, tolerancja (akceptacja 
grzechu) i walka o „demokrację” (za-
ciekłość w walce z Prawdą)
 a ubóstwo to prawdziwe pod-
danie się Bogu, to uczestniczenie  
w ubóstwie Chrystusa, który nie miał 
gdzie głowy skłonić (Mt 8, 20 ) Jezus 
mu odpowiedział: «Lisy mają nory  
i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 
głowę mógł oprzeć»

 To ubóstwo sięga bardzo głę-
boko, bo ubogi to ten, komu naprawdę 
wszystkiego brakuje, nic nie posiada, 
w chwili obecnej jakże często nie je-
steśmy rozumiani w ubóstwie nawet 
przez osoby „Bogu poświęcone”.
 W sensie duchowym jest to 
człowiek nieustannie otwarty na obec-
ność i działanie Boga. Ta otwartość 
wynika ze świadomego przeżywania 
swojego ubóstwa wewnętrznego, jest 
to człowiek, który sam z siebie nie 
ma nic i nie potrafi z siebie czerpać, 
wszystko otrzymuje od Boga i z Niego 
czerpie. 
 Ubogi, to człowiek bez zna-
czenia i jako taki staje przed Bogiem, 
niczym trędowaty przed Jezusem, ten 
który jest na marginesie społeczeń-
stwa. 
 Prawdziwie ubogi zdany jest 
na drugich. Ubóstwo też przejawia się 
w ubóstwie spotkań, kiedy to ubóstwo 
słów sprawia, że nie  potrafimy się wy-
powiedzieć w aspekcie tego co czuje-
my i przeżywamy. 
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 Kiedy w takim aspekcie spoj-
rzymy na to błogosławieństwo: Błogo-
sławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy Królestwo Niebieskie, 
to przed oczyma naprawdę stoi nam 
Chrystus, ze swoim ubóstwem, którym 
nas chce ubogacić – swoim krzyżem, 
łagodnością, bliskością. Tego wszyst-
kiego możemy doświadczyć tylko 
wtedy kiedy autentycznie stajemy się 
ubodzy, bez osłon, niejako nadzy. 
 To Jego ubóstwo to wynik 
całkowitego uniżenia i wejście w całe 
spektrum ówczesnego świata w jego 
historię, politykę, rodzinę. Nie rozpo-
znany w swoim bóstwie, a nawet po-
przez przybicie do krzyża wyrażono 
wolę wymazania Go z historii, zakaza-
no wymawiać Jego imienia. 
 To dzisiejszy człowiek, który 
pragnie swobodnie wyrażać swoją mi-
łość do Boga bez jakiejkolwiek profa-
nacji. 
 W 1 liście Tymoteusza czyta-
my: 
 Albowiem korzeniem wszelkiego zła 
jest chciwość pieniędzy. Za nimi to 
uganiając się, niektórzy zabłąkali się  
z dala od wiary i siebie samych prze-
szyli wielu boleściami. (6, 10)
 Pieniądz dlatego jest synoni-
mem bogactwa, bo daje możliwości. 
Czyli, nie chce Bożego Błogosławień-
stwa, ale możliwości kupowania i zdo-
bywania, tego co chcę i kiedy chcę. 
a ubóstwo to jednak mentalność an-
tymaterialistyczna. ale bogactwem, 
czyli tym co daje możliwości jest też 
władza, kiedy się jest do niej z tej racji 
przywiązanym to z lęku przed utratą 
władzy zaczyna człowiek ją wykorzy-
stywać (a nie służyć), aby podwład-
nych zniewolić w myśl zasady dziel  
i rządź.  
 W tym wszystkim człowiek 
ubogi patrzy na Jezusa, który nie po-
zwala się wplątać w podziały, a jedy-
ny podział, którego jest świadkiem, to 
podział związany z osobistą relacją do 

Niego. Widzimy jak tłumy kroczą za 
Nim a to się nie podoba Faryzeuszom, 
Saduceuszom i uczonym w Piśmie. 
Czyż i dziś wielu tego nie doświadcza.
 Rządź – zasady są potrzebne, 
ale też jest ważne aby te, które pro-
wadzą nas do Boga były stałe. Stałe  
w drodze do Boga, czyli swego rodza-
ju, rozwój ku Bogu a nie odwrotnie. 
Jednakże daje się zauważyć, że decy-
zje coraz częściej odpychają od Boga, 
choć wmawia się, że nowe zasady nas 
przybliżają – jednak po owocach się 
poznaje.
 Gdzieś zabrakło wolności 
od posiadania. Posiadania rozgłosu, 
blichtru sławy itp. Człowiek ubogi nie 
pragnie sławy i rozgłosu.   
Zgoda na ubóstwo to krok w stronę 
jego umiłowania
 Kiedy stajemy się ubodzy, to 
zaczynamy widzieć swoją rzeczywistą 
kondycję duchową; niemożność, nie-
poradność. Wtedy zaczynam akcep-
tować to ubóstwo, jednakże mam pa-
miętać, że nie wolno mi zatrzymywać 
się na swoim ubóstwie, tak jak Jezus 
nie zatrzymał się na swoich upadkach 
w czasie Drogi Krzyżowej, ale właśnie 
miłość do ubóstwa i nadanie mu w ten 
sposób czegoś wyjątkowego spra-
wiło, że podnosił się i szedł dalej, te 
słabości stały się trampoliną do wypeł-
nienia woli Ojca. analogicznie ma być 
w naszym życiu. Ta świadomość na-
szego ubóstwa, mojego ubóstwa, ma 
być trampoliną do Boga. Skoro jestem 
słaby, to tym bardziej mam prawo być 
blisko Boga. 
 Czyli zauważamy, że ubóstwo 
jest uświęcające, sprawia, że „posia-
dając” ubóstwo widzę zupełnie nowe 
spojrzenie na mieć, a co za tym idzie 
jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę 
z tego, że jestem i to taki jakim mnie 
Bóg widzi, a nie takim, jak bym chciał 
by mnie widziano. Wyzbywamy się 
wtedy smutku młodzieńca, który po-
siadał wiele dóbr. 
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 Z tego widzimy, że im mniej 
nas, tym więcej Boga i to zarówno  
w świecie zewnętrznym jak i wewnętrz-
nym. Lecz musimy zawsze pamiętać, 
że pokusa wpatrywania się w siebie  
i kręcenia się wokół siebie, aż po zwy-
kły narcyzm, nam zawsze grozi, lecz 
taki egoizm Bogu się nie podoba. 
 Kolejnym etapem, takiego głę-
bokiego ubóstwa, to moment bardzo, 
trudny, kiedy czujemy się wydziedzi-
czeni ze wszystkiego, kiedy mamy 
wrażenie, że nawet Bóg nas opuścił. 
Przeżywamy wtedy dramat niekocha-
nia, a jednak jest to Miłość Boga, bo 
takie poczucie opuszczenia oczysz-

cza z wszelkiego egoizmu, z tych naj-
głębszych warstw naszej pychy. Zgod-
nie z tym, co mówi do na sam Jezus  
(Łk 14, 33) Nikt z was, jeśli nie wyrze-
ka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem. 
 Dlatego, jeśli chcemy posiąść 
Królestwo Boże, należy oddać wszyst-
ko i żyć najgłębszym ubóstwem Du-
chowym. To co ma być dla nas najcen-
niejsze, to zbliżać się do Boga, nawet 
wtedy, gdy wszyscy naokoło będą tę 
drogę zbliżania wyśmiewali, czy wyty-
kali palcami. Ważne aby zawsze mieć 
pokój w sercu, a tego pokoju świat dać 
nie potrafi. 

Myśli filipińskie

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

john henRy newman – scholaR, 
SAGE, SAINt 
(john henRy newman – naukowiec, 
MęDRZEC, ŚWIętY)

Pod takim właśnie hasłem  
w dniach 20-22 września 2021 odby-
wała się międzynarodowa konferen-
cja naukowa, której głównym orga-
nizatorem był National instititute for 
Newman Studies (Narodowy instytut 
Badań Newmanowskich) w Pitts-
burghu w Stanach Zjednoczonych. 
Wśród współorganizatorów konfe-
rencji znalazły się takie instytucje jak 
Oriel College – wydział prestiżowego 
Uniwersytetu w Oksfordzie, w którym 
Newman był wykładowcą w pierwszej 
połowie XiX wieku, anglikańska para-
fia Mariacka w Oksfordzie, gdzie New-
man przed swoim nawróceniem na ka-
tolicyzm piastował funkcję proboszcza 
oraz katolicki Uniwersytet Duquesne 

w Pittsburghu. Konferencja ta pierwot-
nie była planowana na wrzesień ubie-
głego roku, 2020, w angielskim Oks-
fordzie jako upamiętnienie pierwszej 
rocznicy kanonizacji św. Jana Henryka 
Newmana. Jednakże, z powodu pan-
demii koronawirusa, wydarzenie to zo-
stało najpierw odwołane, a następnie 
przeniesione na obecny rok i przyjęło 
formułę zdalną. Choć z tego powodu 
możliwość bezpośredniego kontaktu, 
rozmów i dyskusji pomiędzy prelegen-
tami i słuchaczami wystąpień została 
mocno ograniczona, to w zamian taka 
internetowa forma spotkania otwarła 
możliwość aktywnego uczestnictwa 
chętnym z całego świata.
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Jak zaznaczyli organizatorzy 
w zaproszeniu na konferencję, ka-
nonizacja Newmana w październiku 
2019 roku wpłynęła na zwiększenie 
zainteresowania tą osobą, zarówno 
społecznie, jak i wśród ludzi nauki. 
Zaproponowany w tytule wydarzenia 
temat obejmuje trzy wymiary życia  
i działalności kardynała Newmana, któ-
re stały się motywem przewodnim dla 
wygłaszanych wykładów i referatów. 
Po pierwsze, Scholar, czyli Naukowiec 
– Newman wywarł ogromny wpływ na 
środowisko naukowe w czasie swojej 
aktywności uniwersyteckiej w Oks-
fordzie, co zostało odzwierciedlone  
w jego licznych pracach filozoficznych 
i teologicznych. Po drugie, Sage, czyli 
Mędrzec – Newman zdobył sobie re-
putację wiarygodnego i mądrego do-
radcy już na początku swojej kariery 
naukowej i działalności duszpaster-
skiej. Towarzyszyła mu ona przez całe 
życie, także po tym, kiedy w 1845 roku 
wstąpił do Kościoła rzymskokatolickie-
go, pociągając swoim przykładem wie-
lu innych anglikanów. Po trzecie, Sa-
int, czyli Święty – Newman wnikliwie 
studiował życiorysy świętych Kościoła 
i często przedstawiał ich jako wzory do 
naśladowania dla chrześcijan. To, cze-
go nauczał, uczciwie wcielał w życie, 
a jako kanonizowany święty sam stał 
się jednym z tych, o których tak chęt-
nie mówił i pisał.

Wśród prelegentów biorących 
udział w konferencji znaleźli się ba-
dacze reprezentujący najróżniejsze 
uczelnie i instytucje z takich krajów 
jak anglia, Szkocja, irlandia, Wło-
chy, Hiszpania, Kenia, Brazylia, Chi-
le, Meksyk, Polska, Francja, austria, 
Niemcy, Niderlandy i oczywiście gosz-
czące całe to wydarzenie Stany Zjed-
noczone. Nie zabrakło także głosów 
naukowców spoza Kościoła katolic-
kiego – anglikanów, metodystów czy 
mormonów, a także opinii kontrower-
syjnych i krytycznych wobec postaw, 

poglądów i czynów Newmana, oczy-
wiście zawsze wypowiadanych w du-
chu uczciwego poszukiwania prawdy 
naukowej. 

Każdy dzień konferencji roz-
poczynał się od dłuższego wykładu 
plenarnego lub dyskusji. Pierwszy  
z wykładów plenarnych został wy-
głoszony przez Profesora Benjamina  
J. Kinga, pastora z Kościoła episko-
palnego (anglikańskiego), a zarazem 
historyka chrześcijaństwa z Universi-
ty of the South w Sewanee, w ame-
rykańskim stanie Teksas. W swoim 
wykładzie Profesor poruszył trudny 
temat poglądów Newmana na nie-
wolnictwo. Jak się okazuje, były one 
radykalnie różne od współczesnego 
spojrzenia na tę kwestię. W XiX wieku 
Wielka Brytania była zależna od pra-
cy niewolników w koloniach, a ustawa  
o zniesieniu niewolnictwa z roku 1833 
niekoniecznie oznaczała zmianę  
w poglądach Brytyjczyków na tę spra-
wę. Nie inaczej rzecz się miała z New-
manem, który, zapewne pod wpływem 
listów swojego przyjaciela Hurrella 
Frouda z kolonii na Barbadosie, ale też 
również lektury tekstów starożytnych 
Ojców Kościoła, dla których niewolnic-
two było czymś akceptowalnym, nie 
był zwolennikiem abolicji. Jak pokazu-
ją późniejsze wypowiedzi Newmana  
z roku 1863, także jego nawrócenie na 
katolicyzm i wojna domowa w Stanach 
Zjednoczonych, która zniosła niewol-
nictwo także w tym kraju, niestety nie 
zmieniły jego niechęci wobec ruchów 
wyzwoleńczych.

Drugi z wykładów plenar-
nych, w kolejnym dniu konferencji, 
został wygłoszony przez dr. Petera 
Nocklesa z University of Manchester  
w anglii, uznanego na całym świecie 
specjalistę w zakresie historii Ruchu 
Oksfordzkiego. W swoim wystąpieniu  
dr Nockles podjął temat naśladowców 
Newmana, dla których w okresie po-
wstawania Ruchu Oksfordzkiego stał 
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się on olbrzymim autorytetem – praw-
dziwym mędrcem, za którym wielu 
chciało wiernie podążać. Jak się jed-
nak okazuje, nie wszyscy zwolennicy 
i uczniowie Newmana wytrwali w swo-
jej postawie. Wśród renegatów znalazł 
się między innymi anglikański pastor 
Mark Pattison, który, pomimo kilku-
letniej owocnej współpracy z New-
manem i jego towarzyszami, stał się 
ostatecznie sławnym zbuntowanym 
przeciwnikiem idei głoszonych przez 
ich ruch.

W każdym z trzech dni konfe-
rencji, po spotkaniach plenarnych mia-
ły miejsce krótsze referaty i prezenta-
cje, odbywające się w trzech równo-
ległych sekcjach. Odbyło się w sumie 
aż 50 krótkich wystąpień na temat gło-
szonych przez Newmana poglądów fi-
lozoficznych czy teologicznych, oceny 
jego różnorakich dzieł oraz wydarzeń 
z życia świętego. Problematyka poru-
szana w ramach poszczególnych pre-
zentacji była bardzo szeroka i obejmo-
wała w swojej rozpiętości dyscypliny 
wiedzy, w których specjalizowali się 
prelegenci – od rozmaitych gałęzi teo-
logii i biblistyki, przez różne dyscypli-
ny filozofii, nauki filologiczne, takie jak 
literaturoznawstwo i językoznawstwo, 
historię, aż po pedagogikę i psycholo-
gię, a nawet matematykę. Nie zabrakło 

także refleksji dotyczących duchowo-
ści Newmana oraz jej miejsca w dzi-
siejszym duszpasterstwie i głoszeniu 
Ewangelii – w kazaniach, modlitwie, 
lekturze Biblii i nauczaniu katechezy.

Jak pokazuje bogactwo gło-
sów, które wybrzmiały podczas kon-
ferencji, osoba i nauczanie świętego 
kardynała Newmana wciąż intryguje 
ludzi o bardzo różnych zainteresowa-
niach i spojrzeniu na świat. W ostat-
ni dzień obrad, zamiast wykładu ple-
narnego, odbyła się debata na temat 
przyszłości badań nad osobą i myślą 
Newmana. Podjęto w niej kwestię kie-
runków, w jakich należy rozwijać stu-
dia dotyczące nauczania i życia kar-
dynała Newmana. Podczas konferen-
cji udało się stworzyć bardzo bogaty  
i wielowymiarowy obraz wybitnej i nie-
tuzinkowej postaci, jaką niewątpliwie 
był i wciąż, w XXi wieku, pozostaje św. 
Jan Henryk Newman. Nie ulega wąt-
pliwości, że, jak pokazała konferencja, 
kardynał Newman będzie niezmien-
nie intrygował badaczy, inspirując ich 
do pochylania się nad jego spuścizną  
i wpływem, jaki wywarł – i wciąż wy-
wiera – na Kościół oraz świat.

SPOtKANIA GRUPY 
ORAtORIUM DOROSŁYCH

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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ks. Rafał Zieliński COr

DlACZEGO KONIECZNIE WARtO BYć 
ŚWIętYM? – CZYlI KIlKA CIEKAWYCH 
oDpowieDzi newmana 
NA WAŻNE PYtANIA

cz. iV

4 komentarz do kazania „Świętość warunkiem koniecznym szczę-
śliwości w życiu przyszłym”*

Dla Newmana odpowiedź na 
pytanie: dlaczego koniecznie warto 
być świętym? – jest prosta i tylko jed-
na. Znajduje ją w wyrażeniu z Listu 
do Hebrajczyków: „Uświęcenie, bez 
którego nikt nie zobaczy Pana” (Hbr 
12, 14). Zdaniem Newmana prawdę 
tę potwierdza całe Pismo Święte. Cała 
historia odkupienia, przymierze miło-
sierdzia we wszystkich swoich czę-
ściach i postanowieniach, przyznaje, 
że świętość stanowi warunek koniecz-
ny dla osiągnięcia zbawienia.

Dlaczego świętość stanowi 
warunek konieczny do przyjęcia nas 
do nieba? Dlaczego człowiek słaby 
i zepsuty ma stać się „nowym stwo-
rzeniem”? Dlaczego? Ponieważ Bóg 
tak chciał. Życie wieczne jest „da-
rem Boga”. Bez wątpienia ma On pra-
wo określać warunki, na jakich je daje. 

Jak będzie w niebie? To kolej-
ne pytanie na które nasz Kaznodzieja 
udziela ciekawej odpowiedzi: Będzie 
inaczej! Jesteśmy skłonni oszukiwać 
sami siebie i uważać niebo za miejsce 
takie jak ta ziemia. Mam tu na myśli 
miejsce, w którym każdy może wybie-
rać i zaznawać swojej własnej przy-
jemności. Widzimy, że na tym świe-
cie ludzie aktywni mają swoje własne 
uciechy, a domatorzy swoje, literaci, 

naukowcy, politycy – każdy ma swoje 
zajęcia i przyjemności. Stąd, zacho-
wujemy się tak, jakby w przyszłym 
świecie miało być tak samo. Ewentu-
alna różnica między ziemią a niebem 
mogłaby polegać na tym, że w niebie, 
jak przypuszczamy, zawsze będziemy 
pewni otrzymania tego, czego szuka-
my.

Ponadto może nawet przyzna-
jemy, że pewne przygotowanie jest 
niezbędne dla przyszłego życia, ale 
nie przykładamy właściwej wagi do 
jego rozmiarów i znaczenia. 
ale niebo nie jest podobne do tego 
świata.

intersującym jest wątek ka-
zania, w którym Newman zauważa, 
że bycia świętymi mamy nauczyć 
się tutaj, na ziemi. Jeśli nie – niebo 
będzie dla nas nudne. Pozbawione 
wszystkiego, co było dla nas cenne 
i drogie. a Bóg wcale nie będzie ra-
dością. Lekkomyślny, niewierzący  
i zmysłowy umysł, pozbawiony miłości 
i bojaźni Bożej, o ograniczonych ho-
ryzontach i przyziemnych dążeniach,  
o słabym poczuciu służby i nieoświeco-
nym sumieniu, umysł zadowolony sam  
z siebie, niepoddany Bożej woli, od-
czuwałby równie niewielką przyjem-
ność na słowa „Wejdź do radości 
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Pana” w dniu ostatecznym, jak odczu-
wa teraz na wezwanie „Módlmy się”. 

Zdaniem Newman brak świę-
tości jest jak dysfunkcja smaku lub 
wzroku. Nie ma znaczenia najsłod-
szy nawet aromat i piękne kolory, 
ponieważ nie potrafisz ich odebrać. 
Podobnie, istnieje moralna choroba, 
która zniekształca wewnętrzny wzrok 
i smak, a żaden człowiek, który jej do-
świadcza, nie jest w stanie ucieszyć 
się tym, o czym Pismo Święte mówi: 
„pełnia radości u Ciebie, rozkosze na 
wieki po Twojej prawicy”.

Bez świętości żaden człowiek 
nie zniesie widoku Pana. Jedynie 
święty może spoglądać na Świętego. 

W jaki sposób zostać świę-
tym? Czy dobre czyny mogą mi w tym 
pomóc? Newman wyjaśnia precyzyj-
nie: nasze dobre uczynki są koniecz-
ne. Co prawda nie mają zalet same  
w sobie, nie kupią nam nieba i nie 
zmażą naszych grzechów. Nato-
miast dzięki Bożej łasce są środkami 
wzmocnienia i wykazania tej zasady 
świętości, którą Bóg zaszczepił nam 
w sercu. Warto o nie zabiegać. Im 
częstsze nasze modlitwy, im bardziej 
pokorne, cierpliwe i pobożne są nasze 
codzienne uczynki, tym bardziej zjed-
noczenie z Bogiem i te święte czyny 
będą stawały się środkiem do uświę-
cenia naszych serc i przygotowania 
ich na przyszłą obecność Boga.

Niestety, uczynki – choć same 
z siebie dobre – mogą nas skrzywdzić. 
Zamiast zwracać nas ku Bogu, zatrzy-
mują nas na sobie, karmią miłość wła-
sną, zarozumiałość, kształtują w nas 
zepsute serce. ani dobre uczynki, ani 
zewnętrzne praktyki, ani pobożność 
nie przynosi korzyści człowiekowi, je-
śli nie udoskonala serca. Newman jest 
realistą. Wie, że nawet z tym co tylko 
zewnętrzne mamy nierzadko kłopot. 
a co dopiero z wewnętrznym usposo-
bieniem. Jak wielu z nas musi dopie-
ro nauczyć się wykonywania dobrych 

czynów jako sposobu na odmianę 
swojego serca, która jest tutaj celem.

Wypływa stąd kolejne ważne 
pytanie: A czy można dokonać od-
miany serca w ciągu jednego dnia? 
Newman zaprzecza stanowczo: nikt 
nie jest w stanie przygotować się na 
niebo, to znaczy, uświęcić się, w krót-
kim czasie. Ryzykownym jest myśleć, 
że zostaniemy zbawieni w jednej 
chwili dzięki nagłemu, łatwemu na-
wróceniu albo obiecywać pokutę kie-
dyś w przyszłości, póki co uciszając 
sumienie, gdy przychodzą wyrzuty. 
Przyszły kardynał mówi z przejęciem 
o ludziach, którzy podejmują takie 
ryzyko: Jakże często żyją oni tak, aż 
śmierć ich zaskoczy! Oczywiście, co 
sam podkreśla, nie zamierza nakładać 
granic Bożemu miłosierdziu i mocy  
w przypadkach żalu za grzechy  
u schyłku życia, ale zachęca by nie 
lekceważyć Bożych wezwań, których 
jesteśmy świadomi.

Skoro szybka zmiana serca 
nie jest możliwa. Skoro nikt nie może 
nauczyć się świętości w krótkim cza-
sie i to wtedy, gdy zechce. Zatem 
świętość wymaga czasu. Uzyskanie 
daru świętości to dzieło całego życia. 
Zachęca by nie zwlekać, nie bagate-
lizować wyznaczonego czasu miło-
sierdzia, aby ze służby Bogu uczynić 
swoją pierwszą i największą troskę. 
Nie należy odkładać troski o świętość 
na późniejsze lata, kiedy i siły będą 
słabsze z wiekiem. Jednym z zasadni-
czych sprawdzianów – dodaje – bycia 
prawdziwym sługą Boga jest życzenie 
sobie, by służyć Mu lepiej. Niech nas 
nie uśpi nasze powierzchowne zado-
wolenie. 

Z drżeniem powinniśmy my-
śleć o tym, że skoro sprawiedliwemu 
z trudem przychodzi dojść do zbawie-
nia, to co dopiero grzesznikowi. Na 
szczęście nie jesteśmy pozostawieni 
sami sobie, ale Duch Święty jest ła-
skawie obecny wśród nas i uzdalnia 



  30 
nas do odnoszenia triumfu i prze-
miany naszych umysłów. Jesteśmy 
narzędziami, ale tylko narzędziami, 
naszego własnego zbawienia. Niech 
nikt nie mówi, że go zniechęcam i że 
proponuję zadanie ponad jego siły. 
Wszyscy mamy dary łaski dane nam 
od młodości. Dobrze o tym wiemy, ale 
nie korzystamy z tego przywileju.

Ciekawych odpowiedzi na 
ważne pytania dał Newman – w swo-

im długim życiu – wiele. Nadal są ak-
tualne. 

*Jan Henryk Newman, Kazania para-
fialne, t. i, Kazanie 1, Świętość warun-
kiem koniecznym szczęśliwości w ży-
ciu przyszłym, tłum: M. Kuczok, Orato-
riana nr 74 (2013), s. 57-68; wszystkie 
cytaty z tego kazania zaznaczono, dla 
ułatwienia, kursywą.
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Katarzyna Biernat 

Z pielgrzymiego szlaku

WYJAZD PEŁEN ŚWIAtŁA
Miesiąc lipiec to czas naszych 

oratoryjnych wojaży. Co roku uda-
jemy się wraz z naszym opiekunem 
księdzem Dariuszem Dąbrowskim na 
pielgrzymkę, aby pobyć razem i zgłę-
bić swoją duchowość. W tym roku 
wybraliśmy się na Lubelszczyznę. 
Jest to region Polski szczególnie na-
znaczony walkami o niepodległość, 
ale i obecnością Bożą. Wyruszyliśmy 
spod stóp Matki Bożej Świętogórskiej, 
zawierzając jej nasz pielgrzymkowy 
szlak. Po 260 km zatrzymaliśmy się 
w sanktuarium Matki Bożej Świętoro-
dzinnej w Miedniewicach, gdzie nasza 
Matka odbiera cześć w świętorodzin-
nym obrazie. Poznaliśmy historię ma-
łego obrazka Świętej Rodziny, który 
Jakub Trojańczyk przyniósł z odpustu 
w Studziannej. Drzeworytowy obra-
zek (50x50 cm) z wizerunkiem Świętej 
Rodziny gospodarz umieścił na drew-
nianym słupie w stodole, albowiem 
tam najwięcej pracował w ciągu dnia. 
Mieszkańcy wsi codziennie rano i wie-
czorem dostrzegali duży blask nad 
jego stodołą. Nawet sądzili, że to po-
żar, ale gdy zorientowali się, że Jakub 
gorliwie się modli przed odpustowym 

obrazkiem i nie ma tam pożaru, ludzie 
sami zaczęli przychodzić na wspólną 
modlitwę i polecali swe sprawy opie-
ce Świętej Rodziny. Bardzo charak-
terystyczne dla tej barokowej perełki 
Mazowsza Zachodniego są ołtarze, 
ławki oraz konfesjonały pomalowane 
na czarno na znak żałoby po upadku 
powstania styczniowego, powtórnie 
czarny kolor nadano im po i wojnie 
światowej. 

Następnie udaliśmy się na 
Górę Kalwaria – Marianki, w miejsce, 
gdzie spoczywa świątobliwy człowiek 
– Ojciec Stanisław Papczyński. Opie-
kun biednych, chorych i umierających, 
głosiciel sprawiedliwości społecznej,  
a przede wszystkim wielki obrońca 
życia. Ojciec Papczyński w 2007 roku 
za pontyfikatu Benedykta XVi został 
beatyfikowany, natomiast 5 czerw-
ca 2016 roku ogłoszono go świętym. 
Marianki, to miejsce wyjątkowe, urze-
ka cisza, spokój, a przede wszystkim 
można tam poczuć działanie Świętego 
Ojca Papczyńskiego, którego Kościół 
„wydobywa” w momencie, kiedy na 
świecie toczą się bardzo gwałtowne 
dyskusje na temat ludzkiego życia. 
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Święty Stanisław Papczyński powra-
ca, jakby „płomień”, który chce wyraź-
nie zwrócić uwagę na świętość życia 
od momentu poczęcia, aż do natural-
nej śmierci. Po mszy świętej udaliśmy 
się do Nałęczowa, gdzie znajdowało 
się miejsce naszego noclegu.

Kolejnego dnia wybraliśmy 
się do Chełmna, gdzie zwiedzaliśmy 
Podziemia Kredowe. W obecności 
pani przewodnik, który przez około 
godzinę nie szczędziła nam licznych 
ciekawostek na temat tego miejsca, 
przeszliśmy przez tunele podziemne 
pod całym Starym Miastem. Schło-
dzeni niską temperaturą, jaka utrzy-
mywała się w podziemiach udaliśmy 
się do bazyliki na Górze Chełmskiej. 
W Kościele na „Górce”, gdzie znajduje 
się łaskami słynący Obraz Matki Bo-
skiej Chełmskiej przeżyliśmy uroczy-
stą mszę świętą.  

Środę rozpoczęliśmy od Eu-
charystii, która odbyła się w lublińskiej 
katedrze, przed kopią Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej,  
z którym związany jest tzw. „cud lubel-

ski”. Podczas nabożeństwa sprawo-
wanego 3 lipca 1949 roku, w trakcie 
którego odnowiono akt poświęcenia 
diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Była to pierwsza niedziela sprawowa-
nia rządów bp Piotra Kałwy, następcy 
Stefana Wyszyńskiego. Około godzi-
ny 15.00 siostra Barbara Sadowska 
modliła się przed obrazem wiszącym  
w bocznym ołtarzu. Nagle, pod prawym 
okiem Madonny dostrzegła krwawą 
łzę. Kościelny i wikariusz potwierdzili 
zjawisko i wkrótce do katedry zaczęły 
ściągać tysiące wiernych. W następ-
nych dniach plac katedralny oblega-
ło prawie 20 tysięcy ludzi. ówczesne 
władze piętrzyły trudności i represjo-
nowały wiernych. „Cud lubelski” oparł 
się szerokiej propagandzie komuni-
stycznej, mimo to dopiero w latach 80. 
XX w. zaczęto głośno o nim mówić.  
Liczne łaski, nawrócenia i uzdrowienia 
sprawiły, że biskup lubelski wystąpił  
o pozwolenie na koronację, która 
odbyła się w 1988 roku. Obie koro-
ny są darem papieża Jana Pawła 
ii. Po mszy świętej i małej przerwie  

Oratorium świeckie w Lublinie
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obiadowej wybraliśmy się na Szlak 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzięki 
uprzejmości przewodnika, który był 
współtwórcą Szlaku upamiętniające-
go Żołnierzy Wyklętych – pana Karola 
Wołka mogliśmy poznać losy i oddać 
hołd bohaterom podziemia antyko-
munistycznego w Lublinie, mieście,  
w którym ruch ten utrzymywał się naj-
dłużej w Polsce. 
 W czwartek byliśmy w sank-
tuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 
miejscu, gdzie Matka Boża przychodzi 
jako Pogromicielka szatana i Uzdro-
wienie ludzi zniewolonych przez złego 
ducha. W sierpniu 1640 roku Matka 
Boska objawiła się Jakubowi Rusz-
czykowi, który był opętany od młodo-
ści swojej przez 24 lata. Trudno w tej 
chwili stwierdzić, ile lat miał wówczas 
Jakub. Jedno nie ulega wątpliwości  
– jego opętanie było powszechnie 
znane w okolicy. Jakub w ciągu wielu 
lat odwiedzał różne miejsca kultu, pro-
sząc Boga o ratunek. Nie uzyskiwał 
jednak łaski wyzwolenia i uzdrowie-
nia. Pewnego razu, w chwili ponowne-
go dręczenia ze strony Złego, pobiegł 
do lasu niedaleko Krasnobrodu, ukląkł 
i zaczął odmawiać słowa modlitwy, 
które sam nie wiedział skąd się brały: 
„Matko moja, Pani Niebieska, wejrzyj 
na mnie. Jestem tylko Twoim biednym 
sługą, który kocha Cię jednak moc-
no. Ty zawsze jesteś przy mnie, wiem  
o tym. Dlatego ośmielam się zwracać 
do Ciebie. Błagam Cię o przywrócenie 
mi zdrowia, bym w pełni sił i radości 
mógł służyć Tobie i tym, których ko-
cham”. Po tych słowach zobaczył 
wielką nieziemską światłość. Wtedy 
usłyszał głos Matki Bożej: „Postaw tu 
figurę, albowiem tu będzie się chwa-
ła Syna Mego odprawiała, a na znak 
tego wiedz o tym, że jesteś od czarta 
uwolniony”. Po tych słowach jasność 
zniknęła, a Jakub poczuł, iż rzeczywi-
ście został wyzwolony. Natychmiast 
pobiegł do miasteczka, by przeka-

zać mieszkańcom wieść o tym, co go 
spotkało (…). Po dniu pełnym wrażeń 
udaliśmy się na spotkanie z księdzem 
prof. Tadeuszem Guzem w jego ro-
dzinnej miejscowości. Ksiądz profesor 
przywitał nas bardzo serdecznie na 
swojej ojcowiźnie w Szozdach na Roz-
toczu. W kaplicy, która stoi w centrum 
posesji, wysłuchaliśmy jego wykładu 
na temat: „Roli Narodu w nauczaniu 
kard. Wyszyńskiego”, a po nim mieli-
śmy jeszcze okazję do luźnej rozmo-
wy z księdzem.
 Kolejny dzień spędzil iśmy  
w Wąwolnicy w sanktuarium Matki Bo-
żej Kębelskiej. To w tym miejscu odby-
ła się wielka nawała tatarska. Tatarzy 
zatrzymali się w lesie w Kęble, koło 
Wąwolnicy, a na kamieniu ustawili sta-
tuę Matki Bożej i kpili z niej w obec-
ności zniewolonych. Nagle nad Matką 
Bożą ukazała się jasność i unosić się 
zaczęła w górę, na przeciwległej gó-
rze o paręset kroków stanęła na lipie, 
bardzo przerażeni Tatarzy jak najszyb-
ciej uciekali. Wieść o cudzie rozeszła 
się nie tylko po okolicy, ale i w całej 
Polsce. Po Mszy Świętej udaliśmy się 
do Kazimierza Dolnego, gdzie każdy 
miał czas wolny i mógł zachwycić się 
tym uroczym miastem podziwiając ar-
chitekturę i urokliwe zakątki. 
 Ostatniego dnia, w drodze 
powrotnej odwiedziliśmy Wspólnotę 
Sióstr Służebnic Bożego Miłosier-
dzia w Rybnie. To wyjątkowe miejsce 
powstało jako odpowiedź  na skiero-
wane do siostry Faustyny Kowalskiej 
żądanie Pana Jezusa, dotyczące 
utworzenia Zgromadzenia zakonne-
go o charakterze klauzurowym w celu 
wypraszania Bożego Miłosierdzia dla 
świata, ze szczególnym uwzględnie-
niem: „(…) pereł drogocennych Sercu 
Mojemu, a nim są dusze kapłanów  
i dusze zakonne” – to słowa Pana Je-
zusa do siostry Faustyny. Wszystko co 
dotyczy celu, zadań, sposobu życia, 
stroju zawarła św. Siostra Faustyna  
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w swoim Dzienniczku. Jak twierdzą 
siostry, jest to szczególne miejsce 
dla pogrążonych w depresji. Siostry 
mają na co dzień do czynienia z naj-
cięższymi przypadkami, nierzadko 
w ich progu stają ludzie uwikłani we 
wróżbiarstwo oraz magię. Bywa i tak, 
że pojawia się w nich ogromny lęk, 
który powstrzymuje ich przed prze-
kroczeniem progu. Siostry modlą się 
za tych wszystkich, którzy zostawiają  
u nich swoje intencje, bóle i cierpienia, 
a najtrudniejsze przypadki kierują do 
osób kompetentnych, do egzorcystów. 
Widzimy ogromny głód Boga wśród 
ludzi, którzy są bardzo zagubieni  
w tym świecie i na oślep szuka-
ją ratunku. Jeżeli taki człowiek trafi  
w miejsce, gdzie pokaże mu się Pana 

Boga, ale pod jednym warunkiem,  
w konkretnym życiu danego człowie-
ka, to dokonują się cuda. Widzimy, jak 
Pan Bóg szuka pretekstu, aby pomóc 
człowiekowi, aby zadziałać i ratować. 
Wystarczy tylko się otworzyć. Miłosier-
dzie Boże szuka, żeby tylko dotknąć 
człowieka i go uratować. Uratowa-
ny już potem promieniuje tą miłością  
i idzie w świat, by świadczyć o swoim 
spotkaniu z Jezusem. i my pragniemy, 
aby Boże Światło poprzez modlitwę, 
adorację Najświętszego Sakramentu, 
jak najczęstsze przyjmowanie Pana 
Jezusa w Komunii Świętej oraz spo-
wiedź świętą, promieniowało w nas,  
w naszych domach oraz tych miej-
scach, gdzie posyła nas Pan Bóg. 

Kinga Kaczmarek

I CHOć CZASEM SIŁ BRAKNIE 
MOIM NOGOM,
tO JA DOJDę, DOJDę, GDY ZAUfAM CI…

W niedzielę 25 lipca 2021 
roku odbyła się trzecia pielgrzymka do 
Błażejewa. Grupa piesza, rowerowa 
oraz konna wyruszyły z samego rana 
spod klasztornych bram. Po pokona-
niu około 20 km wszyscy uczestniczyli  
w sumie odpustowej o godzinie 12.00 
w Kościele pw. św. Jakuba apostoła  
w Błażejewie.

Piesza pielgrzymka rozpoczę-
ła się o godzinie 6.00 wspólną modli-
twą w bazylice poprowadzoną przez 
duszpasterza grupy – księdza Dawida 
Majdę. 
 Ksiądz Dawid, przewodniczy 
grupie pieszej z wielkim zaangażo-
waniem już od 3 lat. Sześć godzin 
wędrówki było wypełnione wspólny-
mi rozmowami, modlitwą i śpiewem. 
Wspólnie z księdzem Dawidem rozwa-
żyliśmy wszystkie tajemnice różańca 

świętego. Nasza droga stanowi prze-
strzeń wyjątkowej refleksji nad życiem 
Jezusa i Maryi, a także nad naszymi 
sprawami. Podczas marszu mieliśmy 
też okazję przyjąć sakrament pokuty  
i pojednania. 

Z Bogiem w sercu przecho-
dziliśmy przez lasy, łąki i pola, podzi-
wiając piękno naszej Małej Ojczyzny. 
Po krótkim odpoczynku na łące, wę-
drowaliśmy dalej przez malownicze 
tereny, a następnie zatrzymaliśmy 
się na poczęstunku w Pokrzywnicy. 
Po pokonaniu około 6 km, dotarliśmy 
do Błażejewa. O godzinie 12.00 wraz  
z pozostałymi grupami pielgrzymów  
i wiernymi uczestniczyliśmy we Mszy 
odpustowej. Sumie odpustowej prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. Ja-
kub Przybylski. Po Mszy odbyła się 
procesja wokół kościoła, poświęcenie 
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ofiarowanej przez ks. Przybylskiego 
figurki św. Jakuba oraz błogosławień-
stwo kierowców i pojazdów mecha-
nicznych. Wśród pielgrzymujących do 
Błażejewa znajdowali się także człon-
kowie Świętogórskiej Orkiestry Dętej, 
którzy uświetnili uroczystość swo-
ją grą. Po sumie odpustowej goście  
i wszyscy parafianie zostali zaprosze-
ni na  spotkanie przy grillu. 

W sumie pielgrzymowało nas 
ponad 100 osób, w tym około 40 osób 
pieszo. Cieszy serce, że w naszej 
pielgrzymkowej ekipie mamy wszyst-
kie grupy wiekowe, a także wiernych  
z wielu parafii. Nasza pielgrzymka łą-
czy ludzi, pozwala na jeden dzień zo-
stawić codzienność i powierzyć swo-
ją intencję Matce Boskiej. W tamtym 
roku w mojej intencji pielgrzymowała 
moja świętej pamięci mama, w tym 

roku ja ofiaruję jej moją drogę. – mówił 
pan andrzej, uczestnik grupy pieszej. 

Pielgrzymka była dla nas 
okazją do zatrzymania się, zajrzenia  
w głąb siebie i otwarcia się na Boga. 
Doświadczyliśmy, jak niewiele potrze-
ba, aby czuć radość. 
 Bardzo serdecznie dziękuje-
my wszystkim ludziom wielkiego ser-
ca, którzy nas ugościli i przygotowali 
poczęstunek. Cała grupa piesza jest 
bardzo wdzięczna księdzu Dawidowi 
za przewodnictwo, modlitwę i każde 
słowo skierowane do uczestników 
pielgrzymki. Księże Dawidzie, dzię-
kujemy za Twoje zaangażowanie, or-
ganizację, otwartość, uśmiech, dobre 
słowo i troskę! Życzymy wielu łask Bo-
żych i opieki Matki Bożej!

Droga była ciężka, ale umocniła wiarę pątników 

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl

    @swietagoraklasztor
zapraszamy na naszego facebooka
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WŁADYSŁAW KOŁOMŁOCKI I JEGO 
pRace w zBioRach klasztoRu 
fIlIPINóW NA ŚWIętEJ GóRZE

Postać Władysława Kołomłoc-
kiego bardzo wyraziście wpisała się  
w krajobraz pedagogiczny, kulturalny  
i artystyczny ziemi gostyńskiej. Dla-
tego warto przypomnieć tę niezwy-
kłą osobowość. Pozostawił po sobie 
znaczny dorobek piśmienniczy, pe-
dagogiczny, a przede wszystkim ar-
tystyczny. Posiadał niezwykły talent 
artysty rysownika. W zbiorach klasz-
tornych zachowały się trzy rysunki 
jego autorstwa, które w niniejszym 
artykule pragniemy przybliżyć czytel-
nikom. Najpierw spróbujemy nakreślić 
jego życiorys. Twórczość Władysła-
wa Kołomłockiego nie doczekała się 
szerszego opracowania, a informacje 
o nim podaje tylko Gostyński Słownik 
Biograficzny1 oraz internetowa Wiki-
pedia2. Zanim zajmiemy się szerzej 
jego twórczością, powiedzmy parę 
słów o nim samym.

Władys ław  Tadeusz  Ko -
łomłocki urodził się 27 października 
1892 roku w Wadowicach jako syn 
Tadeusza i Felicji z domu Bennewitz 
(il.1). Tam też nieco później przyszedł 
na świat Karol Wojtyła, który w przy-
szłości zostanie papieżem i przyjmie 
imię Jan Paweł ii. To miasto rodziło 
wielkich ludzi z kryształowymi cha-
rakterami. Ojciec Władysława był ma-
larzem i nauczycielem w gimnazjum. 

1https://muzeum.gostyn.pl/Gosty%C5%84ski%20
S%C5%82ownik%20Biograficzny?idakt=102 
(dostęp: 06.04.2021).
2h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / W % C 5 % 8 2 a d y -
s%C5%82aw_Ko%C5%82om%C5%82ocki 
(dostęp: 06.04.2021).

Po ukończeniu szkoły podstawowej 
w 1905 roku, dalsze nauki pobierał 
w krakowskich gimnazjach. Egzamin 
dojrzałości zdał w 1910 roku. Eduka-
cję kontynuował na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
studiując nauki przyrodnicze i geogra-
fię. Zainteresowanie światem przyro-
dy wyda później owoce w cudownie 
namalowanych obrazach z roślinami  
i zwierzętami. Podczas studiów nale-
żał do jednych z twórców polskiego 
skautingu i brał aktywny udział w życiu 
krakowskich drużynach harcerskich. 

Wybuch i wojny światowej 
sprawił, że Władysław 6 sierpnia 1914 
roku wstąpił do Legionów Polskich. 
Został przydzielony do 13 kompanii iV 
batalionu 2 Pułku Piechoty ii Bryga-
dy Legionów. Po bitwach nad Styrem  
w 1916 roku otrzymał stopień sierżan-
ta i został przydzielony do departa-
mentu kartografii. W lutym 1918 roku 
podczas walk pod Rarańczą dostał się 
do niewoli austro-węgierskiej. Przeby-
wał w obozie jenieckim na Węgrzech, 
a następnie we Włoszech. Przez wła-
dze cesarskie został wysłany do szko-
ły oficerskiej w Opawie, skąd zbiegł do 
Krakowa. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, brał czynny udział  
w rozbrajaniu żołnierzy austriackich. 
Po pięciomiesięcznej służbie w Ba-
talionie akademickim w 1919 roku 
przeszedł do rezerwy. Następnie pod-
jął przerwane wojną studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1920 
roku zdobył dyplom magistra nauk  
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przyrodniczych oraz uzyskał upraw-
nienia do nauczania w szkołach śred-
nich. W tym samym roku rozpoczął 
nauczanie w kilku gimnazjach kra-
kowskich oraz podjął pracę rysownika  
w instytucie Biologicznym Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. W lipcu 1920 roku 
został skierowany do pracy pedago-
gicznej w seminarium nauczycielskim 
w wielkopolskim Wągrowcu. W 1921 
roku rozpoczął pracę dydaktyczną  
w gimnazjum gostyńskim gdzie  

il.1. Władysław Kołomłocki (1892-1939)
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nauczał do 1939 roku. Tutaj pracował 
jako nauczyciel przyrody, geografii, ry-
sunku oraz gimnastyki. Swoje talenty 
plastyczne wykorzystywał przy pro-
jektowaniu kostiumów i dekoracji do 
przedstawień szkolnych oraz sporzą-
dzaniu pomocy naukowych. Prowadził 
także prace ilustratorskie do czasopi-
sma gimnazjalnego „Łan” oraz opra-
cowywał ekslibrysy szkolne. 
 Oprócz pracy dydaktycznej  
z młodzieżą zajmował się malowaniem 
i rysowaniem. To było jego miłością. 
Nie studiował na żadnej akademii ma-
larskiej i też nie wyjeżdżał w podróże 
zagraniczne. Początkowo malarstwa 
mógł się nauczyć w domu rodzinnym 
od ojca i pewnie podpatrywał starsze-
go brata Stefana, który studiował ma-
larstwo. Był samoukiem, ale za to sa-
moukiem genialnym. Upodobał sobie 
takie techniki malarskie jak rysunek 
piórkiem i ołówkiem oraz akwarelę. 
Malował krajobrazy, widoki zabytko-
wych budowli, historyczne mundury, 
broń i ciekawe okazy roślinne. Pa-
sjonował się zabytkową architekturą 
sakralną. W lokalnych czasopismach 
takich jak „Kronika Gostyńska” i „Zie-
mia Gostyńska” zamieszczał swoje 
prace przedstawiające kościół w Jeże-
wie, Domachowie, kaplicę w Szeleje-
wie i plan miasta Gostynia po pożarze  
w 1811 roku. Na wakacje wyjeżdżał  
w rodzinne strony i w swoje ukochane 
Tatry, gdzie powstawało wiele rysun-
ków. Był bardzo skromny i nigdy nie 
uważał siebie za artystę. Brał udział 
tylko w kilku wystawach. Pierwszy raz 
zaprezentował ponad 40 rysunków na 
wystawie w Krakowie w 1916 roku. 
Prace odzwierciedlały jego służbę 
wojskową w Legionach. W 1930 roku 
wziął udział w wystawie ekslibrysów 
we Lwowie, a w 1932 roku w wystawie 
Mariańskiej w Gostyniu. 

Dla miejscowej prasy opraco-
wywał szaty graficzne oraz zamiesz-
czał recenzje, artykuły okolicznościo-

we, wiadomości gimnazjalne i harcer-
skie. W latach 1937-1938 pełnił funk-
cję redaktora naczelnego i kierownika 
literackiego regionalnego pisma „Orę-
downik Gostyński” gdzie zamieścił 
ponad 120 swoich tekstów. Owocną 
współpracę wykazywał w redagowa-
niu „Wiadomości Parafialnych” oraz 
gimnazjalnym periodyku „Łan”. Należy 
tu podkreślić doniosły wkład Władysła-
wa Kołomłockiego w popularyzowaniu 
historii regionu. Jego zainteresowania 
historyczne, kwerendy biblioteczne  
i archiwalne zaowocowały znako-
mitymi artykułami zamieszczonymi  
w „Kronice Gostyńskiej”. Współpra-
cował z inicjatorem i redaktorem tego 
czasopisma Władysławem Stachow-
skim. Wspomniana wyżej kronika wy-
dawana w latach 1928-1939 jest do 
dzisiaj nieocenionym źródłem wiedzy 
o historii regionu gostyńskiego. Rzad-
ko który region może poszczycić się 
takim opracowaniem historycznym, 
jak Gostyń.  

Poza malarstwem jego pasją 
było harcerstwo, z którym zetknął się 
już w czasach krakowskich. Od po-
czątku pracy w gimnazjum gostyńskim 
włączył się aktywnie w działalność 
iii Drużyny Harcerskiej im. Stefana 
Czarneckiego. Był opiekunem i druży-
nowym gimnazjalnej jednostki harcer-
skiej. Także pełnił różnorodne funkcje 
w gostyńskiej Komendzie Hufca ZHP. 
Władysław Kołomłocki dał się poznać 
jako patriota, gorliwy katolik i człowiek 
nieposzlakowanego charakteru. Za 
czynny udział w walkach o wolność 
Ojczyzny został w 1932 roku odzna-
czony Krzyżem Niepodległości. awan-
sował na porucznika rezerwy Wojska 
Polskiego. 

W końcu sierpnia 1939 roku 
zachorował na zapalenie płuc. Dostał 
się do szpitala wojskowego w Jaroci-
nie. Następnie przewieziony do Środy 
Wielkopolskiej 4 września 1939 roku 
zmarł na zawał serca. Pochowany  
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zosta ł  na cmentarzu średzk im.  
W 1984 roku prochy Władysława Ko-
łomłockiego jego rodzina przeniosła 
na cmentarz gostyński, do ziemi z któ-
rą związany był przez osiemnaście lat 
swojego, jakże pracowitego i pięknego 
życia. Jego dorobek artystyczny liczy 
kilkaset prac rozproszonych w różnych 
miejscach. Muzeum Gostyńskie prze-
chowuje kilkadziesiąt prac. Znajduje 
się tam jego autoportret wykonany  
w technice olejnej oraz szkice ołów-

kiem, piórkiem i akwarele ilustrujące 
ziemię gostyńską oraz małopolską. 
Kilka dzieł przechowuje klasztor filipi-
nów gostyńskich. Z klasztorem filipi-
nów Władysław był związany zażyłymi 
relacjami pedagogicznymi i osobisty-
mi. W okresie międzywojennym filipini 
prowadzili konwikt dla młodzieży mę-
skiej, która nauki pobierała w gimna-
zjum miejskim. Księża filipini nie tylko 
nauczali w gimnazjum gostyńskim.  
Z powodu trudności finansowych 

il.2. Ołtarz Matki Boskiej Rózańcowej
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Rada Miejska zwróciła się do Kongre-
gacji z prośbą o przejęcie w zarząd 
Gimnazjum. Od 11 sierpnia 1933 roku 
Kongregacja przejęła prowadzenie 
uczelni miejskiej3. Braki materialne 
uzupełniano z majątków klasztornych, 
do których należały folwarki w Błażeje-
wie, Bodzewku i Drzęczewie. 

Władysław Kołomłocki miał 
brata Stefana (1884-1931), który stu-
3H. Brzozowski, Kasata i powrót. 1876-1919. Pamiątka 
na 100-lecie powrotu Filipinów na Świętą Górę, Gostyń 
2019, s. 109. 

diował w krakowskiej akademii Sztuk 
Pięknych. Malarstwa uczył się w pra-
cowni Jacka Malczewskiego. Stefan 
przeszedł do historii jako malarz, ilu-
strator, pisarz i działacz harcerski.  
 Władysław jako profesor ry-
sunku, pomagał też w ukształtowaniu 
artystycznym Wacławowi Boratyńskie-
mu, który uczęszczał do gimnazjum, 
a zamieszkiwał w konwikcie klasztor-
nym. Boratyński (1908-1939) zasłynął 
jako utalentowany malarz i grafik. Nie 

il.3. Oltarz Matki Boskiej Bolesnej
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zdążył rozwinąć swego talentu, zgi-
nął walcząc z Niemcami w obronie 
Lwowa. Sporo jego prac przechowuje 
klasztor świętogórski.  

W zbiorach klasztornych za-
chowały się wspomniane wyżej trzy 
prace Władysława Kołomłockiego wy-
konane piórkiem na papierze z uży-
ciem czarnego tuszu. Jedna z nich, 
przedstawia ołtarz Matki Boskiej Ró-
żańcowej (il.2). artysta nie zamieścił 
daty wykonania, dlatego można tylko 
w przybliżeniu określić czas powstania 
na lata dwudzieste XX wieku.  W dol-
nym brzegu rysunku widnieje sygna-
tura artysty „W. KOŁOMŁOCKi”. Ryci-
na o wymiarach 24x18,5 cm ukazuje 
wykadrowane retabulum ołtarzowe 
zbudowane z form architektonicznych. 
Pominięta jest część dolna, cokołowa 
i widać tylko dolny fragment zwień-
czenia ołtarzowego. Obraz środkowy 
flankują postacie św. Dominika z ró-
żańcem oraz św. Franciszka z asyżu 
trzymającego krzyż. Figury spoczywa-
jące na cokolikach umieszczone są na 
tle kolumn kompozytowych. Pole środ-
kowe retabulum ukazuje Matkę Boską 
trzymająca Dzieciątko Jezus, któremu 
anioł podaje wieniec różany, symbo-
lizujący różaniec. U dołu kompozycji 
klęczy jeszcze raz ukazany św. Domi-
nik wyciągający ręce do Jezusa. Obok 
leży pies trzymający w pysku gore-
jącą pochodnię na tle kuli ziemskiej. 
To symbole założonego przez św. 
Dominika zakonu kaznodziejskiego. 
Pies oznacza wierność w głoszeniu 
ewangelii, którą dominikanie poniosą 
na cały świat, jako pochodnię oświe-
tlającą mroki niewiary. Wszystkie po-
stacie artysta ukazał na tle wspaniale 
oddanych kreską obłoków. Nad obra-
zem widzimy jeszcze aniołki otacza-
jące kartusz z łacińską sentencją św. 
Bernarda, która w polskim tłumacze-
niu brzmi: Nie możemy zginąć przez 
cześć dla Maryi.

Drugi rysunek, podpisany  
„W. KOŁOMŁOCKi 1922” o wymiarach 
27,5x21 cm, ukazuje północną część 
prezbiterium z widokiem na ołtarz Mat-
ki Boskiej Bolesnej (il.3). Tu artysta 
przedstawił cały ołtarz z fragmentem 
posadzki i górnego fryzu obiegające-
go wnętrze prezbiterium. Ołtarz oddał 
bardzo wiernie nie pomijając drob-
nych szczegółów. W niszy środkowej 
ołtarza widać Pietę, spoczywającą na 
postumencie podtrzymywanym przez 
dwie postacie anielskie. Poniżej Piety 
widnieją gabloty relikwiarzowe otoczo-
ne sześcioma lichtarzami. Na men-
sie stoją kanony ołtarzowe, używane 
w liturgii przedsoborowej, oprawione 
w ozdobne ramki. Po bokach mensy 
stoją rokokowe schodki, używane przy 
wymianie i obcinaniu świec. Część 
środkową z Pietą flankują figury Ma-
rii Kleofasowej i św. Marii Magdaleny 
spoczywające na konsolach. Ołtarz 
zwieńcza relief z tematem adoracji 
Świętego Krzyża, otoczony dwoma 
puttami. inna para puttów siedzi na ko-
ronującym gzymsie trzymając wspól-
nie koronę cierniową. Rysunek ma 
wyjątkową wartość dokumentacyjną, 
ponieważ ukazuje dużo szczegółów, 
które dzisiaj już nie istnieją. Zmieniła 
się w czasach współczesnych aran-
żacja prezbiterium. Na obrazie widać 
szachownicową posadzkę zastąpioną 
w 1978 roku nowym kamieniem. Za-
cheuszkę otoczoną wieńcem lauro-
wym wypełnia krzyż malowany, który 
został w okresie międzywojennym za-
stąpiony drewnianym. Także dekora-
cja płyciny nad wnęką z relikwiarzem 
zwieńczona jest ornamentem regen-
cyjnym, który dzisiaj jest niewidocz-
ny. Płycina poniżej wnęki, jak również 
sama wnęka, mają ciemniejszą kolo-
rystykę niż pozostała partia płyciny. 
Podczas malowania bazyliki w okresie 
powojennym płycinę pokryto w całości 
białą barwą. Do tej kolorystyki powró-
cono w czasie prac konserwatorskich 
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w 2019 roku. Przed zacheuszką stoi 
cynowy lichtarz barokowy, szczęśliwie 
zachowany do dzisiaj w klasztornych 
zbiorach. 

Ostatni rysunek, podpisany 
„W. KOŁONŁOCKi 1921” o wymiarach 
30x21 cm, przedstawia widok na połu-
dniową nawę bazyliki, zajmującą prze-
strzeń między kaplicą Świętego Krzy-
ża a kaplicą św. Józefa (il.4). Na tle 
zdwojonych pilastrów zakończonych 
kapitelami korynckimi umieszczony 

jest rokokowy konfesjonał. Na pierw-
szym planie widać fragmenty ławek 
znajdujących się pod kopułą. Prawy 
bok rysunku zajmuje duży cokół, deli-
katnie pokryty marmoryzacją, dźwiga-
jący wysoką kolumnę, jedną z ośmiu 
podtrzymujących kopułę. W głębi ar-
tysta ukazał ścianę artykułowaną pi-
lastrami z głowicami korynckimi, a na 
niej spiętrzone belkowanie i fragment 
sklepienia obejścia, które okala część 
centralną. Do ściany dostawiony jest 

il.4. Widok na południową nawę kościoła
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jeszcze drugi konfesjonał z wklęsłym 
zwieńczeniem, odsłaniającym zache-
uszkę. Ścianę międzypilastrową zdobi 
fresk ukazujący postać św. Kazimie-
rza Królewicza. Malowidło wykonał ks. 
Bernard Preibisz na wielki jubileusz 
200. lecia założenia Kongregacji przy-
padający w 1868 roku.  

Na zakończenie warto jeszcze 
przedstawić rysunek autorstwa Włady-
sława Kołomłockiego z lat 1921-1922, 
przechowywany w zbiorach Muzeum 

Gostyńskiego (sygn. 1170). Praca 
ukazuje z obniżonej perspektywy ba-
zylikę świętogórską od fasady fronto-
wej na tle pięknie oddanych obłoków 
(il.5). Niezwykle subtelnie narysowana 
jest bryła budowli i pusta droga wio-
dąca do kościelnej bramy. Drzewa nie 
mają liści. ich gałęzie wznoszą się ku 
niebu, jakby modlitwy przybywających 
tutaj pielgrzymów. Nastrój jest trochę 
melancholijny, nostalgiczny, symbo-
lizujący zmierzch jesieni albo świt 

il.5. Widok na bazylikę świętogórską
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wczesnej wiosny. Obraz artysta wyko-
nał wkrótce po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości i powrocie filipinów 
z wygnania na Świętą Górę. Ta druga 
interpretacja wydaje się lepsza, bo 
przynosi nadzieję. Na obrazie jeszcze 
jest pusto, wszystko dopiero budzi się 
do nowego życia. Jesień minęła, nad-
chodzi wiosna. Wszystko przemija, 
ale kościół trwa i wkrótce zapełni się 
modlitwami pielgrzymów. Dolną część 
rysunku zajmuje manierystyczny kar-
tusz, otoczony liśćmi akantu symbo-
lizującymi nieśmiertelność. Lustro 
kartusza wypełnia napis: „KOŚCióŁ 
X.X. FiLiPiNóW / Na ŚWiĘTEJ-Gó-
RZE / W GOSTyNiU / Na PaMiaTKĘ 
CUDOWNEGO / MiEJSCa RyS. WŁ. 
KOŁOMŁOCKi / aNNO MCMXXi. Xii”. 

W realizacjach Władysława 
Kołomłockiego uwidacznia się niezwy-
kły talent artystyczny i pasja malowa-
nia. Jego rysunki wykonane są z nie-
bywałą precyzją. Potrafił znakomicie 
rejestrować obiekty i pewną ręką prze-
nosić na papier. Rysowanie piórkiem 
jest szczególnie uciążliwe, tu nie ma 
miejsca na poprawki. W jego pracach 
można podziwiać biegłość technicz-
ną i artystyczną wrażliwość na odbiór 
i przeżywanie rzeczywistości. Prace 
Kołomłockiego mają nie tylko wartość 
dokumentacyjną badanych obiektów, 
ale także wartość artystyczną. Potrafił 
oddać kreską i białymi plamami trzeci 
wymiar, a to wymaga niebywałej umie-
jętności. Jego obrazy są trójwymiaro-
we, posiadają głębię perspektywiczną. 

Doskonale radził sobie z perspektywą 
geometryczną i malarską. Jego prace 
wykonane są w tonacji monochroma-
tycznej, nie mają barw. Dla uzyskania 
bryłowatości postaci operował tylko 
czarną kreską i białą plamą. Bryłę bu-
dował światłocieniem. Przyjrzyjmy się 
postaci św. Dominika z obrazu Matki 
Boskiej Różańcowej, aby dostrzec jak 
genialnie radził sobie z trzecim wy-
miarem. Postać ukazał w rzeźbiarskiej 
formie. Jak to możliwe oddać kreską 
plastyczność obiektu bez uciekania 
się do kolorystyki? Otóż niektóre par-
tie, zwłaszcza te wypukłe, pozostawiał 
niezakreskowane, a inne zapełniał wa-
lorami kreskowymi o zróżnicowanych 
kształtach i natężeniu. Dlatego jego 
obrazy nie są płaskie, ale wklęsło-wy-
pukłe, tętniące ekspresją i dynamiką. 

Władysław Kołomłocki, można 
go bez przesady tak nazwać, był mi-
strzem cudownego piórka. Potrafił nim 
precyzyjnie, z pasją dokumentalisty 
i artysty, odwzorowywać przedmioty 
i uchwytną zmysłami naturę, a także 
wprowadzić tajemniczy nastrój działa-
jący na wyobraźnię widza. Można tyl-
ko mieć nadzieję, że ten artykuł stanie 
się przyczynkiem do zainteresowa-
nia się twórczością naszego mistrza  
i szerszego opracowania jego twórczo-
ści. Ten człowiek z Wadowic poświęcił 
ziemi gostyńskiej swoje najpiękniejsze 
lata i pozostawił po sobie olbrzymi do-
robek artystyczny i publicystyczny. 
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BIOGRAMY ŚWIętOGóRSKICH 
KAPŁANóW I BRACI

Ksiądz Józef Prażmowski 
COr – urodzony w 17121 roku. Wstą-
pił do Kongregacji Świętogórskiej  
23 grudnia 1746 roku Wybitna musiała 
być to postać, ponieważ wiele o jego 
dokonaniach napisano. Na począt-
ku należy wspomnieć fakt, że został 
wybrany superiorem wbrew statutom 
Kongregacji, które mówią że prepozy-
tem może być duchowny trwający w fi-
lipińskim powołaniu przynajmniej pięt-
naście lat. Księdza Prażmowskiego 
wybrano na ten urząd 31 października 
1755 roku2. Kiedy kończyło się trzech-
lecie jego kadencji, zawsze składał 
urząd, a wspólnota na nowo wybiera-
ła go swoim przełożonym. Był nim do 
dnia swojej śmierci 16 kwietnia 1782 
roku. Ksiądz antoni Brzeziński w swo-
im dziele bardzo wiele poświęca uwagi 
życiu ks. Prażmowskiego. Wymienia 
wiele zasług tych materialnych, które 
pozwoliły na wypięknienie kościoła  
i klasztoru z zewnątrz i wewnątrz. Na-
leży wymienić przedsięwzięcia, takie 
jak: pokrycie dachu blachą miedzianą 
na kopule, bocznych kaplicach oraz 
wieżach, dzięki ogromnemu wsparciu 
Weroniki Mycielskiej, której inicjały  
i herb rodowy po współczesność zdo-
bi kopułę na Świętej Górze. Ponadto 
wybudowano mury zewnętrzne oka-
lające kompleks klasztorny, które jed-
nocześnie pełniły funkcję obronną, 
oraz rozbudowano podległe majątki 
i gospodarstwa. Wewnątrz obecnej 
bazyliki, za przełożeństwa ks. Praż-
mowskiego wyzłocono ołtarze boczne 
w prezbiterium: Matki Bożej Bolesnej 

1Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył siedemdziesiąt lat. 
2ks. a. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. i, s. 209.

oraz św. Filipa Neri, a także ambo-
nę. Kongregacja podjęła też decyzję  
o sprzedaniu cennych srebrnych wo-
tów, tych najstarszych, za zgodą miej-
scowego biskupa, z którego mistrzo-
wie sztuki snycerskiej wykonali prze-
bogato zdobione tabernakulum do 
głównego ołtarza. Dokończono rów-
nież budowanie organów na chórze, 
by uświetniały celebracje liturgiczne 
oraz podjęto decyzję o dobudowaniu 
większej zakrystii za wielkim ołtarzem. 
W budynku klasztornym, ksiądz Praż-
mowski dzięki swojej zaradności i po-
mocy wspólnoty, uporządkował biblio-
tekę, a w Błażejewie odnowił drewnia-
ny kościołek, który fundował pierwszy 
filipin ksiądz Grudowicz. Superior Jó-
zef był dla całej wspólnoty jak ojciec, 
który zawsze wysłuchał i wspierał do-
brą radą. W dniu jego imienin dwóch 
kapłanów, zawczasu ubierało się  
w dalmatyki i czekało na niego przy 
ołtarzu św. Józefa, ponieważ wiedzie-
li, że nie pozwoliłby im na uroczyste 
asystowanie do dziękczynnej Eucha-
rystii3. Przechodzi do historii jako od-
nowiciel życia wspólnotowego, gdyż 
zaczął regularnie, co miesiąc lub 
częściej zwoływać kapituły generalne 
dla omawiania bieżących spraw. Za-
prowadził też porządek spożywania 
wspólnych posiłków przy stole w re-
fektarzu oraz dbał o skromne wypo-
sażenie pokoi. Kiedy przełożonym był 
ksiądz Prażmowski, wspólnota świę-
togórska liczyła dwudziestu członków: 
trzynastu kapłanów, dwóch kleryków 
i pięciu braci. Były też takie momen-
ty, że superior Józef wysyłał pomoc, 
kierując kapłanów do wspólnoty  
3Tamże, s. 210.

ks. Dawid Majda COr
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Z naszej historii

w Studziannie, Biechowie i Poznaniu. 
Miał wiele znajomości wśród ludzi 
świeckich, a także duchowieństwa. 
Wielkim szacunkiem darzył Prażmow-
skiego książę Teodor Czartoryski bi-
skup poznański, który często stacjonu-
jąc w Dolsku zapraszał go do siebie na 
rozmowy4. Był to mąż opatrznościowy 
dla Świętej Góry w trudnych czasach 
zawirowań wojennych oraz rozpada-
jącej się powoli ojczyźnie. Podczas 
wojny siedmioletniej (1756-1763) ro-
zegrała się bitwa między Prusakami 
a Rosjanami, którzy robili swój obóz 
za murami, by nie niszczyć kościoła 
i klasztoru. Dowództwo pruskie było 
zdumione, że Rosjanie oszczędzili to 
święte miejsce, w efekcie przegrywa-
jąc potyczkę 15 września 1761 roku. 
Do dzisiaj pamiątką tamtych wyda-
rzeń, jest wmurowana kula armatnia 
nad północnym wejściem do bazyliki5. 
Księga zmarłych tak pisze o śmierci 
wieloletniego superiora świętogórskie-
go: z rządów Kongregacją został we-

4Tamże, s. 210.
5ks. a. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. i, s. 223-224.

zwany po nie więdnący wieniec lau-
rowy, śmiertelne oczy zamknął dnia 
16 kwietnia około godziny trzeciej po 
południu. Zaopatrzony Sakramentami 
i dobrze przygotowany. Pochowany 
został w grobie Ojców i Braci dnia 22 
kwietnia, oby jak najprędzej ukazał się 
przed Bogiem pełen chwały6. Był to 
rzeczywiście niezwykły kapłan, który 
potrafił dzięki swojej wierze do Boga, 
Maryi i świętego Filipa zrobić wiele 
cennych, pokoleniowych dzieł. O jego 
wielkości świadczy również fakt, że 
dwadzieścia siedem lat pełnił urząd 
przełożonego na Świętej Górze. Kiedy 
umierał miał trzydzieści sześć lat ży-
cia w kapłaństwie, a siedemdziesiąt lat 
życia7.

Brat Franciszek Sądecki 
COr – miał około sześćdziesięciu sied-
miu lat kiedy odchodził z tego świata. 
Mógł więc urodzić się w 17168 roku.  
W dniu śmierci był klerykiem,  
6Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
7ks. a. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. i, s. 208-238.
8Poznajemy datę urodzenia brata po informacji w nekrolo-
gu, iż żył sześćdziesiąt siedem lat.

Z archiwum Świętej Góry (początek lat dziewięćdziesiątych)
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ponieważ przyjął święcenia niższe. 
Opatrzono go na ostatnią drogę sa-
kramentami. To tajemnicza postać,  
o której niewiele mówią zapiski źródło-
we. Zmarł 7 maja 1783 roku i został 
pochowany pod kościołem. 

Ksiądz Stanisław Jabłoński 
COr – najprawdopodobniej urodził się 
17239r. Jest to kolejna postać, o któ-
rej historia milczy. Zmarł 12 grudnia 
1783 roku, zaopatrzony świętymi sa-
kramentami. 15 grudnia odbył się jego 
pogrzeb10. 

Ksiądz Andrzej Zielętkiewicz 
COr – mógł urodzić się ok. 174611 
roku. Jest wielokrotnie wymieniany 
jako wielki przyjaciel i oddany współ-
pracownik księdza Prażmowskiego, 
z którym bardzo owocnie działali, dla 
Bożej chwały i odnowy Świętej Góry. 
Piastował przez czternaście lat urząd 
ministra, zajmującego się gospodar-
9Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył sześćdziesiąt lat.
10Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
11Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył około czterdziestu lat.

stwem12. Ksiądz Brzeziński w swojej 
książce wspomina, że wyjeżdżał, by 
wygłaszać rekolekcje i różne kazania 
dla ratowania innych, upadających 
wspólnot13. Niestety nagła śmierć, 
spowodowana upadkiem, kiedy wra-
cał z Błażejewa, przerwała jego mło-
de życie. Zmarł 14 marca 1786 roku 
w drodze, niestety niezaopatrzony 
sakramentami świętymi. Pochowano 
jego ciało w podziemiach 16 marca14.

Ksiądz Stanisław Sztolt-
man COr – w dniu swojej śmierci miał 
prawie osiemdziesiąt lat. Był więc 
seniorem i z tym tytułem odszedł do 
wieczności. Nie posiadamy żadnych 
szczegółowych informacji o jego życiu 
i podejmowanej działalności. Zmarł 
dnia 18 maja 1786 roku, zaopatrzony 
sakramentami15. 

12Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
13ks. a. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. i, s. 228.
14Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
15Tamże.

Dicimus vobis

kl. Adam Pupka COr

Dicimus vobis

My klerycy – zarazem studenci 
teologii, czy to w kontekście naszych 
studiów, czy w czasie rozmów o miej-
scu szkolnej katechezy w nauczaniu, 
słyszymy nieraz – „a może lepiej gdy-
by to było religioznawstwo, a nie jakaś 
tam religia! Może lepiej uczyć o in-
nych, ciekawszych religiach niż o tym 
nudnym chrześcijaństwie!” Skąd takie 
podejście? Skąd taki zachwyt nad tym 
co obce?

Nie ma oczywiście nic złego 
w kulturach innych od europejskiej. 

Przeciwnie, są one cenne i wartościo-
we, ale jednocześnie, obserwowany 
u nas, zwłaszcza obecnie, zachwyt 
nad duchowością, medycyną itp. każ-
dej innej tylko nie naszej szerokości 
geograficznej, zachwyt odrzucający 
nasze własne korzenie, jest ślepym 
zaułkiem…

Europa, czy tego ktoś chce czy 
nie, w ujęciu historii cywilizacji, stoi 
na kilku potężnych, ugruntowanych 
filarach. Wymienić tu można chociaż-
by filozofię grecką, chrześcijaństwo,  
prawo rzymskie.

SWEGO NIE ZNACIE, 
cuDze chwalicie
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Dicimus vobis

W czasach obecnych dostrze-
gamy jednak wśród Europejczyków 
wyraźne ciągoty w kierunku nurtów, 
pochodzących np. z filozofii chińskiej, 
hinduskiej czy z szamanizmu, obcych 
tym europejskim filarom.

Wprawdzie zachwyty oriental-
ne, czy fascynacje mitologiami przed-
chrześcijańskiej Europy, pojawiały się 
już w przeszłości, ale stanowiły raczej 
rodzaj „fanaberii”, ulotnego zachwytu, 
ciekawostki. Nikt nie traktował tych 
kierunków jako poważnej alternatywy 
(przynajmniej nie na taką skalę!) dla 
własnej kultury Europy.

Dlatego sytuację tę warto bli-
żej poznać i poddać krytycznej anali-
zie, zarówno na płaszczyźnie filozofii 
i religii, jak i na poziomie spraw co-
dziennych.

Mamy dziś  coraz więcej  
z importu. Mamy importowaną medy-
cynę chińską i ajruwedyjską, mamy 
ćwiczenia z jogi, duchowe przeżycia  
w oparciu o grzyby halucynogenne 
szamanów z ameryki Środkowej. Na-
wet w zakresie sprawiedliwości dziejo-

wej, chętniej niż do naszych korzeni, 
odwołamy się do buddyjskiej karmy. 
Tradycyjne dla Europy pojmowanie 
świata wydaje się zanikać, ale czy to, 
co nam się proponuje jest wartościo-
wą alternatywą? Czy raczej nędzną 
protezą w kolorowym opakowaniu? Bo 
gdyby chociaż to, co tu dociera było 
zgodne z oryginałem… Często jest to 
przecież zeuropeizowana, pozbawio-
na pierwotnego sensu wydmuszka.

Weźmy na warsztat medycz-
ne ruchy takie jak TMC (Tradycyjna 
Medycyna Chińska) czy hinduska aj-
ruweda. Są to w prawdzie w historii, 
a także we współczesności poważne 
systemy, ale na czym się opierają i co 
to dla nas Europejczyków znaczy? Są 
one często zakorzenione w bardzo 
pierwotnym rozumieniu ludzkiej natu-
ry cielesno-duchowej. Wizji człowieka 
jako ciała, w którym istnieją sieci nie-
widzialnych kanałów energetycznych 
odpowiadających za tego ciała zdro-
wotną równowagę. Więcej, zakłada-
ją one, że poprzez odpowiednie zio-
ła lub nakłuwania ciała można na tę  

Wizyta papieża Franciszka na Węgrzech, 12 września 2021 roku
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niewidzialną energię (np. w TMC zwa-
ną Chi czy opisaną w ajruwedzie jako 
przepływ energii w czakramach) wpły-
wać. Cóż to przypomina? Przypomina 
dawną koncepcję materii subtelnej, 
którą porzucono w Europie w czasach 
Platona (około 400 lat przed Chrystu-
sem!). Dlaczego porzucono? Ponie-
waż to w Europie – w Grecji dokonał 
się dziejowy skok – rozpoznanie faktu, 
że sfera duchowa (która niewątpliwie 
istnieje) nie może być żadnego typu 
materią, ani materia (np. zioła, igły) nie 
może na nią działać. Trzeba dodać, że 
przeskok ten leży u podstaw intelektu-
alnego – szanującego rozum charak-
teru kultury europejskiej i chrześcija-
skiej.

i co teraz? Cofniemy się  
o 2500 lat w rozwoju filozofii ze wzglę-
du na zachwyt nad, będącymi de fac-
to, daleko mniej rozwiniętymi od na-
szych własnych koncepcjami?!

Podobnie z zachwytem nad 
„duchowością” szamańską, opartą na 
halucynacjach wywołanych roślina-
mi czy grzybami. Przecież wiemy, że 
żaden grzyb, żadna roślina nie wpły-
nie na nic ponad to co da się opisać 
od strony naukowej jako halucynacje 
czy inne procesy neurologiczne. Jak  
naiwne i pogardliwe dla dorobku na-
szej kultury duchowej jest uważanie, 

że jakakolwiek halucynacja (choć-
by terapeutycznie odnajdująca coś 
w ludzkiej podświadomości) stanowi 
przeżycie prawdziwie duchowe?!

Pozostaje postawić pytanie, 
dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
nasza własna, jakże bogata cywiliza-
cja wydaje się nie spełniać wymagań  
i skłania do tych dziwnych poszuki-
wań? Może to ludzie przestali od-
powiadać wysokim jej standardom? 
Może rewolucyjnie zmieniający się 
świat, nie chce już się wysilać i uda-
je, że wystarczą mu tandetne protezy  
w miejsce spójnej kultury? Może  
z nadmiernego samozachwytu i euro-
pocentryzmu wpadamy w dekadencję, 
która każe nam swoje korzenie znie-
nawidzić?

Jeśli istotnie tak jest, to to-
czymy się i toczyć jeszcze będziemy 
po równi pochyłej. Szczęśliwie histo-
ria wskazuje, że po okresie kryzysu 
i regresu następuje zwykle odnowa, 
obyśmy do jej czasu nie zmarnowali 
wszystkiego co jeszcze mamy. Chciej-
my wiec już teraz to co mamy swoje-
go, czasem, ponad doraźne mody do-
cenić…
 

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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Do refleksji

To był jeden z tych wczesnych 
wiosennych dni 1930 roku. Mieczy-
sław (lat 40) wyjechał konno na objazd 
pól. Lubił tego ogiera. Był nieco płochli-
wy, ale taki zwinny, szybki i po prostu 
piękny! Wspaniały koń z jego hodowli. 
Trzeba obejrzeć pola, zobaczyć, czy 
dobrze przygotowane do zasiewów 
wiosennych. Mieczysław Kwiatkowski 
był rządcą w dobrach Stefana Jana 
hrabiego Tyszkiewicza Łohojskiego 
herbu Leliwa z Pogorzeli. Kwiatkow-
scy sprowadzili się tu 5 lat temu, Mie-
czysław, przystojny, szczupły brunet 
i jego żona Wanda z dwójką małych 
dzieci. Mieczek jadąc konno, może 
myślał o swoim 10-letnim synku Kle-
musiu, który wolał ganiać za zającami 
w polu, niż przykładać się do nauki,  
a Marylka – żywe srebro uciekała do 
taboru cyganów, którzy za miastecz-
kiem rozbili się obozem i tańczyła, 
i śpiewała razem z nimi. Marylka  
– oczko w głowie tatusia. No i jeszcze 
teraz Bronia, sierotka, którą się za-
opiekował po nagłej śmierci jej mamy. 
Zajęty tymi myślami dopiero teraz 
usłyszał szybko narastający się war-
kot. Był to nieczęsty w tych okolicach 
automobil. Koń spłoszył się, rzucił  
w bok, a tu rów. Nie mogąc ominąć 
groźnej dla niego przeszkody, stanął 
dęba i zrzucił jeźdźca!
 Do pałacu w Pogorzeli przy-
wieziono nieprzytomnego, zalanego 
krwią Mieczysława. Wezwany z Koź-
mina lekarz stwierdził złamanie pod-
stawy czaszki. Stan bardzo poważny, 
zagrażający życiu. Polecił nawieźć 
lodu z pobliskiego jaru, umieścić go 

w pęcherzach zwierzęcych i rozwie-
sić dookoła łóżka chorego, by obni-
żyć temperaturę otoczenia. Jaki mą-
dry lekarz! W obniżonej temperaturze 
spowalnia się tempo metabolizmu,  
a krwiaki mogą się pomału wchłaniać, 
i obniża się zagrożenie powstania 
sepsy – zakażenia krwi, co w tamtych 
czasach niechybnie prowadziłoby do 
śmierci.
 Mieczysław nie odzyskiwał 
przytomności przez długie tygodnie. 
Jego żona Wanda wielokrotnie jeździ-
ła sama powózką konną z Pogorzeli 
do Gostynia, na Świętą Górę. Tam le-
żąc krzyżem przed obrazem Matki Bo-
żej – Róży Duchownej długo modliła 
się o życie i zdrowie dla męża.
 i wyprosiła!
 Po 6 tygodniach Mieczysław 
odzyskał przytomność. Powoli wracał 
do zdrowia. Niestety nawracające, 
uporczywe bóle głowy i osłabienie, nie 
pozwoliły mu wrócić do poprzedniej 
pracy rządcy w majątku. Kwiatkow-
scy wyprowadzili się do inowrocła-
wia. Spokojne życie trwało 9 lat. Kle-
mens zdał maturę w Gimnazjum Jana 
Kasprowicza, a Maryla uczyła się  
w Gimnazjum Żeńskim Marii Konopnic-
kiej. Potem wybuchła wojna. Klemens  
i Maryla byli zaangażowani w ruchu 
oporu. Mieczysław zmarł w 1940 roku 
po rewizji w domu, brutalnie pobity 
przez Niemców.
 Wanda do końca swego życia 
(w 1966 roku) opowiadała swoim wnu-
kom o wybłaganej dla swego męża 
łasce zdrowia, otrzymanej w Gosty-
niu na Świętej Górze. Te opowieści  

Do refleksji
s. Iwona Żurawska ZSJM

ŁASKA URAtOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA 
U ŚWIętOGóRSKIEJ RóŻY DUCHOWNEJ
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przechowuję we wdzięcznej pamięci 
ja, wnuczka Mieczysława.

Ps. Jeśli ktoś z okolic Gosty-
nia, czy Pogorzeli umiałby i chciałby 
dopowiedzieć jakieś szczegóły ma-

jące związek z tą opowieścią, będę 
wdzięczna.

s. iwona Żurawska, siostra ze 
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosier-
nego; adres znany redakcji.

Wanda i Mieczysław Kwiatkowscy

             Zosia

                                                                      BEZA MINI PAVLOWA

                                                                                                                                                                                                                                                      Daria Michałowska 
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             Zosia

BEZA:
4 białka, mała szczypta soli, 250 g drobnego cukru, 2 łyżeczki mąki (skrobi) ziem-
niaczanej, 2 łyżeczki soku z cytryny

KrEm mAscArponE:
250 g sera mascarpone, 200 ml śnietanki do ubijanai 30%, 2 łyżki cukru pudru, 1 op. 
śmietan-fix

owocE:
najlepiej sezonowe: truskawki, maliny, winogrono, borówki, marakuja i mięta...

prZygotowAniE:
BEZA
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Blachę z wyposażenia piekarnika wyłożyć pa-
pierem do pieczenia. Białka ubić na sztywno z solą. Następnie stopniowo dodawać 
drobny cukier, po 1 łyżce cały czas dokładnie oraz długo ubijając po każdej doda-
nej porcji cukru. Na koniec piana powinna być bardzo sztywna, gęsta i błyszcząca. 
Ubijać jeszcze przez następne 3 minuty. Na koniec dodać mąkę ziemniaczaną oraz 
sok z cytryny i ubijać jeszcze przez minutę. Wyłożyć na papier formując 8 dysków  
i pionowo wygładzić łopatką boki. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni 
C i od razu zmniejszyć temperaturę do 150 stopni C. Piec przez 45 minut. Wyłączyć 
piekarnik, ale pozostawić bezy w zamkniętym piekarniku do ostygnięcia (na 1 godzi-
nę). Wyjąć z piekarnika. Delikatnie obchodzić się za bezami do czasu aż całkowicie 
ostygną (tego typu bezy pozostają kruche i delikatne, ale dzięki temu są smaczne  
i nieprzesuszone).

Krem masCarPoNe
Bardzo zimny ser i śmietankę ubijać jednocześnie z cukrem pudrem przez ok. 1 mi-
nutę, do czasu aż masa zwiększy objętość i będzie sztywna. Krem wyłożyć na bezę  
i udekorować owocami, miętą.

                                                                      BEZA MINI PAVLOWA

                                                                                                                                                                                                                                                      Daria Michałowska 
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