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A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami!

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!
Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, jak aniołowie w Betlejem, jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, by mocą Eucharystii przemieniać ten świat, który nieustannie doświadcza niepokojów. Nieśmy ten dar pokoju
w nasze rodziny, w nasze relacje osobiste oraz społeczne w Ojczyźnie i na jej granicach. W XVI wieku, który również
był pełen niepokojów, w Rzymie św. Filip Neri był posłańcem Bożego Pokoju i wnosił światło i nadzieję w ludzkie serca. W przyszłym roku obchodzić będziemy 400. rocznicę kanonizacji naszego Założyciela. Przez cały rok będziemy
dziękować za jego życie i charyzmat, aby jeszcze lepiej naśladować tego radosnego świętego w naszym świętogórskim
oratorium i służyć  Wam z ewangeliczną radością.
Niech czas świętowania narodzin Księcia Pokoju w naszych rodzinach i wspólnotach będzie doświadczeniem pokoju i łaski, którą przynosi Nowonarodzony Zbawiciel świata. Nowy Rok Pański 2022 niech będzie przeniknięty obecnością Pana i Jego działaniem w naszych sercach. Niech Święta Boża Rodzicielka prowadzi nas wszystkich
do swojego Syna i wstawia się za nami.
Z życzeniami i modlitwą w imieniu Świętogórskiej Wspólnoty
ks. Marek Dudek COr

Superior
Święta Góra, Boże Narodzenie A.D. 2021
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Aktualności
ks. Paweł Ogrodnik COr

DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO
– SYN ZOSTAŁ NAM DANY…
Czas przygotowania na spotkanie ze Zbawicielem za nami. Trwamy w radości Świąt Narodzenia Pańskiego. Wracamy myślą do wydarzeń,
które zmieniły bieg historii.
To również czas, kiedy nierzadko życzymy sobie pokoju, zdrowia, radości i pomyślności. Uniwersalnych wartości, które są potrzebne
człowiekowi na każdym etapie życia.
Czy wypowiadamy te słowa świadomie? Czy mamy wewnętrzne przekonanie, jak wielką mają moc i co tak naprawdę znaczą lub znaczyć powinny?
Patrząc na wydarzenia rozgrywające się na naszej wschodniej granicy, uświadomiliśmy sobie w ostatnich tygodniach, jak kruchą wartością
jest pokój. Jak niewiele potrzeba, by
zniszczyć to do czego przyzwyczailiśmy się i co wydawało się być tak
oczywiste, że trudno było myśleć, że
może być inaczej. Życzenie POKOJU
ma w tym czasie szczególne znaczenie – w obecnej sytuacji winno być
pełną nadziei modlitwą, by NIKT nie
musiał z niepokojem patrzeć na rzeczywistość, która go otacza.
Jednocześnie jesteśmy zewsząd atakowani i nierzadko już zmęczonymi doniesieniami o ilościach
chorych i umierających w wyniku trwającej epidemii. Uświadamiamy sobie,
jak kruche jest ludzkie życie – i to bezbronne, i to, które lata doświadczeń
ma już za sobą. Życzenie ZDROWIA
niech w tym czasie będzie pełną miłości modlitwą byśmy szanowali nie
tylko siebie, ale zwracali uwagę na
KAŻDE życie.

Aktualności

Życzymy sobie w końcu radości i pomyślności, mając nadzieję, że
wszystkie złe doświadczenia odejdą
w niepamięć, staną się tylko mglistym wspomnieniem i nigdy już nie
zakłócą naszej codzienności. Niech
te życzenia będą również pełną wiary modlitwą, że Bóg, który nieustannie
przychodzi do nas ze swoimi darami,
obdarzy nas wszystkim czego potrzebujemy do szczęśliwego życia.
Przed nami Nowy Rok kalendarzowy – czas pełen obaw, niewiadomych, ale i oczekiwań. Rok pełen
wyzwań codzienności. Niech więc
Przedziwny Doradca, Książę Pokoju, Bóg Mocny (Iz 9,5b) udziela nam
w nim w obfitości tego czego życzymy
sobie wzajemnie.
Błogosławionego Roku Pańskiego 2022!

A słowo Ciałem sie stało!
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kl. Oskar Śliwiński COr

OBŁÓCZYNY KLERYKÓW
Dnia 27 października 2021 r.
podczas cotygodniowej Mszy Świętej
nowennowej w świętogórskim sanktuarium dwóch współbraci kl. Adam
Pupka i kl. Tomasz Gabler przyjęło
strój duchowny – sutannę oraz złożyło kandydaturę do święceń diakonatu
i prezbiteratu. Liturgii i obrzędom przewodniczył ks. Marek Dudek, superior
wspólnoty świętogórskiej.
Wśród gości były rodziny, przyjaciele i znajomi naszych kleryków, jak
również współbracia filipini, siostry

dialogu klerycy udali się do zakrystii,
aby przywdziać szatę duchowną. Od
tego momentu każdy z obłóczony
alumn ma prawo do noszenia stroju
duchownego, aby świadczyć o Panu
swoim słowem i uczynkiem.
Asystę liturgiczną zapewnili
klerycy reprezentujący Kongregację
Oratorium, Zgromadzenie Oblatów
Maryi Niepokalanej i Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Podczas liturgii zgrała również
Świętogórska Orkiestra.

Nowoobłóczeni klerycy Tomasz i Adam

służebniczki i świętogórscy parafianie.
Homilię tego dnia wygłosił ks. dr Adam
Adamski COr. Po homilii superior rozpoczął dialog z alumnami: „Bracia czego pragniecie?” Uzyskał następującą
odpowiedź: „Oświeceni światłem łaski
Bożej, prosimy pokornie Najczcigodniejszy Ojcze, abyś nas, choć niegodnych, to jednak przeświadczonych
o Bożym powołaniu, raczył przyodziać
szatą duchowną.” Po zakończonym

Nowoobłóczonych polecamy
opiece i wstawiennictwu Świętogórskiej Róży Duchownej, św. Filipa Neri
i św. Jana Henryka Newmana!

Aktualności
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Agata Chuda i Eryk Pazoła

DUSZPASTERSTWO STRYCH
Już od pierwszego spotkania
naszego duszpasterstwa głowę zaprzątała nam ważna myśl, mianowicie
kwestia nazwania naszej grupy. Nazwa nie mogła być przypadkowa, ani
zbyt banalna, dlatego jej wymyślenie
nie mogło przyjść łatwo. Potrzebny
nam był odpowiedni impuls, odpowiednia myśl przewodnia! Wreszcie,
podczas archidiecezjalnego zjazdu
duszpasterzy młodzieży, z odsieczą
przyszedł nam ks. Adam Adamski.
Jego wypowiedź okazała się tym, czego potrzebowaliśmy i czego szukaliśmy od początku istnienia grupy.
Ksiądz Adamski zaznaczył, że
jednym z etapów działalności św. Filipa Neri było spotykanie się na strychu,
aby kontynuować spotkania w grupie
modlitewnej – Oratorium – która nie-

prostu „modlić się”. Początkowo to
małe grono, spotykało się w pokoju
Filipa, gdzie młodzi ludzie modlili się
wspólnie oraz wymieniali osobistymi
spostrzeżeniami na temat przeczytanych książek. Nazwane zostało to „ragionamento sopra il libro” (rozmową
o książkach). To wszystko działo się
na początku działalności Filipa Neri
w Rzymie. Warto wspomnieć, że było
to pierwsze takie zrzeszenie młodych,
co więcej, całkowicie dobrowolne
i bezpłatne. Grupa powiększyła się do
tego stopnia, że skromny pokój św.
Filipa okazywał się dla nich za mały.
Arcybractwo zgodziło się wówczas na
zajęcie strychu kościoła, używanego
jako magazyn.
Nadając naszemu duszpasterstwu nazwę „Strych” pragniemy, aby

Strych to my!

ustannie się powiększała. W tym miejscu warto zahaczyć o kontekst historyczny i sięgnąć do źródeł…
Wszystko zaczęło się w San
Girolamo, niewielka grupa wtajemniczonych osób spotykała się regularnie, a za nazwę przyjęli sobie „Oratorium” bo w końcu „orare”, to po

Aktualności

było ono budowane na wzór wspólnoty Ojca Filipa, gdzie każdy szukał
zrozumienia, nikt nie był oceniany ani
krytykowany. Od samego początku
formowania grupy dbamy o to, aby
podczas naszych spotkań każdy czuł
się jak w gronie rodziny, aby Święta Góra była dla nas drugim domem,
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Wspaniały koncert Chóru i Orkiestry Jordan w Obornikach

o który dbamy, gdzie wspólnie się
modlimy, integrujemy i wzrastamy
w miłości do Boga i bliźniego. Dążymy
do tego aby ten „Świętogórski Strych”
był miejscem dla każdego z nas, a odkrywanie tajemnic, które „Strych” ten
może kryć, prowadziło nas przez życie, uczyło i formowało. Strych to miejsce budowane przez nas, dla każdego
z nas, ponieważ dzięki wspólnocie, tutaj każdy znajduje swój własny Strych.
KONCERT W OBORNIKACH
W sobotę 6 listopada w kościele pw. Świętego Józefa w Obornikach odbyła się Msza Święta z udziałem Chóru i Orkiestry Jordan, w której

mieliśmy przyjemność czynnie uczestniczyć oraz służyć przy ołtarzu. Po
wspólnej Eucharystii odbył się koncert
uwielbienia. Nieprzeciętni artyści spisali się na medal, prezentując licznej
publiczności niesamowite, zapierające
dech w piersiach wykonania utworów
religijnych. Cała oprawa, wprawiała
słuchaczy w zachwyt, a oklaskom nie
było końca. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy przeżyć to wspaniałe
wydarzenie i z pewnością będziemy
pojawiać się na kolejnych! Wszystkich
czytelników zachęcamy do śledzenia
Chóru i Orkiestry Jordan oraz udziału
w ich koncertach.

SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH

w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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Z życia sanktuarium
Leszek Jankowski

XI ŚWIĘTOGÓRSKIE
ZADUSZKI JAZZOWE
Koncert Leny Piękniewskiej
zatytułowany „Coś przyjdzie: miłość
lub wojna” po raz pierwszy usłyszałem w radiowej „Trójce”. Zrobił na
mnie niesamowite wrażenie. Teksty
małych, młodych poetów z łódzkiego
getta wcisnęły mnie w fotel. Kupiłem
płytę, która zawierała nagrania zarejestrowane w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.
Po przesłuchaniu skontaktowałem się
z Leną Piękniewską i zaprosiłem ją do
Gostynia.
Koncert w ramach Świętogórskich Zaduszek Jazzowych był zaplanowany na listopad 2020. Niestety,
pandemia pokrzyżowała plany i Zaduszki musieliśmy przełożyć. Odbyły
się bez przeszkód w tym roku.
„Coś przyjdzie: miłość lub wojna” to projekt muzyczny będący owocem przypadkowego spotkania Leny
Piękniewskiej – pieśniarki i aktorki,
z Pawłem Skorupką – kompozytorem
i aranżerem. Inspiracją dla nich obojga
stał się wiersz pt. „Marzenie” Abramka Koplowicza. Utwór ten, napisany
przez 13-latka w łódzkim getcie, przetłumaczony na kilkanaście języków,
stał się z czasem symbolem dziecięcego pisarstwa w czasie zagłady.
Abramek zginął w Auschwitz w wieku
14 lat, jednak jego spuścizna ocalała
dzięki przyrodniemu bratu autora, Lolkowi Grynfeldowi, mieszkającemu do
dziś w Izraelu.
===

ABRAMEK KOPLOWICZ
MARZENIE
Jak ja mieć będę dwadzieścia lat,
Zacznę oglądać nasz piękny świat.
Usiądę w wielkim ptaku motorze
I wzniosę się w wszechświata przestworze.
Popłynę, pofrunę w świat piękny, daleki,
Popłynę, pofrunę przez morza i rzeki.
Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi
bratem,
Się będę zdumiewał nad Nilem, Eufratem.
Zobaczę sfinksy i piramidy
W prastarym kraju boskiej Izydy.
Przepłynę nad ogrom wody Niagary.
Kąpać się będę w słońcu Sahary.
Przez szczyty Tybetu, co w obłokach
giną,
Nad cudną, tajemną magów krainą,
A wydostawszy się spod skwarów
mocy,
Będę szybował nad lodem Północy.
Przefrunę nad wielką wyspą kangurów
I nad szczątkami Pompei murów.
Nad Świętą Ziemią Zakonu Starego
I nad ojczyzną Homera słynnego.
Się będę zdumiewał nad pięknym
światem.
Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi
bratem

Z życia Sanktuarium
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Wyjątkowy koncert Leny Piekniewskiej na Świętej Górze

Zaduszkowy koncert był nieco
inny – było w nim nieco mniej jazzu,
ale na pewno był wyjątkowy… Na podstawie tekstów autorzy projektu podjęli
próbę stworzenia dzieła muzycznego
opartego na niesłabnącej nadziei.
Kompozytor Paweł Skorupka, z racji swojego pochodzenia,
w podziękowaniach napisał: „Każdy
dźwięk, który napisałem na tę płytę,

dedykuję mojej ukochanej babci Marysi oraz tej części rodziny, która bezpowrotnie zniknęła. Choć nigdy ich nie
poznałem, bardzo za nimi tęsknię”.
Organizatorem XI Świętogórskich Zaduszek Jazzowych było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.
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Z życia parafii
dk Filip Michalak COr

NOWI LEKTORZY W NASZYM SANKTUARIUM
Dnia 27 listopada 2021 roku
podczas wieczornej Mszy Świętej do
grona lektorów dołączyło sześciu nowych kandydatów. Z tego powodu
warto przez chwilę zastanowić się nad
historią tej niezwykle ważnej posługi
w Kościele.
W pierwszych wiekach lektorat
był stopniem wejściowym do stanu duchownego. Oznacza to, że czytać Pismo Święte (czytania mszalne) mogła
tylko osoba duchowna, a więc kapłan
lub kleryk, który przygotowywał się do
przyjęcia święceń wyższych. Począt-

co dało początek szkołom parafialnym.
Kościele obrządku łacińskiego do 1972 r. lektorat był drugim
z czterech niższych święceń duchownych (ostiariat, lektorat, egzorcystat
i akolitat), udzielanym kandydatowi do
kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej. W 1972 r. papież Paweł VI
w dekrecie „Ministeria Quedam” zniósł
w Kościele łacińskim święcenia niższe oraz subdiakonat, ustanawiając
jednocześnie posługi lektora i akolity,
przewidziane dla świeckich. Dzięki

Nowi lektorzy

kowo lektorzy zdobywali stosowną
wiedzę oraz umiejętności przez praktykę, ale już w 527 r. hiszpański synod
w Toledo polecił, żeby lektorów uczyć
i wychowywać w domu biskupa. Z czasem zadanie kształcenia młodych duchownych przeszło na proboszczów,

Z życia parafii

temu czytać Słowo Boże podczas liturgii może praktycznie każdy, kto jest
do tego stosownie przygotowany.
Takie
właśnie
powołanie
w swoim sercu odczytało sześciu
naszych ministrantów, którzy ze
względu na wiek mogli przystąpić do

odpowiedniego kursu. Przez kilka sobót w październiku i listopadzie nasi
lektorzy przygotowywali się do tego
zadania poprzez naukę odpowiedniego czytania, przepisów liturgicznych
oraz wiedzy teologicznej. Bowiem odczytywanie fragmentu Pisma Świętego podczas Eucharystii jest niezwykle
odpowiedzialną kwestią. Najprościej
mówiąc przez usta lektora przemawia
sam Bóg, dlatego czytanie mszalne
należy proklamować z wielką starannością i godnością.
Włącznie do grona lektorów,
jak już zostało wspomniane, odby-

ło się podczas Mszy świętej. Ksiądz
superior Marek Dudek pobłogosławił
kandydatów, a następnie wręczył im
księgę Pisma Świętego na znak zgody
Kościoła na głoszenie Słowa Bożego
podczas Eucharystii. Na zakończenie
obrzędu nowi lektorzy złożyli swoje
przyrzeczenia:
Dziękując Bogu za łaskę powołania
do służby lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadania wypełniać gorliwie
i sumiennie. Przyrzekamy czytać wyraźnie Słowo Boże i według niego żyć.
Amen
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Autorytety
ks. Stanisław Gawlicki COr

ŚWIĘTY ALOJZY GONZAGA
Młody człowiek odsunął się
na bok, gdy inni wokół niego tańczyli
w najlepsze. Muzyka była głośna,
a słowa piosenek frywolne. Sam taniec
także chwilami przekraczał granice
przyzwoitości. Wirujący w koło rówieśnicy drażnili się z nim: „Ludwiku, dlaczego się z nami nie bawisz? Jesteś
zbyt nieśmiały, czy może jesteś aniołem?” Nie mając nic przeciwko temu,
by wzięto go za nieśmiałego, Ludwik
skinął głową i wyszedł z sali. Historia
ta brzmi całkiem współcześnie, choć
miała miejsce w latach siedemdziesiątych XVI w we Florencji, na dworze
księcia Medyceusza. To właśnie tam
młody Alojzy Gonzaga – zwany także Ludwikiem – został wysłany przez
ojca, aby nabrać dworskich manier,
odpowiednich do jego pozycji życiowej. Choć działo się to setki lat temu,
przepojona zmysłowością i żądzą władzy atmosfera nie różniła się tak bardzo od tego co obserwujemy dzisiaj.
Nasz święty zwykle jest przedstawiany w stroju jezuity. Stoi ze

skromnie spuszczonymi oczami, trzymając w ręku lilię i krzyż. A przecież
przyszedł na świat w jednym najbardziej wpływowych rodów Italii. Dorastał w środowisku, w którym władzy
i bogactwu towarzyszyła przemoc
i swoboda obyczajowa. Wbrew gorszącym wpływom otoczenia Alojzy zachował czystość i niewinność dziecka
Bożego. Odrzucenie tego wszystkiego
wymagało od niego wielkiej siły charakteru i walki wewnętrznej: „Lepiej
być dzieckiem Bożym, niż królem całego świata” – mawiał. Jaka więc była
droga – od książątka do świętego.
Urodził się w 1568 roku, był
najstarszym z siedmiorga dzieci. Miał
odziedziczyć nie tylko tytuły i posiadłości ojca, ale także majątek dwóch
braci, którzy nie mieli synów. Obracał
się w kręgach królewskich; jego matka
była powierniczką królowej Hiszpanii,
a jedną z towarzyszek zabaw – przyszła królowa Francji. Dom Gonzagów
był domem chrześcijańskim – modlitwa i czytanie listów jezuickich
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misjonarzy – wyznaczały rytm dnia.
Jego życie nie było wolne od światowości i zmysłowości oraz ambicji tamtych czasów. Sam Alojzy miał skłonności do porywczości i stawiania zawsze
na swoim. Życzeniem ojca było, aby
Alojzy poszedł w jego ślady jako wódz
rycerstwa. Alojzy kochał broń i chętnie
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towarzyszył ojcu w ćwiczeniach wojskowych, które były dla niego przeżyciem mocnym i pociągającym. Po
powrocie do domu z tych wypadów,
szokował matkę słownictwem i zachowaniem. W wieku siedmiu lat, Alojzy
przeżył coś w rodzaju przebudzenia
duchowego. Od tego momentu zaczął

codziennie służyć do Mszy św. i regularnie się modlić. Widząc jego dojrzałość i rozsądek, ojciec wysłał go razem
z młodszym bratem na słynny dwór
władców Florencji – Medyceuszów.
Dworskie zabawy i gry salonowe były
mocno przesiąknięte erotyzmem.
Czternaście lat dla chłopców i dwanaście dla dziewcząt uznawano za
stosowny wiek do małżeństwa, a szlachecka młodzież bywała wykorzystywana seksualnie przez starsze szlachetnie urodzone kobiety i mężczyzn.
Na dworze pełnym przepychu i wspaniałych dzieł sztuki było wiele intryg
i przemocy. Alojzy chociaż miał dopiero 9 lat, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, co się wokół niego dzieje.
Wierny codziennej modlitwie i częstej
spowiedzi dojrzał do decyzji i poświęcenia się Bogu. Ale jak miał uchronić
się od nieczystości i zepsucia? Na początek odmówił uczestnictwa w dworskich zabawach i rozrywkach. Unikał
przebywania na osobności z kobietami. Nie chcąc, by uznano go za „świętoszka” pozwalał innym myśleć, że
jest nieśmiały. W końcu złożył prywatny ślub czystości i zaczął przebywać
z ludźmi, którzy byli w stanie odpowiadać na jego pytania dotyczące spraw
duchowych. Te konkretne decyzje pomogły mu nie ulegać wpływom otoczenia. Nie zadawalał się jedynie unikaniem grzechu. Alojzy podejmował
wysiłek dążenia do świętości.
Po powrocie z Florencji do
domu, nadal rozwijał swoje życie
duchowe. Czytał żywoty świętych
i odwiedzał klasztory, gdzie uczył się
osobistego kontaktu z Bogiem na modlitwie. Cicha medytacja nad życiem
Jezusa i świętych umacniały go duchowo. W domu, a także wszędzie
dokąd się udawał, starał się odnosić
z szacunkiem do służby, co wtedy należało do rzadkości. Kiedy go tytułowano panem, odpowiadał: „Służyć Bogu,
więcej znaczy niż wszelka chwała

świata”. W miarę jak pogłębiała się
jego wiara, Alojzy zaczął się zastanawiać, czy nie jest powołany do pracy
misyjnej. Aby się o tym przekonać,
czynił wypady do miasta, gdzie uczył
katechizmu ubogie dzieci. Kiedy rodzina przeprowadziła się do Hiszpanii
na służbę króla Filipa, dworzanie spekulowali, że Alojzy zostanie wybitnym
mężem stanu. Ojciec, który polegał na
dojrzałości i rozsądku syna, zgadzał
się z tym w zupełności. Alojzy jednak, był utwierdzony w przekonaniu,
że Bóg powołuje go do kapłaństwa.
W wieku szesnastu lat oznajmił ojcu,
że chce wstąpić do jezuitów, gdzie
mógłby uniknąć wszelkich zaszczytów kościelnych i oddać się pracy misyjnej. Ojciec zareagował wybuchem
gniewu. I tak zaczęła się wojna nerwów, pomiędzy upartym margrabią,
a jego nieugiętym synem. Ojciec jako
ostatnie koło ratunkowe – wymyślił
półtoraroczną podróż syna po Włoszech, mając nadzieję odwieść go
w ten sposób od wstąpienia do jezuitów. Skutek był jednak odwrotny
– Alojzy im więcej widział, tym miał
mniejszą ochotę na zaszczyty i splendory. Zakosztował już bowiem życia
modlitwy i ewangelizacji, w porównaniu z którym bladło wszystko inne.
Alojzy znalazł się w bardzo trudnej
sytuacji, z jednej strony czuł powołanie Pana Boga do życia zakonnego,
ale zarazem czuł się zobowiązany do
posłuszeństwa względem ojca i nie
chciał wstępować do jezuitów bez jego
aprobaty i błogosławieństwa; walczył
o swoje powołanie. Wreszcie, widząc
mękę syna Ferdynand poddał się.
W 1585 roku, Alojzy wyrzekł się praw
do majątku i całej spuścizny, której
miał być spadkobiercą i otrzymał pozwolenie na wstąpienie do upragnionego zakonu.
Po przybyciu do jezuitów
Alojzy mógł wreszcie zaznać nieco
wytchnienia. Reguła zakonna była
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bardziej umiarkowana niż pokuty,
które sam sobie zadawał. Co więcej
udało mu się dojść do porozumienia
z ojcem. Niestety w 1591 roku, w wieku zaledwie dwudziestu trzech lat,
jeszcze przed przyjęciem święceń
kapłańskich, Alojzy zmarł z powodu
szerzącej się zarazy. Dziś po czterystu pięćdziesięciu latach od swoich
narodzin, wciąż pozostaje wzorem dla
młodych ludzi – i nie tylko – a jego imię
nosi wiele szkół i stowarzyszeń.
Alojzy Gonzaga, podejmował
konkretne decyzje, aby środowisko
i pochodzenie nie zdeterminowały jego
tożsamości. Zawsze na pierwszym
miejscu stawiał powołanie do bycia
dzieckiem Bożym (a tam, gdzie Bóg

na pierwszym miejscu, tam wszystko
jest na swoim miejscu). Chociaż wielu
mogło odbierać jego skromność jako
pruderię i miękkość. Wybory młodego
Ludwika wymagały odwagi, determinacji i prawdziwej pokory. Zachowanie czystości, szacunek do rodziców
i opieranie się wpływom świata – były
dla niego możliwe, ponieważ czerpał
siłę od Boga. Alojzy uczy nas, że możemy pełnić wolę Boga, nawet gdy
żyjemy w środowisku, które Go odrzuca. Jest to lekcja ważna dla każdego
z nas – nie tylko dla młodzieży – ważna i aktualna również współcześnie.

Porady duchowe
ks. Jacek Niesyto COr

NIE LĘKAJMY SIĘ…
NADZIEJĘ POKŁADAJMY W BOGU
Pisząc to rozważanie, nie
wiem, jak uda nam się spędzić czas
Bożego Narodzenia. Od dłuższego
czasu zmagają się politycy i nie tylko,
czy i jakie obostrzenia wprowadzić
w życie, póki co, jest szansa na w miarę normalne święta, ale zobaczymy.
Kiedy ostatnie dni mijającego
roku liturgicznego wsłuchujemy się
w czytania liturgiczne, w szczególności te z księgi Machabejskiej, czy później z księgi Daniela, to trudno się nie
oprzeć wrażeniu, że w pewien sposób
żyjemy w podobnych czasach, choć
tamte to przecież około 160 r. przed
Chrystusem.
Myślę, że jest w nich godna
szczególnej uwagi i zastanowienia się,
chęć ujednolicenia wszystkich postaw
ludzkich, w szczególności w wyzna-

waniu wierzeń pogańskich, oczywiście
kosztem wyrzeczenia się religii żydowskiej. W zamian, zacnym Żydom,
jak np. Machabeuszowi ofiarowano
bogactwo i „godności”. Czy i dziś nie
słyszy się podobnych deklaracji, np.
w stosunku do niektórych państw
– gdy zezwolicie na różnego rodzaju
związki, czy też na tzw. praworządność, w myśl możnych tego świata, to
dostaniecie euro i przychylność?
Ale w tych ostatnich czytaniach, mnie osobiście, najbardziej
dotknęły czytania z księgi Daniela,
a w szczególności fragment dotyczący
oskarżenia Daniela przed królem Dariuszem.
Ludzie ci powiedzieli: «Nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw
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niemu oskarżenia [wziętego] z kultu
jego Boga». Dn 6,6
Także i dziś słyszymy, różnego rodzaju zarzuty, przynajmniej
niektórych środowisk, pod adresem
Kościoła, także te dotyczące kultu,
a nade wszystko Bożych Prawd.
W tym wszystkim „wspaniałe” jest jednak to, że i sposób walki jest podobny
jak sprzed 2000 lat, wiemy więc, co
robić.
Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do
niego powiedzieli: «Królu Dariuszu,
żyj wiecznie! Wszyscy zwierzchnicy
państwowi, namiestnicy i satrapowie,
doradcy i rządcy postanowili, żeby król
wydał zarządzenie i ustanowił zakaz:
Ktokolwiek w ciągu trzydziestu dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub
człowieka poza tobą, królu, zostanie
wrzucony do jaskini lwów. Dn 6, 7-8
Także i w tej kwestii widać, że
sposób walki z Bogiem i osobami wierzącymi nic się nie zmienił, wystarczy
„podlizać” się, czasem słodkimi umi-

zgami żyj wiecznie! , aby osiągnąć
w chwili zadowolenia władcy swój cel,
którym jest osłabienie pozycji Boga
w sercach wierzących, aby pokazać,
że siłą jest ludzka jedność zadekretowana, nawet kosztem wolności religijnej. Ważniejsza aniżeli wolność, która
pokazuje, że są prawdy obiektywne,
bo dane przez Boga.
W dalszej części tego tekstu
widzimy jednak postawę Daniela, którą oczywiście przewidzieli zwierzchnicy i satrapowie, jak Daniel bardziej ufa
i wierzy Bogu aniżeli ludzkim dekretom, oczywiście jest w tym momencie
gotów na poniesienie zapisanej w dekrecie kary.
Trzy razy dziennie padał na kolana
modląc się i uwielbiając Boga, tak
samo jak to czynił przedtem. Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli
Daniela modlącego się i wzywającego
Boga. Udali się więc i powiedzieli do
króla <w sprawie zakazu królewskiego>: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby
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w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą,
ma być wrzucony do jaskini lwów?»
W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego
prawa Medów i Persów». Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych
z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani
z zakazem wydanym przez ciebie.
Trzy razy dziennie odmawia swoje
modlitwy». Dn 6 11b – 14
W tym momencie warto,
a może i trzeba, sobie zadać pytanie,
jak jest z naszą wiernością Bogu w obliczu różnych dekretów? Czy czasem
i nam się nie zdarza w chwilach zagrożenia życia jednak bardziej zaufać
dekretom ludzkim aniżeli Bogu, który
jest nad wszystkim. Oczywiście dobre
odczytanie wszystkiego, bo przecież
i Bóg posługuje się ludźmi, czemu nie
można zaprzeczyć. Widzimy jednak
u Daniela, że on nie występuje przeciw władzy, bo władzę szanuje, ale
przeciw nieprzemyślanemu dekretowi.
Tu jest właśnie bardzo istotny moment
naszego życia wewnętrznego i naszego zapatrzenia się w Boga. Daniel nie
osądzał Dariusza, którego szanował,
ale Bożym Duchem odczytał, z jakiego
powodu dany dekret został wydany,
dlatego swoją postawą wierną Bogu
okazał siłę ducha i wiary, które stoją
ponad realnym zagrożeniem. Zawierzył Bogu do końca.
Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go
smutek, postanowił uratować Daniela
i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie
ci pospieszyli gromadnie do króla,
mówiąc: «Wiedz, królu, że zgodnie
z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie
może być odwołany» Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela
i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg,
któremu tak wytrwale służysz, uratuje
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cię». Przyniesiono kamień i zatoczono
na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią
swych możnowładców, aby nic nie
uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu
i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł
od niego. Król wstał o świcie i udał się
spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem
pełnym bólu: «Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz
tak wytrwale, mógł cię wybawić od
lwów?» Wtedy Daniel odpowiedział
królowi: «Królu, żyj wiecznie! Mój
Bóg posłał swego anioła i on zamknął
paszczę lwom; nie wyrządziły mi one
krzywdy, ponieważ On uznał mnie za
niewinnego; a także wobec ciebie nie
uczyniłem nic złego».
W tym momencie, widzimy,
jak bardzo król cenił Daniela, ale i zobaczył jak pozwolił się wmanewrować
w nieprzemyślany dekret. Widzimy
również, że wszelka władza pochodzi
od Boga i fakt, że mamy się modlić za
rządzących, to właśnie i w tym celu,
aby i po szkodzie jednak odkrywali
niesłuszność niektórych decyzji. Nasza wytrwałość w Bogu i pełne Jemu
zaufanie prędzej czy później owocuje
tym, co się wydarzyło na końcu tej historii:
Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, zamieszkałych po całej ziemi: «Wasz
pokój niech będzie wielki! Wydaję
niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym
i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia,
dokonuje znaków i cudów na niebie
i na ziemi. On uratował Daniela
z mocy lwów». Ów Daniel zaś zażywał
pomyślności za panowania Dariusza
i za panowania Persa Cyrusa.

Niech zatem ten zbliżający się
czas Bożego Narodzenia, będzie dla
nas czasem, wzmożonej pracy nad
powrotem do Boga, odbudowaniem
i umocnieniem naszej ufności pokładanej tylko w Bogu, a wszystko inne
co nas dotyka, niech tylko służy naszemu kroczeniu ku wieczności z Bogiem.
Życzmy sobie, abyśmy, tak jak
Daniel w jaskini lwów, zawsze umieli
i chcieli ufać Bogu, abyśmy, tak jak

Maryja Matka Boża ze świętym Józefem, pochylali się nad Dzieciątkiem Jezus, nie lamentowali, że są
w szopce, ale radowali, że są przy
Synu Bożym, abyśmy tak jak Pasterze
i Mędrcy, w trudnych czasach zawsze
potrafili odczytywać znaki prowadzące
do Jezusa.
Niech nam wszystkim Boża
Dziecina Błogosławi!
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Myśli filipińskie
Marcin Kuczok

MYŚLI ŚW. JANA HENRYKA NEWMANA
O BOŻEJ MIŁOŚCI
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym
się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (1 Kor 13, 1)
„Bóg widzi cię osobiście, kimkolwiek jesteś. On woła cię po imieniu
(Iz 45, 3). On cię widzi i rozumie, bo to
On cię stworzył. On wie, co jest w tobie,
zna wszystkie twoje osobiste uczucia
i myśli, twoje skłonności i preferencje,
twoje mocne strony oraz słabości. On
widzi cię w dniach twojej radości, jak
i smutku. On podziela twoje nadzieje i solidaryzuje się z tobą w twoich
pokusach. Interesuje się wszystkimi
twoimi niepokojami i wspomnieniami,
wszystkimi wzlotami i upadkami twego
ducha. On policzył wszystkie włosy na
twojej głowie i zna wszystkie wymiary
twojego ciała. On otacza cię i bierze
w swoje objęcia, podnosi cię na swoich rękach i stawia na ziemi bezpiecznie. Zauważa każdy wyraz twojej twarzy – czy się śmiejesz, czy płaczesz,
czy jesteś w zdrowiu, czy w chorobie.
On spogląda z czułością na twoje
dłonie i stopy, słyszy twój głos, bicie

twojego serca i każdy twój oddech. Ty
sam nie kochasz siebie bardziej niż
On kocha ciebie. Nie jesteś w stanie
bardziej wzdrygać się na myśl o bólu
niż On cierpi na myśl o twoim znoszeniu go – a jeśli dopuszcza na ciebie
ból, to tylko dla większego twojego dobra, które może ci to przynieść. Jesteś
nie tylko Jego stworzeniem (choć On
troszczy się o każdego wróbla i zlitował się nad zwierzętami z Niniwy),
ale jesteś człowiekiem odkupionym
i uświęconym, Jego przybranym synem, uhonorowanym porcją chwały
i błogosławieństwa, które spływają od
Niego nieustannie na Jednorodzonego. Zostałeś wybrany, by należeć
do Niego, przed twymi towarzyszami, którzy mieszkają na wschodzie
i południu. Ty byłeś jednym z tych,
za których Chrystus ofiarował swoją
ostatnia modlitwę i przypieczętował ją
swoją bezcenna krwią. Cóż to za myśl
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– myśl, która wydaje się być zbyt wielka dla naszej wiary! Trudno nam powstrzymać się od zachowania się jak
biblijna Sara, kiedy sobie to wszystko uświadamiamy i roześmiania się
ze zdumienia i konsternacji. Kim jest
człowiek, kim jesteśmy my, kim jestem
ja, że Syn Boży tak pamięta o mnie?
Kim ja jestem, że On podnosi mnie
z niemal diabelskiej natury ku naturze
anielskiej? Że zmienia pierwotną konstytucję mojej duszy, stwarzając mnie
na nowo, podczas gdy ja od młodości
jestem grzesznikiem, i osobiście przebywa w moim sercu, czyniąc ze mnie
swoją świątynię? Kim jestem, że Bóg
– Duch Święty nawiedza mnie i pociąga moje myśli w kierunku nieba w błaganiach, których nie można wyrazić
słowami (Rz 8, 26)?” (Newman J.H.,
„A Particular Providence as Revealed
in the Gospel”. In: Parochial and Plain
Sermons, Ignatius Press, San Francisco 1997, tłum. Marcin Kuczok).
„Miłość zatem to nasienie
świętości, z której wyrastają wszystkie inne doskonałości, nie pozbawione swoich własności, ale takie, jakie
być powinny. Chwast ma łodygę, liście
i kwiaty – tak samo, jak słodko pachnąca roślina. To, że ma ona piękny
zapach, nie sprawia, że nie potrzebuje
mieć łodygi, liści i kwiatów – wszystkie
one są jednak przyjemne, bo wychodzą z tej rośliny. W podobny sposób
dusza, która jest poruszana duchem
miłości, ma także wiarę i nadzieję, jak
i liczne zdolności i przyzwyczajenia.
Niektóre z nich mogłaby mieć bez miłości, ale innych nie. Niemniej jednak,
w takiej duszy wszystko to istnieje
w miłości, choć nią nie jest – tak samo
jak łodyga, liście i kwiaty są osobnymi częściami rośliny, choć różnią się
między sobą co do jakości, zgodnie
z naturą rośliny.” (Newman J.H., “Faith
and Love”. In: Parochial and Plain Sermons, Ignatius Press, San Francisco
1997, tłum. Marcin Kuczok).

„Należymy do Chrystusa nie
jedynie dzięki wierze, ani tylko dzięki uczynkom, ale przez miłość – nie
z powodu nienawiści do świata doczesnego i do grzechu, nie z powodu
narażania się dla przyszłego świata,
nie z powodu opanowania ani wielkoduszności – choć wszystko to musimy
czynić i tacy być. Jeśli zaś będziemy
mieli miłość doskonałą, będziemy także wykonywać wszystkie te rzeczy, bo
to miłość prowadzi do wiary, a nie na
odwrót. Dostępujemy zbawienia nie
dzięki którejkolwiek z tych rzeczy czy
cech, ale przez niebiański płomień
w naszym wnętrzu, który spala to, co
jest widzialne i dąży do tego, co niewidzialne. Miłość to łagodna, spokojna uległość i pełne przekonania trwanie duszy w kontemplacji Boga – to
nie tylko wybór Boga przed wszystkimi innymi rzeczami, ale rozradowanie się w Nim, bo On jest Bogiem,
a Jego przykazania są dobre. Nie jest
to także jakieś gwałtowne uczucie ani
uniesienie, ale jak pisze św. Paweł,
miłość jest cierpliwa, życzliwa, skromna, bezpretensjonalna, niewinna, prosta, uporządkowana, bezinteresowna, cicha, czysta, łagodna, cierpliwa,
wytrzymała. Wiara bez miłości jest
sucha, szorstka i pozbawiona życia
– nie ma w niej nic słodkiego, ujmującego, atrakcyjnego, kojącego. To miłość sprowadziła Chrystusa na ziemię.
Miłość to także inne imię Pocieszyciela – Odwiecznej Miłości, która spaja
wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi,
w której Ojciec i Syn pozostają w jedności Ducha, przez którą aniołowie
w niebie tworzą jedność, przez którą
wszyscy święci jednoczą się w Bogu
i przez którą Kościół na ziemi jest jeden.” (Newman J.H., “Faith and Love”.
In: Parochial and Plain Sermons, Ignatius Press, San Francisco 1997,
tłum. Marcin Kuczok).
„Wzywasz nas, Boże mój,
abyśmy Cię kochali, a sam miłością
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jesteś. Jednego swego atrybutu używałeś od wieczności, a tym atrybutem
jest miłość. A kiedy stworzyłeś nas,
wtedy – jeśli to możliwe – jeszcze
więcej umiłowałeś. Kochałeś już nie
tylko własną Twoją współrówną Istotę
w zwielokrotnionej Osobowości Bóstwa, lecz kochałeś także Twe stworzenia. Stałeś się miłością do nas, tak
samo jak miłością w samym sobie.
Stałeś się miłością do człowieka bardziej niż do któregokolwiek ze stworzeń. To miłość sprowadziła Cię z nieba i poddała Cię prawom natury stworzonej. Tylko miłość zdolna była pokonać Ciebie, Najwyższego, i strącić Cię
w dół. Umarłeś przez nieskończoną
Twą miłość do grzeszników. I to miłość trzyma Ciebie nadal między nami
– nawet teraz, gdy już wstąpiłeś na

wysokości – w małym tabernakulum,
pod ubogimi i pospolitymi postaciami.
I teraz wzywasz mnie, abym Ciebie
kochał w zamian za to, że Ty mnie
umiłowałeś. Ubiegasz się o to, abym
kochał Ciebie szczególnie, bardziej
niż inni. Dlaczego nie miałbym kochać
Ciebie bardzo, jakże mogę nie kochać
Ciebie bardzo, ja, którego przyciągnąłeś do siebie tak blisko, którego w tak
niezwykły sposób wybrałeś spośród
świata, abym był szczególnym Twoim
sługą i synem? To, co uczyniłeś dla
mnie, Miłości moja, powinno sprawić,
żebym kochał Cię ze wszystkich moich sił.” (Newman J.H., Rozmyślania
i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Instytut
Wydawniczy Pax, Warszawa 1973).
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MÓDL SIĘ I PRACUJ.
BÓG CI DOPOMOŻE
Na progu 2022 r. z wdzięcznością zwracamy się do Boga wspominając wydarzenia sprzed 400 lat. 12
marca 1622 roku z wrodzonym ciętym
dowcipem rzymian oznajmiono: dzisiaj
papież Grzegorz XV w Bazylice św.
Piotra „kanonizował czterech Hiszpanów i jednego świętego”.1 Świętując
rocznicę kanonizacji św. Filipa Neri nie
możemy pominąć tych czterech wybitnych i ważnych dla Kościoła postaci
z półwyspu Iberyjskiego. Tym bardziej,
że wspólna kanonizacja połączyła ich
w jedną „świętą rodzinę”. W kolejnych
katechezach przypatrzymy się wizerunkom tych, którzy razem z Filipem
osiągnęli chwałę nieba.
1

Paul Turks COr, Filip Neri czyli ogień radości.

„Módl się i pracuj. Bóg ci dopomoże.”
Historia świętego wieśniaka – Izydor
Oracz patron rolników.
Choć żył w czasach gdy sławę
zdobywano mieczem, on przy pomocy pługa w glorii wyprzedził rycerzy
i królów, wypełniając Izajaszowe słowa: swe miecze przekują na lemiesze
(Iz 2,4b). Codziennym trudem podejmowanym w imię Boże całe swoje życie uczynił pieśnią na cześć Pana (Ps
98). Praca, modlitwa i jałmużna to całe
jego bohaterstwo, które dało mu sławę
trwającą do dziś. Kierując się zasadą
„Módl się i pracuj. Bóg ci dopomoże”
wypełnił w swoim życiu benedyktyńskie ora et labora, a będąc troskliwym
o całe stworzenie wytyczył drogę do
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Świety Izydor Oracz ilustracja z dzieła – Krotkie zebranie swiatobliwego zywota
s Isidora rolnika z Madryki od swietey pamieci Grzegorza XV miedzy swięte wpisanego

franciszkańskich ideałów. Święty dnia
codziennego i błogosławionej pracy,
pokornie otwiera plejadę świętych towarzyszy naszego ojca Filipa.
„...Spojrzy w kościele pięć ci planet
wystawili
Być co świeżego z nieba w smutny
czas rosili
Wasza Isidor perła o sczęśni Kmiotkowie
Już mu pokłon hiszpańscy dają monarchowie...”2
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ks. Andrzej Gołdonowski. „Krótkie zebranie świątobli-

„Zachętą w dążeniu do świętości, niechaj nam będzie żywot św.
Izydora. Lecz któż to był? zapytacie.
– Pustelnik, zakonnik, wysoki urzędnik, rycerz, pan możny, uczony?
– O nie! – Był to wieśniak, człek prosty
i ubogi, który całe swe życie spędził na
roli, uprawiając czarną glebę, rzucając
wych żywotów s. Isidora rolnika z Madryki, s. Ignacego
Loiole, fundatora Societatis Jesu, s. Franciszka Xawiera,
wyznawcę tegoż zakonu, s. Teresy fundatorki Ojców Carmelitów bossych i panien tegoż zakonu, s. Philippa Neri
fundatora congregationis oratori Romani, nowo kanonizowanych przez Grzegorza XV w Rzymie w kościele Piotra
s. na Watykanie dnia 12 marca Roku Pańskiego 1622”.

w nią ziarno, by wydało plon obfity
i nakarmiło lud zgłodniały. (…) Św. Izydor Oracz urodził się na początku XII
w3. w Madrycie, wówczas małej jeszcze mieścinie, z rodziców bardzo ubogich. Byli oni pozbawieni bogactw tego
świata, lecz za to posiadali skarby stokroć szacowniejsze: miłość Bożą i wypływające z niej dobre uczynki względem bliźnich. Ich przykład i nauki zaszczepiły w sercu dziecięcia bojaźń
Pańską, obrzydzenie grzechu i rzuciły
pierwsze ziarna jego przyszłej świętobliwości. (…) Badał Izydor wolę Bożą,
a ponieważ powołaniem jego było rolnictwo, więc wziął się do pługa i sochy
i poszedł do ludzi obcych, aby uprawiać ziemię, która tylko potem ludzkim zroszona obfity plon wydaje. (…)
Z czasem zapragnął mieć towarzyszkę, która by mu dopomagała w pracy
nie tylko ręcznej ale i duchowej. (…)
Długo upatrywał wśród dziewcząt,
przyszłej swej oblubienicy (…) nareszcie wybór padł na Maryannę Torribia
służącą ubogą w ziemskie dostatki, ale
za to zasobną w łaski niebieskie, pracowitą, cnotliwą i pobożną. Poślubił ją
wkrótce za zgodą swego chlebodawcy Jana de Vergas. (…) Nasz Oracz
rozpoczął teraz nowy żywot, a Bóg nie
wypuszczał go ze swej opieki, nawet
błogosławił. Maryanna stała się godną
małżonką Izydora, wierną towarzyszką i cichą naśladowniczką cnót jego.
Żyli więc przykładnie, w zgodzie, bogobojności i miłości Bożej, wypełniając gorliwie swoje obowiązki i wkrótce
śliczne dziecię, wielce od nich pożądane zawitało pod strzechę i rozweseliło
ich ubóstwo. (…) Wtedy, gdy Izydor,
przez cnoty stawał się coraz milszym
Bogu, piekło i świat przewrotny zaczęły się srożyć przeciwko niemu, lecz nic
nie mogły uczynić, albowiem Pan Najwyższy był jego obrońcą – przeciwnie,
te ich zżymania przyczyniły się jeszcze do jego wywyższenia. Stało się to
3
Większość przekazów podaje rok 1070 czyli koniec wieku XI.

w sposób następujący. Źli towarzysze
Oracza, którzy niechętnie patrzyli na
jego bogobojne życie, chcąc mu zaszkodzić, oskarżyli go przed Janem de
Vergas, swym chlebodawcą, że jest
próżniakiem, że spóźnia się do roboty,
a modląc się przy pracy czas na próżno traci. (…) Pan de Vergas nie chciał
wierzyć oszczercom, ale gdy skargi
coraz groźniejsze powtarzały się, pragnąc im ostatecznie tamę położyć, wybrał się bardzo rano w pole, aby się
naocznie o wszystkim przekonać. Już
inni pracownicy znaczną przestrzeń
pola zaorali, a naszego Świętego jeszcze nie było. Smutek ogarnął dobre
serce pana de Vergas, czyż już nikomu wierzyć nie można? Czyż nawet
Izydor , tak do tej pory sprawiedliwy,
na wiarę nie zasługuje? Zawiedziony
miał zamiar surowo zgromić opieszałego sługę i wymierzyć ostrą karę, lecz
cóż za dziwy? Skoro Izydor ujął za
pług i przeżegnawszy się pobożnie,
zaczął pracować, przy jego boku ukazało się dwóch oraczy, których białe
odzienia dziwnym jaśniały blaskiem;
kierowali oni osobnemi pługami i orali
zagony naszego świętego, praca szła
rześko i składnie. Gdy pan de Vergas
zbliżył się do Izydora, dwaj osobliwi
rolnicy nagle zniknęli. Zapytał Świętego, skąd byli owi pracownicy i co się
z nimi stało? Rumieniec zakłopotania
pokrył ogorzałe oblicze Izydora, a gdy
pan nalegał wyrzekł nareszcie jakby
z natchnienia Ducha Świętego:
A może to byli święci Anieli z Nieba
zesłani, aby pobłogosławili tę rolę
i wspomogli mnie swą pracą, albowiem Bóg nie dopuści, abyś ty panie,
z mej przyczyny jaką krzywdę poniósł.
Anielskie widzenie i pełne prostoty
i wiary słowa Izydora wzruszyły pana
de Vergas, po chwili zawołał w uniesieniu ducha: Przekonałem się naocznie,
iż jesteś w łasce u Boga i Jego święta
opieka ustawicznie czuwa nad tobą.
Odtąd, uważać cię będę nie za sługę,
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lecz za przyjaciela, czynię cię nawet
dozorcą mego mienia, pragnąc serdecznie, żeby przez ciebie i nas moją
rodzinę i dobytek błogosławieństwo
Boże spłynęło. (…) Święty Oracz czuły
na wszelką nędzę, nie tylko kładł tamę
ludzkim biedom, ale nawet zwierzęta
w nieszczęściu ratował. Serce jego
było otwarte dla każdego. Wiedział dobrze, że nie można darów Bożych sobie przywłaszczać. Był zawsze pokorny, cichy, uległy i posłuszny na wszelkie
rozkazy Pańskie. Choć dla wszystkich
pełen wyrozumiałości i pobłażania, dla
siebie był surowy i wymagający. (…)
Śmierć Izydora była śmiercią sprawiedliwego. Mając objawioną chwilę
zgonu, wszystko doń przysposobił: we
łzach szczerej pokuty zmył ostatnie
plamy grzechowego skażenia, zasilił
się świętymi Sakramentami na drogę
w krainę wieczności, pożegnał żonę
i syna, dając im ostatnie zlecenia
i rady. Umarł 15 maja 1130 roku. Zwłoki Izydora pochowano na cmentarzu
przy kościele św. Andrzeja Apostoła,
a po czterdziestu latach przeniesiono
je do tegoż kościoła. (…) Sława świętości ubogiego rolnika coraz głośniej
rozbrzmiewała po hiszpańskiej krainie, a cuda na jego grobie spełniane,
gromadziły z każdym rokiem większe
tłumy pielgrzymów. (…) Wobec ustawicznych i oczywistych cudów, zaczęto starać się o jego kanonizację. 450
lat już minęło od śmierci Izydora, kiedy
z Rzymu przybyli delegowani księża.
Kazali oni otworzyć trumnę, a w niej
znaleźli ciało zupełnie zębem czasu
nienaruszone i woń najprzyjemniejszą
wydające. (…) W roku 1622 w dniu 12
marca papież Grzegorz XV uznając
za świętych: Ignacego Lojolę, założyciela oo. Jezuitów, Franciszka Ksawerego, apostoła Indyi i Japonii, Filipa
Neryusza, założyciela Oratoryanów,
Teressę od Jezusa, karmelitankę
i naszego Izydora Oracza w ich poczet
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zaliczył i naznaczył dzień 10 maja na
obchód jego uroczystości.4 Tak więc
ubogi syn kmieci, pokorny sługa, prosty oracz, stanął w szeregu Świętych,
czczonych przez Kościół Rzymsko
– Katolicki obok sławnych założycieli nowych zakonów, najznakomitszej
niewiasty swojego wieku, wysoko sławionej pisarki, to jest obok ludzi, którzy pochodząc ze znakomitych rodów,
pełni zdolności i nauki, ogromny wpływ
wywarli na dzieje ludzkości. Żąda Bóg,
abyśmy zostając wśród świata, pracowali nad uszczęśliwieniem, umoralnieniem i zbawieniem dusz nam
powierzonych. Żąda abyśmy w życiu
rodzinnym, przy pługu, warsztacie czy
nawet jako słudzy, naśladowali Jego
życie ukryte w Nazarecie. (…)”5 Idąc
za przykładem św. Izydora Oracza,
w konkretnym miejscu i w określonym
czasie, które Bóg dla nas wybrał, pokornie wypełniajmy swoje powołanie,
nie oczekując w zamian niczego, bo
„słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”
(Łk 17, 10b).
Modlitwa św. Izydora Oracza
Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi we władanie świętą matkę ziemię, każesz mi ją uprawiać, orać, siać
i zbierać, aby uzyskać plony, każesz
mi hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm ludziom;
daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym
mógł czynić dobrze, daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność
i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy
pracują w innych zawodach; daj mi
umysł światły i serce szerokie, abym
rozumiał, że pierwszą i najważniej4
Papież Paweł VI reformując kalendarz liturgiczny ustalił
dzień jego wspomnienia na 15 maja.
5
Fragmenty z życia św. Izydora wybrałem z XIX-wiecznej
publikacji: „Żywot Świętego Izydora Oracza patrona rolników, Warszawa 1898 r.

szą rzeczą jest nie szkodzić nikomu,
ani ludziom, ani przyrodzie, a potem
dopiero abym mógł zapewnić taką
ilość pokarmu, by służył wszystkim,

którzy go potrzebują. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

23

Z naszej historii
ks. Henryk Brzozowski COr

TWÓRCZOŚĆ MALARSKA KSIĘDZA
WŁADYSŁAWA SŁUŻAŁKA
Wspólnoty filipińskie mają
w swych szeregach ludzi o różnych
uzdolnieniach i ukrytych talentach.
Niekiedy trzeba sprzyjających okoliczności, aby wrodzone umiejętności
mogły się rozwinąć i ujawnić. O takim
utalentowanym oratorianinie chciałbym opowiedzieć w niniejszym artykule. Dobrze znamy postać księdza
Władysława Służałka, ale mało wiemy
o jego pasji i twórczości malarskiej.
A taką pasję posiadał. Profesjonalnym
malarzem nie został. Został księdzem.
Na marginesie swego życia kapłańskiego, parał się tą dziedziną sztuk
pięknych. Niewiele zachowało się
z jego twórczości, ale i to co pozostało, warto poznać i przekazać historii.
Jego twórczość należy do naszego
chlubnego dziedzictwa filipińskiego.
Zanim zajmiemy się jego dorobkiem
artystycznym, wpierw zapoznajmy się
bliżej z jego osobą. Bo to osobowość
nieprzeciętna i wiele wnosząca do naszej filipińskiej historii.
Życie i działalność
W archiwum świętogórskim
zachowały się dwa życiorysy skreślone przez jego brata Kazimierza.
Jeden napisany wkrótce po śmierci księdza Władysława w 1954 roku
oraz drugi, znacznie obszerniejszy
z lat 1970-1971. Zawierają one cennie
informacje biograficzne wzbogacone
o ciekawe wątki osobistych reflek-

sji. Wspomniane biografie są bardzo
ważne, ponieważ zachowało się mało
dokumentów po zmarłym kapłanie, na
podstawie których można by odtworzyć jego życie.
Władysław urodził się w zaborze rosyjskim 14 stycznia 1881 roku
w Siewierzu w Zagłębiu Dąbrowskim,
dawnej stolicy Księstwa Siewierskiego
należącego do biskupów krakowskich
(il.1). Dlatego tymże biskupom przysługiwał tytuł książęcy. Rodzice Władysława, Julian i Karolina należeli do
osób zamożnych. W 1875 roku nabyli
kilkusetmorgowy majątek Żelisławice,
położonym blisko Siewierza. Władysław, trzecie z kolei dziecko w rodzinie
Służałków, miał pięciu braci – Juliana
Jana, Stanisława, Eugeniusza, Franciszka i Kazimierza oraz dwie siostry
– Marię i Emilię. Aby zapewnić dzieciom wszechstronne wykształcenie,
rodzina w 1886 roku przeprowadziła
się do Częstochowy. Tam było znane z wysokiego poziomu nauczania
ośmioklasowe Gimnazjum Filologiczne. Gimnazjum to ukończyło pięcioro
dzieci państwa Służałków. Rodzice
dbali o wykształcenie swych dzieci, wysyłając ich na dalsze studia m.
in. do Petersburga, Moskwy, Kijowa
i Londynu. Władysław rozpoczął naukę gimnazjalną w 1892 roku. Był pilnym, systematycznym i do tego zdolnym uczniem.
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il.1. ks. Władysław Służałek (1881-1954)

Jednakże gimnazjum nie
ukończył. Zapragnął czegoś więcej.
Po skończeniu czwartej klasy w 1896
roku, pewnego dnia bez wiedzy rodziców, młody Władysław wyjechał do
Włocławka. Jego historia przypomina
trochę żywot św. Stanisława Kostki.

Z naszej historii

Wiodło go tam pragnienie wstąpienia
do Seminarium Duchownego. Musiał
być bardzo zdeterminowany i odważny, ponieważ skończył dopiero piętnaście lat.
We Włocławku spotkał się
z wicerektorem Seminarium

Duchownego ks. Władysławem Krynickim, który tak relacjonuje to wydarzenie: „Otóż przyprowadzono do
mnie chłopca, który sam przyjechał
z Częstochowy celem wstąpienia do
Seminarium. Chłopiec był z wyglądu
bardzo miły, nieco onieśmielony, z rumieńcami na twarzy. Oświadczył, że
bez zgody rodziców opuścił dom, udał
się na stację i za swoje oszczędności
przyjechał do Włocławka, aby wstąpić do Seminarium Duchownego. Na
moje pytanie, dlaczego tak zrobił powiedział, że matka chciała, abym się
dalej uczył i dopiero po kilku latach,
abym się zgłosił do Seminarium, ale
ja na to nie mogłem się zgodzić. Na
moje dalsze pytanie, jakie ma papiery, wręczył mi metrykę i świadectwo
szkolne z ukończenia 4 klasy gimnazjum. Przejrzałem to wszystko i mówię, że nie mogę go jednak przyjąć,
bo ma zaledwie 15 i pół lat, a przepisy
carskie pozwalają na przyjmowanie
kandydatów w wieku nie niższym niż
ukończone 16 lat. Dodałem jeszcze w
formie rady, że najlepiej zrobi, jeżeli
wróci do domu, poczeka tam te sześć
miesięcy, a potem przyjedzie. Kiedy
mu to wszystko powiedziałem, chłopak się rzetelnie rozpłakał. Zacząłem
go wtedy pocieszać i tłumaczyć, że
gdybym go przyjął, to mogłaby przyjść
kontrola ze strony władz rosyjskich
i wyznaczyć za przekroczenie karę nie
tylko dla winnego, a tym byłbym ja, ale
i może na seminarium. Widziałem, że
wszystkie moje wywody trafiają jakby
w próżnię i że w swoim rozumieniu
uważa moje zastrzeżenia za zbyt daleko idące. I tak staliśmy obok siebie
w chwilowym milczeniu, on się wreszcie uspokoił i mówi stanowczym głosem: Proszę księdza, niech się dzieje
co chce, ale ja stąd się nie ruszę, ja
tu zostaję. To śmiałe i odważne powiedzenie nawet mnie ubawiło i w rezultacie, po namyśle powiedziałem: Słuchaj chłopcze, widzę że masz szczerą
chęć pozostania księdzem, więc ja
zaryzykuję i przyjmuję cię, chociaż to
będzie wbrew obowiązującym przepisom”1.
1

K. Służałek, Życiorys 1970-1971, s. 30-31.

Do Seminarium Duchownego
został przyjęty. Ksiądz Władysław Krynicki zapoznał się z rodzicami młodego seminarzysty i wkrótce stał się przyjacielem domu państwa Służałków.
Często tam przyjeżdżał na wakacje.
W 1918 roku otrzymał nominacje na
biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, a po śmierci ordynariusza
biskupa Stanisława Zdzitowieckiego,
został w 1927 roku powołany na jego
następcę. Wyprzedzając nieco wątek
chronologiczny dodajmy, że już jako
biskup często odwiedzał księdza Służałka na Świętej Górze. Tym bardziej,
że od 1920 roku został wizytatorem
klasztorów w całej Polsce. Brał także
udział w uroczystościach koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej.
Nauka w seminarium włocławskim trwała wtedy pięć lat. Brat Kazimierz wspomina, że w czasie studiów
seminaryjnych przyjeżdżał do rodzinnego domu w Częstochowie i wolne
chwile poświęcał malarstwu religijnemu i ludowemu. Gromadził także
literaturę z zakresu sztuki chrześcijańskiej. Był samoukiem. Nic nie wiadomo, aby pobierał jakieś lekcje z zakresu malarstwa.
Władysław ukończył seminarium włocławskie w 1902 roku mając
zaledwie 21 lat. Do przyjęcia święceń
kapłańskich był za młody. Poprosił
swego ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego, aby mógł wyjechać na
studia do Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Uczelnia petersburska słynęła
z wysokiego poziomu nauczania. Biskup zgodził się. Po czterech latach
skończył uczelnię z tytułem Magistra
Świętej Teologii. Studia petersburskie
zaowocowały wydaną później pracą
o sakramencie pokuty w prawosławiu2.
Po przyjeździe do diecezji otrzymał 15 kwietnia 1905 roku
święcenia kapłańskie. Z tej okazji
rodzina ofiarowała księdzu Władysławowi piękny kielich, wykonany na
specjalne zamówienie przez złotnika
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il.2. ks. Władysław Służałek z wychowankami

z Akwizgranu Augusta Witte. Młody
kapłan nie poprzestał na studiach petersburskich, ale zwrócił się z prośbą
do swego ordynariusza o pozwolenie na dwuletnie studia z zakresu
sztuki chrześcijańskiej we Fryburgu
w Szwajcarii. Również tym razem biskup po długim namyśle i trochę niechętnie, ale wyraził zgodę. Trudno się
dziwić, biskupowi brakowało księży
do pracy duszpasterskiej. Dwa lata
ksiądz Władysław był pochłonięty
upragnionymi studiami. Ten dwuletni
czas wywarł niezatarte piętno na jego
osobowości. Pasja do sztuki pozostała już na zawsze.
Po przyjeździe ze studiów
szwajcarskich otrzymał nominację na
kapelana swego ordynariusza. Jednakże w roli kapelana nie czuł się
najlepiej. Wyjazdy, prowadzenie korespondencji i załatwianie mnóstwa
administracyjnych spraw, nie sprzyjają
jego refleksyjnej naturze. Poprosił biskupa o przeniesienie do pracy duszpasterskiej. W 1908 roku został wikariuszem w nieznanej nam bliżej parafii włocławskiej. Rok później biskup
mianował go prefektem Włocławskiej
Szkoły Handlowej. W roku 1910 przyjął stanowisko prefekta Gimnazjum
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Żeńskiego i Męskiego we Włocławku Przez te lata mieszkał w kolegium
przeznaczonym dla duchowieństwa
i osób świeckich, związanych z katedrą włocławską. Tam mieszkał także
jego brat Kazimierz, który uczył w tej
samej szkole. W okresie pełnienia
funkcji prefekta, ksiądz Władysław
wolne chwile poświęcał sztuce i malowaniu. Nosił się z zamiarem napisania pracy z dziedziny sztuki chrześcijańskiej. Brat Kazimierz pisał: „Jeśli
chodzi o malarstwo, to gromadził [ks.
Władysław] literaturę naszą i obcą,
zwiedzał wystawy, kupował sprzęt
malarski. Przywoził obrazy mistrzów
włoskich, francuskich i innych. Obrazy, które wychodziły spod jego pędzla
nie były obliczone na sprzedaż, przeznaczał je albo dla siebie – mieszkanie jego było pozawieszane obrazami
dookoła – albo robił prezenty rodzinie,
kolegom czy zakonnicom”3.
Praca w szkole dawała mu
dwumiesięczny okres wakacyjny.
Wtedy dużo podróżował po zachodzie
Europy. Poznawał świat sztuki, kultury
i nauki. Chłonął całym sobą wszystko co zwiedził i zobaczył, aby później
3

K. Służałek, Życiorys 1970-1971, s. 54.

27

il.3. Koronacja cudownego obrazu w 1928 r.
Na pierwszym planie w okularach i komży ks. Wadysław Służałek

dzielić się tym z innymi i wprowadzać
w życie poznane nowości. Wrażliwość
i otwartość na to co nowe, użyteczne i piękne pozostała w nim do końca. Zwiedził m. in. Westfalię, Francję,
Hiszpanię, Maroko, kilka razy Palestynę, Włochy i Austrię. Jednakże praca
w szkole nie dawała mu pełnej satysfakcji. Ciągle szukał innej drogi realizacji swego powołania kapłańskiego,
pedagogicznego i artystycznego. Myślał o wstąpieniu do jakiegoś zakonu.
Wyjechał nawet do Krakowa, aby zapoznać się regułami i życiem różnych
wspólnot klasztornych. Przyjaciele
radzili wstąpić do paulinów na Jasnej
Górze ze względu na znane środowisko i bliskość rodziny. Po długich poszukiwaniach wybrał klasztor księży
filipinów w Gostyniu. W życiorysie nakreślonym przez jego brata czytamy:
„Decydującym momentem przy wyborze tego miejsca było to, że klasztor
ten, wybudowany przez Konarzewskich dla księży filipinów miał za zadanie wychowywanie i kształcenie młodzieży, co przecież czynił sam św. Filip
Nereusz na ulicach Rzymu. Praca wychowawcza brata pociągała zawsze,
lubił ją i miał w tej dziedzinie jako były
wieloletni prefekt Gimnazjum duże do-

świadczenie. Ponadto miał poważną
bibliotekę z tego zakresu, którą stale
powiększał. Drugim momentem, nie
mniej ważnym, było samo położenie
klasztoru, jego dostojna i imponująca
przeszłość i wreszcie pełna artyzmu
bazylika. To wszystko musiało go, jako
artystę-malarza urzec i podbić4. Trzeba przyznać, że piękno tego miejsca,
tajemnicza mistyka murów klasztornych i radosna duchowość filipińska,
przyciąga także dzisiaj wielu poszukujących innego życia ludzi.
Ksiądz Władysław w 1922
roku wstąpił do Kongregacji Gostyńskiej, która oprócz innych działalności
prowadziła konwikt dla młodzieży męskiej. Młodzieńcy mieszkali i wychowywali się w klasztorze, a nauki pobierali
w Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej. Zaraz po wstąpieniu do Kongregacji został mianowany dyrektorem konwiktu
(il.2). Na tym stanowisku pozostał do
1927 roku. W tym roku wspólnota filipińska wybrała go przełożonym Kongregacji Gostyńskiej. Funkcję przełożonego pełnił do wybuchu II wojny
światowej. Wielokrotnie sprawowana funkcja przełożonego świadczy
o umiejętnym prowadzeniu klasztoru
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i wielkim zaufaniu, jakim darzyła go
wspólnota.
Od początku sprawowania
przełożeństwa ksiądz Władysław zaczął wprowadzać nowości podpatrzone w czasie swoich podróży zagranicznych. W klasztorze zabłysło światło
elektryczne. To był ogromny przełom
cywilizacyjny. Z Warszawy sprowadził
agregat elektryczny firmy „Ursus”, który całkowicie pokrył zapotrzebowanie
klasztoru na prąd. A ponieważ kochał nowinki techniczne, nabył także
maszynę do pisania, aparat fotograficzny, kino „domowe”, kalejdoskopy,
barometry kieszonkowe i radio. Nowe
nabytki służyły przede wszystkim młodzieży w konwikcie. Ponadto w ogrodach klasztornych zaprowadził sad
morelowy oraz winnicę, aby zaspokoić
zapotrzebowanie na wino mszalne.
W sprawozdaniu z półtorarocznego
pełnienia urzędu ksiądz Władysław
napisał: „W zakresie prac kościelnych
i domowych przede wszystkim spełniono przyrzeczenie dawnych Ojców, wyrażone przed wyrzuceniem ich przez
rząd pruski, że o ile klasztor otrzymają
z powrotem, postarają się o uroczystą
koronację cudownego obrazu Matki
Bożej. Po objęciu przeze mnie przełożeństwa, było pierwszym moim staraniem, aby przyrzeczenie to wypełnić.
Dzięki życzliwemu poparciu Jego Eminencji ks. Kardynała Hlonda, Prymasa
Polski, uzyskaliśmy na koronacje pozwolenie od Stolicy Apostolskiej. Aktu
tego dokonał Jego Eminencja ks. Prymas Hlond. Pracę połączoną z konserwacją cudownego obrazu przeprowadził prof. Rutkowski, sprowadzony
na miejsce z Warszawy. Kościół na
zewnątrz odrestaurowano. Sprawiono
piętnaście nowych okien, rynny miedziane na prezbiterium kościoła, naprawiono uszkodzone dachy kościelne. Wskutek pożaru odrestaurowano
dach na latarni kościoła. Zaprowadzono gromochron. Celem zabezpieczenia obrazu od kradzieży sprawiono
ogniotrwały pancerz stalowy w formie
szafy, w której umieszczono cudowny
obraz. Kupiono garnitur koronacyjny,
składający się z kapy i dalmatyki. Za-
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mówiono u złotnika Gontarczyka dwie
korony ze szczerego złota, ozdobione
bogato drogimi kamieniami. Odrestaurowano front gmachu klasztornego
i jego wnętrze. Ponadto kupiono dwie
nowe puszki srebrne i kustodię, marmurową mensę na wielki ołtarz, wyłożono tabernakulum złocistą lamą,
sprawiono 10 nowych obrusów na ołtarze, 15 ornatów sporządzono i jedną kapę, w ogóle staraliśmy się, aby
przyprowadzić do porządku i czystości
tak paramenty, jak i bieliznę kościelną,
które przez szereg lat były zaniedbane
i nadwątlone zębem czasu”5.
Należy podkreślić, że to dzięki
ofiarności i staraniom księdza Władysława, cudowny obraz ukoronowano
na prawie papieskim 24 czerwca 1928
roku (il.3). Nade wszystko przyczynił
się do naukowego opracowania obrazu Matki Boskiej, powierzając to zadanie znakomitemu znawcy ikonografii
maryjnej Mieczysławowi Skrudlikowi.
W przedmowie do pracy napisał: „Po
koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Świętogórskiej w r. 1928, w którym to czasie ukazała się broszurka
ks. Stefana Tabora, poświęcona temu
wizerunkowi, dawał się odczuwać brak
większej ikonograficzno-historycznej
monografii z tego zakresu. Postanowiliśmy przeto wypełnić tę lukę ogłaszając drukiem niniejszą pracę Dra Mieczysława Skrudlika. Niechaj powyższa
źródłowa praca przyczyni się do pogłębienia czci Matki Bożej na kresach
zachodnich naszej Ojczyzny”6.
Należy podkreślić, że publikacja autorstwa wymienionego wyżej
historyka sztuki jest pierwszym naukowym opracowaniem cudownego
obrazu Madonny Gostyńskiej. Wydarzenia liturgiczne, takie jak koronacje
cudownych wizerunków, odgrywają
bardzo ważną rolę na płaszczyźnie
przeżycia religijnego i kultowego. Nie
mniej ważną sprawą jest naukowe
opracowanie takich aktów religijnych,
które przechodzą do historii i stanowią
istotny przyczynek do dalszych badań
5

Personalia ks. Władysława Służałka, AFG, teczka nr 2.

M. Skrudlik, Cudowny Obraz Matki Boskiej Gostyńskiej,
Warszawa 1936.
6
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il.4. Najświetsze Serce Pana Jezusa. Okres międzywojenny

nad rozwojem religijności, duchowości
oraz historii i historii sztuki. Do dzisiaj
w badaniach ikonograficznych nad
cudownym obrazem świętogórskim
praca Mieczysława Skrudlika stanowi
pozycję fundamentalną.
Ksiądz Władysław miał głębokie zrozumienie i serce dla sztuki
i zabytków. Przed koronacją, jak już
wspomniano, cudowny obraz został
gruntownie przebadany i poddany zabiegom konserwatorskim przez wspo-

mnianego wyżej wybitnego znawcę
prof. Jana Rutkowskiego. Sporządzono wtedy także dokumentację fotograficzno-konserwatorską obrazu.
Z inspiracji księdza Służałka powstała
wierna kopia cudownego obrazu, wykonana przez artystę z Bydgoszczy
Leona Drapiewskiego w 1930 roku.
Jego kopia dzisiaj umieszczona jest
w kaplicy domowej klasztoru gostyńskiego. Artysta bydgoski namalował
jeszcze kilka innych kopi, które już
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artyzmem i dokładnością nie dorównują tej pierwszej.
Wybuch II wojny światowej
przerwał działalność świętogórskiego
klasztoru. Ksiądz Władysław lata okupacji hitlerowskiej spędził w klasztorze
filipinów w Studziannie, gdzie znaleźli
schronienie także inni księża gostyńscy. Tam pomagał w pracy duszpasterskiej. W maju 1945 roku powrócił
na Świętą Górę, aby z całą wspólnotą
odbudowywać zniszczenia wojenne,
a zwłaszcza przywracać życie religijne w sanktuarium. Z wojennej pożogi
kościół i klasztor szczęśliwie ocalał.
Ale nastały trudne czasy nocy komunistycznej. Nowy rząd bezprawnie
zabrał majątki klasztorne, a konwikt
rozwiązał. Należało szukać innych
źródeł utrzymania dużego zespołu
klasztorno-kościelnego. Ciężkie czasy wojenne i powojenne zahartowały
wspólnotę. Filipini nie tylko przetrwali,
ale kontynuowali i rozwinęli życie duchowe sanktuarium. Ksiądz Służałek
po wojnie pełnił jeszcze urząd przełożonego w latach 1947-1950 oraz w latach 1952-1953. Zmarł 3 lutego 1954
roku. Krótko przed śmiercią w testamencie z 21 stycznia napisał:
Mój testament7
W pełni świadomości i samopoczucia
– rozporządzam niniejszym moją własnością w następujący sposób:
O wykonanie testamentu upraszam
Księdza Superiora Jana Rataja.
Wyłączam w tej chwili mą nieruchomość (ogród w Częstochowie), którą
specjalnym aktem przekazaną została
Marii Gwoźdź i Emilii Pupko – rodzonym mym siostrom.
Ostatnia moja wola tyczy się ruchomości znajdujących się w moim mieszkaniu. Wszystkie książki przeznaczam
Kongregacji. Również i obrazy, szaty,
bieliznę przeznaczam dla Kongregacji.
Dla Kongregacji przeznaczam również
dwa kielichy (jeden znajduje się w Sosnowcu u brata mego Kazimierza, drugi w zakrystii kościoła).
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Bratu memu Kazimierzowi przeznaczam futro wyjazdowe, które się u niego znajduje.
Maszynę do pisania przeznaczam dla
Kongregacji.
Zegarki przeznaczam na Msze św.
gregoriańskie.
Walizka w pokrowcu – dla Bratowej
mej Bronisławy żony Kazimierza.
Inne niewymienione pomniejsze rzeczy – przeznaczam dla Kongregacji.
Moją ostatnią wolę podpisuję własnoręcznie w dniu św. Agnieszki 21 stycznia 1954 roku.
ks. mgr Władysław Służałek COr.
Wspomniany już wielokrotnie
jego brat skreślił: „Trzeba stwierdzić,
iż w drugiej połowie swego życia żył
już tylko klasztorem. Wspomniał mi,
że wszystko co zgromadził za swoje
oszczędności w okresie przed wstąpieniem do klasztoru, jak i w okresie
pobytu w nim, a więc: bogatą bibliotekę, serie obrazów, meble czy urządzenia, przeznacza klasztorowi (..).
I nieraz się dziwił, iż nie może zrozumieć takich konfratrów, którzy po latach spokojnego pobytu w klasztorze,
zapisywali aktem ostatniej swojej woli
wszystko, aż do ostatniego szczegółu ludziom, niekiedy bliskim z rodziny,
a niekiedy i dalekim. A przecież tylko tu w klasztorze istnieje oczywista
gwarancja, że pozostawieni bracia
duchowni będą naprawdę pamiętali
w swoich codziennych modłach, aż
do końca istnienia klasztoru o tych, co
odeszli od nich (...) Jeśli tam w klasztorze pozostał jakiś dodatni ślad pracy
mojego brata, to jest to nie tylko rezultatem jego wytężonych wysiłków, jego
życia klasztorem bez reszty, ale jest
rezultatem ofiarnej pracy, pełnej poświęcenia i harmonii tych wszystkich
konfratrów, którzy od chwili jego przybycia do klasztoru, aż do jego śmierci
z nim współdziałali, owiani entuzjazmem dla sprawy Kościoła”8.
Ksiądz
Władysław
Nater,
który był przed wojną w konwikcie
świętogórskim i dobrze znał księdza
8
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il.5. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. rok 1932

Służałka, we wspomnieniu o zmarłym napisał: „Troszczył się o piękno
i czystość oraz o zachowanie stylu
majestatycznej świątyni świętogórskiej. Obdarzony wielkim smakiem estetycznym, zamiłowany w malarstwie,
studiujący sztukę, zbieracz arcydzieł
– był jakby przez Boga powołany na
stróża tutejszego kościoła. Zapewne,
że klasztor gostyński mógł sobie przed
wojną pozwolić na różne wydatki dla
Służby Bożej, ale zabiegał o to przede
wszystkim Ojciec Superior Służałek

(…) Co roku jakieś inwestycje, ulepszenia i unowocześnienie konwiktu.
Wielka zasługa to m. in. zaprowadzenie światła elektrycznego, urządzenie
pięknej sali gimnastycznej w konwikcie, bogate zbiory muzealne, biblioteczne, przyrodnicze itp. (...) Kochał
i przywiązywał się jak rzadko kto do
Zgromadzenia. Bolał nad upadkiem
ducha filipińskiego, zachęcał do podtrzymywania go. Lubił życie wspólne
z kapłanami. Sam przestrzegał
bardzo regulaminu domowego.
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Inteligentny, bardzo kulturalny, delikatny Boży kapłan – stąd przez długie lata był
wybierany na przełożonego. Umiał reprezentować Kongregację”9.
W księdze zmarłych księży
i braci klasztoru gostyńskiego pod
rokiem 1954 czytamy: „Dnia 3 lutego
o godzinie 3 rano zmarł w Panu
w gostyńskim szpitalu Przew. O. Władysław Służałek, urodzony w 1881
roku w Częstochowie i wyświęcony na
kapłana w 1905 roku we Włocławku.
Magister Teologii w Akademii Petersburskiej, nauczyciel religii, sekretarz
Biskupa Zdzitowieckiego we Włocławku. Pielgrzymował do Ziemi Świętej,
dwukrotnie do Lourdes, do Kartaginy
na Kongres Eucharystyczny. W roku
1922 wstąpił do Kongregacji. Od roku
1927 był superiorem, wciąż ponownie
wybieranym; prawdziwie był „ojcem
Kongregacji”. Nazywał siebie niewolnikiem Maryi. Był malarzem i autorem
książek. Prowadził bardzo pobożne
życie”10.
Twórczość artystyczna
Z relacji brata Kazimierza dowiadujemy się, że ksiądz Władysław
malował obrazy o tematyce religijnej
i ludowej, które następnie rozdawał
znajomym i rodzinie. Jego zainteresowania sztuką nie tylko zaowocowały
wykonanymi obrazami, ale nosił się
z zamiarem napisania większej publikacji poświęconej sztuce sakralnej.
W archiwum klasztornym zachowały
się jego krótkie opracowania w formie maszynopisu, będące najprawdopodobniej tekstami do zamierzonej,
większej publikacji. Omawia w nich
takie tematy jak: zachodnioeuropejskie szkoły malarskie, rola zakonów
w dziejach sztuki w Polsce, znaczenie
tradycji w sztuce kościelnej, problemy
formy w wizerunkach Najświętszej
Maryi Panny oraz ewolucje typów
wizerunków Matki Boskiej. Uważna
lektura tych prac pozwala sądzić, ze
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Presonalia ks. Władysława Służałka, AFG, teczka nr 1.

10

Liber Defunctorum, AFG, A/1.

autor dość dobrzej był obznajomiony
z historią sztuki oraz zauważył problemy nurtujące współczesną sztukę sakralną. A w związku z tym, poważnym
problemem pozostało, aktualne także
dzisiaj pytanie, o formę i zadanie sztuki współczesnej w kościele. Jaka to
ma być sztuka – abstrakcyjna czy figuratywna, pouczająca o prawdach wiary w sposób zrozumiały czy też ukazująca wyrafinowane wizje artysty i jego
hermetyczny świat wewnętrzny, zupełnie niezrozumiały dla zewnętrznego odbiorcy. W zakończeniu artykułu
o roli tradycji w sztuce kościelnej, autor
bardzo trafnie zauważył: „Ponieważ
kościoły wciąż zgłaszały zapotrzebowania, przeto nastąpił najgroźniejszy
zwrot w dziejach sztuki kościelnej,
a mianowicie, miejsce artysty zajął
rzemieślnik i fabrykant. Świątynie nasze zalała powódź tandety i mimo wysiłków jednostek (Mehofer, Wyspiański, Rosen) stan ten trwa po dzień dzisiejszy. Mimo woli nasuwa się pytanie,
jakie należy obrać drogi do usunięcia
zła i do odrodzenia sztuki religijnej
w Polsce?”
Bardzo aktualne pozostają
napisane przez księdza Władysława
słowa o zalewaniu naszych świątyń
„tandetnymi” obrazami, dekoracjami i innymi masowo produkowanymi
sprzętami, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą sztuką. Przykłady
można by mnożyć. Problem ten boleśnie dotyka sprzętów liturgicznych,
szczególnie z dziedziny rzemiosła
artystycznego. Najczęstszym sposobem fundacji monstrancji, kielicha czy
relikwiarza jest zakup masowo produkowanych sprzętów w najbliższej
hurtowni czy sklepie internetowym.
Do jaskrawych przykładów należy
bardzo popularny relikwiarz na kroplę
krwi św. Jana Pawła II. Trzeba przyznać, że relikwiarz jest pomysłowo
zaprojektowany i starannie wykonany.
Ale takich relikwiarzy spotkamy już
nie dziesiątki, ale setki w naszych kościołach. Na usprawiedliwienie można powiedzieć, że zapotrzebowanie
na sprzęty jest duże, a prawdziwych
złotników realizujących indywidualne
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il.6. Głowa Matki Boskiej z cudownego obrazu. Rok 1947

zamówienia coraz mniej. Dzisiaj także toczą się dyskusje o miejsce sztuki
współczesnej i nowoczesnej w architekturze sakralnej oraz w wyposażeniu
naszych świątyń. Artyści, teologowie,
i historycy sztuki próbują rozwiązać

dylemat – sztuka dla sztuki czy sztuka
w służbie Bogu i człowiekowi.
Zasygnalizowane w maszynopisie przez naszego artystę problemy
związane ze sztuką sakralną, znalazły szersze omówienie w publikacji
napisanej wspólnie z Mieczysławem
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Skrudlikiem wydanej w 1938 roku.
Autorzy zatroskani o wygląd naszych
kościołów piszą: „Nie wolno Bogu
składać w ofierze brzydoty i tandety.
Bóg bowiem jest samym Pięknem.
Bóg jest najwyższym artystą. Kościoły
nadawały charakter dawnym miastom,
decydowały o ich pięknie. Piękno Krakowa, Wilna, Sandomierza, Lublina
– to piękno jego kościołów. W tym
górowaniu świątyń nad osiedlami
ludzkimi uzewnętrznił się duch teocentryzmu czasów. Dzisiaj kościoły
są zepchnięte z dominujących punktów miast. Dekoracji artystycznej kin
i dancingów poświęca się stokroć
więcej uwagi, niż upiększaniu domów
Bożych. W wiekach minionych, architektura kościelna kształtowała nowe
formy, wytwarzała nowe style. Budowniczowie zamków, pałaców i domów
mieszczańskich wzorowali się na architekturze kościelnej. Obecnie obserwujemy proces odwrotny. Budownictwo żelbetonowe ustaliło swe formy
przy wznoszeniu fabryk, hal targowych, dworców kolejowych, banków
i kin i formy te przenosi do architektury kościelnej. Tym tłumaczy się chłód
kościołów żelbetonowych. Ich kształty
architektoniczne są zapożyczone ze
świata całkowicie obcego”11.
Zacytowany nieco dłuższy
fragment książki świetnie oddaje problemy, jakie nurtowały środowisko
artystów, historyków sztuki i duchowieństwo w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorzy wspomnianej publikacji upatrywali odrodzenie sztuki
kościelnej w nawiązaniu do tradycji
sztuki dawnej oraz w odnalezieniu zatraconej więzi artysty i jego twórczości
ze współczesnym odbiorcą. W zakończeniu czytamy: „Najbardziej znamienną cechą doby współczesnej jest
koordynacja życia, ciągłe narastanie
konieczności organizacyjnych, a co za
tym idzie, wzmożenie rygoru i dyscypliny społecznej. Ten duch dyscypliny podporządkowania się potrzebom
teraźniejszości, musi ogarnąć także
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Wł. Służałek, M. Skrudlik, Męczeństwo i upadek sztuki
kościelnej, Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu 1938,
s. 57.
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sztukę. Sztuka kościelna nie jest i nie
może być czymś wyodrębnionym, istniejącym dla siebie. Sztuka ta jest bowiem tylko jednym z przejawów życia
religijnego, a więc podlegać musi tym
samym prawom i wskazaniom, które
kierują całością życia kościelno-religijnego. W epokach potężnej spoistości wewnętrznej społeczeństw, wyrosłej na podłożu religijności, sztuka,
bez żadnego uszczerbku dla siebie,
uzgadnia swój rytm z tętnem ogólnym
życia, stawała się jej składnikiem (…).
Odrodzenie sztuki kościelnej jest uzależnione od koordynacji sił i czynników
różnorodnych. Musimy przede wszystkim nawiązać stargane więzy tradycji
i cofnąć się poza wiek XVI. Musimy
następnie odbudować zrujnowaną organizację sztuki kościelnej”12.
Po tym przydługim nieco wstępie przejdźmy do omówienia obrazów
namalowanych przez naszego artystę. W zbiorach filipińskich zachowały
się tylko cztery jego obrazy. O innych
cokolwiek powiedzieć nie sposób, ponieważ ich nie znamy.
W okresie międzywojennym
powstał obraz przedstawiający Najświętsze Serce Pana Jezusa (il.4)13.
Malowidło nie jest sygnowane ani datowane. Na podstawie żywej jeszcze
relacji ustnej wiemy o jego autorstwie.
Obraz namalowany został do ołtarza głównego kościoła w Błażejewie.
W 1975 roku ten obraz zastąpiono
rzeźbiarską Grupą Ukrzyżowania,
a następnie w 1997 roku w to miejsce
wstawiono kopię cudownego obrazu
Matki Boskiej Świętogórskiej. Obraz
ukazuje frontalnie Jezusa w ujęciu trzy
czwarte postaci na ciemnobłękitnym
tle. Ubrany jest w białą tunikę ze złotym galonem pod szyją oraz szkarłatny płaszcz ze złotą podszewką. Ręce
naznaczone śladami po gwoździach,
wskazują na gorejące, zranione serce,
oplecione cierniową koroną. Głowę
z włosami spływającymi na ramiona
i okoloną zarostem, otacza kolista,
złota aureola z wpisanym krzyżem.
12

Tamże, s. 60-61.

13

Olej na płótnie. Wymiary: 148x108 cm.
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il.7. Matka Boska z Dzieciątkiem

Jego oczy mijają się z widzem. W modelowaniu twarzy Chrystusa widoczne
są zapożyczenia ze sztuki ikonicznej
takie jak: wąski nos, małe usta, wysokie czoło i ponadczasowo zamyślona
twarz wyrażająca „nieobecną obecność”. Zapewne na ikoniczność obrazu wpłynęło zainteresowania autora
sztuką i teologią prawosławia. Chrystus nie patrzy na nas, Jego wzrok się-

ga dalej w nieznaną nam przyszłość.
Twarz Zbawiciela przypomina także
występujące w sztuce zachodnioeuropejskiej przedstawienie Chrystusa
w typie Salvator Mundi.
W 1932 roku powstał obraz
ukazujący św. Teresę od Dzieciątka Jezus (il. 5)14. Malowidło w formie
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Olej na desce. Wymiary: 46,2x58,5 cm. Inskrypcja na
odwrocie: Pint Ks. Wł. Służałek, Sup. Kongr. 1932.
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stojącej elipsy, przedstawia popiersie świętej, zwróconej lekko w lewo
na ciemnobrunatnym tle. Ubrana jest
w karmelitański habit. Głowę nakrytą ciemnym welonem otacza kolista,
złocista aureola. Jej twarz niezwykle
wdzięcznie namalowana, z szeroko
otwartymi, migdałowatymi oczami, zapatrzona jest dal, poza obraz. Ksiądz
Władysław był zafascynowany postacią świętej i wielkim jej czcicielem. Ta
jego miłość do św. Teresy znalazła odzwierciedlenie w niezwykle subtelnie
namalowanym wizerunku.
Kolejnym obrazem jest wykadrowana z cudownego obrazu głowa
Matki Boskiej Gostyńskiej, namalowana w 1947 roku (il.6)15. Na ciemnobłękitnym tle widnieje twarz Madonny, bardzo umiejętnie odwzorowanej
z oryginału. Podobieństwo uwidacznia się nie tylko w odzieniu, ale także
w rysach twarzy, a przede wszystkim
w „uważnym spojrzeniu”. Jednakże twarzy brakuje tej ciepłej, cielistej
karnacji oraz miękkiego modelunku,
widocznego na cudownym obrazie.
Malatura nie ma też tej głębi kolorystycznej, osiągniętej za pomocą delikatnych laserunków. Autor dobrze
oddał maforion z obiegającą go taśmą
zdobioną kaboszonami i perełkami
oraz spinającą materiał broszę wysadzaną szmaragdem. Aureola już nie
ma wciskanych w zaprawie profili i ornamentów, jakie widzimy na oryginale,
ale wykonana jest płasko w jednolitej
kolorystyce złotej. Bardzo starannie
i pięknie oddany został delikatny, biały
welon wychodzący spod maforionu.
Ostatni obraz namalowany
przez naszego artystę przedstawia
Matkę Boską z Dzieciątkiem (il.7)16.
Praca wiernie odwzorowuje obraz malarza florenckiego Carla Dolci (16161686) zatytułowany Madonna del Velo.
W tym miejscu warto dopowiedzieć,
że Dolci namalował jeden z najpiękOlej na desce. Wymiary: 50,5x37,0 cm. Na odwrocie
inskrypcja: Praca X mgra Władysława Służałka Święta
Góra 1947.
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Olej na płótnie. Wymiary: 48,0x37,5 cm. Inskrypcja dodana później: Ostatni obraz śp. X. Władysława Służałka
3. II. 1954. Data dotyczy śmierci ks. Władysława.
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niejszych portretów św. Filipa Neri.
Z inskrypcji napisanej na odwrocie dowiadujemy się, że to był ostatnie obraz jaki namalował ksiądz Władysław.
Obraz należy uznać za najbardziej
dojrzały artystycznie z przedstawionych powyżej dzieł. Namalowany jest
z niezwykłą wrażliwością i czułością.
Madonna ujęta w półpostaci, pochyla
się nad Jezusem. W prawej dłoni trzyma białe płótno, na którym spoczywa
nagie Dzieciątko, a lewą ręką trzyma
w opiekuńczym geście, jakby chciała
osłonić swojego Syna przed cierpieniem. Ubrana jest w szkarłatną suknię
i ugrową apaszkę owiniętą wokół szyi.
Na głowie ukazanej na tle świetlistego
nimbu, ma długi, ciemnobłękitny welon. Spod welonu wychodzą ugrowe
włosy, świetnie zharmonizowane z kolorystyką apaszki. Jej twarz o delikatnych i szlachetnych rysach ma perłową barwę. Wpatrzona jest z czułością
w Jezusa, który leży na ciemnobrunatnej poduszce z frędzlami, okrytej
białym płótnem. Jezus pogrążony jest
w głębokim śnie, ufny w opiekuńczą
obecność czuwającej Matki. Obraz
ukazuje czułą, opiekuńczą i ponadczasową relację, zachodząca między
każdą kochającą matką i jej dzieckiem. Głowę Jezusa okalają ugrowe
włosy, takie same jak Madonny, podkreślające ich bliskie duchowe i fizyczne relacje. Ten obraz jest ostatnim
akordem życia księdza Władysława,
artysty i kapłana, stróża sanktuarium,
zakochanego w Madonnie ze Świętej
Góry.
Zaprezentowane obrazy
z pewnością nie należą do wybitnych
dzieł sztuki sakralnej. Wyszły spod
pędzla amatora, który sam szkolił
swoje umiejętności malarskie. W osiągnięciu rezultatów swych poczynań
malarskich, pomagała mu pogłębiona wiedza z zakresu sztuki chrześcijańskiej i osobista wrażliwość estetyczno-artystyczna. Jego realizacje
mają dla nas nade wszystko wartość
historyczną. Wyszły spod ręki filipina, który przeszedł do historii jako
gorliwy kapłan, znakomity organizator życia klasztornego i zapobiegliwy

przełożony, wkładający całe serce
w rozwój sanktuarium i duchowe życie
Kongregacji Oratorium. Mamy tylko
nadzieję, że odkryjemy jeszcze niejeden obraz namalowany przez księdza
Władysława. Naszym obowiązkiem
jest dbałość o szlachetne dziedzictwo

filipińskie, bo one są częścią naszej
pięknej, a niekiedy bolesnej historii.
Nade wszystko musimy odkrywać
piękne karty naszej historii. Wszakże
piękno uskrzydla duszę.
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ks. Dawid Majda COr

BIOGRAMY ŚWIĘTOGÓRSKICH
KAPŁANÓW I BRACI
Brat Franciszek Waliszewski
COr – odszedł do wieczności 24 maja
1787 roku. Przed śmiercią udzielono mu
sakramentów. Został pochowany w podziemiach razem z innymi ojcami i braćmi
filipinami. Więcej informacji nie posiadamy o tym współbracie, pozostanie więc
tajemniczą postacią w historii naszego
klasztoru1.
Ksiądz Antoni Lutomski COr
– przyszedł na świat w 1716 roku2. Niestety nie dowiadujemy się jakie funkcje
pełnił decyzją wspólnoty, ponieważ jego
nekrolog jest bardzo ubogi w takie informacje. Wiemy natomiast że przeżył
lat 72. Przed śmiercią zaopatrzono go
świętymi sakramentami. Zmarł 30 kwietnia 1788 roku, a jego doczesne szczątki
złożono w kryptach, pod ołtarzem Świętego Krzyża3.
Brat Mikołaj Drwęski COr
– kolejna tajemnicza postać świętogórskiego klasztoru. Czytając jego nekrolog
w Liber Defunctorum, dowiadujemy się
o okolicznościach jego śmierci. 1 grudnia 1788 roku, o poranku służył kapłanowi przy sprawowaniu Najświętszej
Ofiary. Na samym początku tej celebracji, przy Introicie, doznał nagłego paraliży, co uniemożliwiło mu dalszą służbę.
Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
1

Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył siedemdziesiąt dwa lata.
2

Został zabrany od ołtarza i opatrzony
sakramentami świętymi, po czym oddał ducha. Jego ciało po egzekwiach
pogrzebowych złożono w podziemiach
dzisiejszej bazyliki4.
Brat Jakub Kozłowski COr
– urodził się w 1712 roku5. Wstąpił do
klasztoru na Świętej Górze mając ok.
18 lat6. Zapewne dokonało się to ok.
roku 1730. Całe swoje życie poświęcił
dla wspólnoty filipińskiej, gdzie wiernie przestrzegał ustanowionych reguł
i zasad, będąc jednocześnie dobrym
wzorem do naśladowania w pobożnym
żywocie. Został dotknięty paraliżem
na dwa dni przed śmiercią o godzinie
11 przed południem. Wówczas opatrzono go sakramentami. Odszedł do domu
Pana 22 listopada 1790 roku. Ciało zostało pochowane w krypcie, pod ołtarzem Świętego Krzyża7.
Ksiądz Mateusz Kasperski
COr – pełnił w Kongregacji funkcję przełożonego. Został wybrany 11 czerwca
1782 roku i pełnił ten urząd przez jedną
kadencję do 12 września 1785r8. Z uwagi na to, że przed wyborem na prepozyta zamieszkiwał w Chociszewicach na
4

Tamże.

Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył siedemdziesiąt osiem lat.
5

6
Datę określono na podstawie zapisku, ile lat ten brat
przeżył we wspólnocie.
7
Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 244.
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Kartka bożonarodzeniowa z 1969 roku
dworze rodziny Mycielskich, będąc wychowawcą Michała i Stanisława Mycielskich, synów Józefa Mycielskiego, Kongregacja pozwoliła mu dalej tam przebywać9. Było to dość niefortunne posunięcie, ponieważ zwyczajem filipinów
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jest zamieszkiwać razem ze wspólnotą,
a w tym przypadku odstąpiono od tej
zasady na prośbę fundatora. Spowodowało to, jak zapisał ks. Brzeziński tym,
że: wkradła się do wspólnoty niekarność, brak posłuszeństwa i niezgoda10.
10

Tamże, s. 245.

Podczas jego przełożeństwa ustalono
na sesji, że należy przestrzegać w wyznaczone dni wstrzemięźliwość pokarmową. Kiedy spożywano posiłki, należało rozstrzygać różne spory teologiczne
lub zachowywać milczenie11. Ustalono
również, że wysłano dwóch kleryków do
poznańskiego seminarium duchownego, celem odbycia przez nich formacji,
za co później mieli zwrócić Kongregacji 2/3 kosztów utrzymania, w ramach
tradycyjnego wiana12. W 1783 roku wyzłocone zostały ławki w prezbiterium
kościoła, rok później poprawiono dach
na kopule, a kolejnego roku wyzłocono
jeszcze kilka ołtarzy13. Po zakończeniu
swojej kadencji przełożonego został
seniorem kongregacji. 19 grudnia 1790
roku dostał silnego paraliżu. Udzielono
mu wszystkich koniecznych sakramentów na wypadek śmierci. Zmarł 21 grudnia i został pochowany w podziemiach
również pod ołtarzem Świętego Krzyża14.
11

Tamże, s. 245-247.

12

Tamże, s. 248.

13

Tamże, s. 248-249.

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

14

Ksiądz Wojciech Łokuciewski COr – urodził się w 1716 roku15. Do
wspólnoty Świętogórskiej dołączył dość
późno w roku 1769, mając wtedy pięćdziesiąt trzy lata16. Będąc dwadzieścia
trzy lata filipinem, pełnił funkcję prefekta
muzyki, a z czasem był wiceseniorem
klasztoru. W siedemdziesiątym szóstym
roku swego życia, dnia 10 kwietnia, popadł nagle wieczorem na chorobę apopleksji17, 18. Natychmiast zaopiekowano
się nim, nie tylko medycznie, ale także
i od strony duchowej. Wyspowiadał się
i przyjął namaszczenie świętym olejem.
Zmarł 12 kwietnia 1792 roku i jego trumnę złożono pod ołtarzem Świętego Krzyża19.
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Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył siedemdziesiąt sześć lat.

15

Datę tę ustalono na podstawie informacji o latach pobytu w klasztorze na Świętej Górze.

16

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

17

W czasach współczesnych przypadłość tę nazwano
udarem, czyli wylew krwi do mózgu.

18

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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Dicimus vobis
kl. Oskar Śliwiński COr

„WY JESTEŚCIE
MOIMI PRZYJACIÓŁMI…”
Ksiądz to osoba, której Bóg
zaproponował specyficzne powołanie,
a zatem takie, które zaskakuje nawet
samego zainteresowanego. Z drugiej
strony jest to powołanie tak ściśle związane z miłością i byciem dla innych, że
powołany rezygnuje z czegoś tak ważnego i naturalnego, jak zawarcie małżeństwa i założenie własnej rodziny.
Dzieje się tak pomimo tego, iż kandydat
do kapłaństwa tęskni za perspektywą
małżeństwa i rodziny oraz posiada od-

powiedni poziom osobistej dojrzałości,
by mógł stać się kochającym mężem
i odpowiedzialnym ojcem1. Inaczej nie
byłby przecież zdolny do podjęcia misji kapłana, która to misja wymaga podobnych cech i dojrzałości, co podjęcie
zadań małżonka i rodzica. Kapłan jest
powołany do tego, by był szczególnym
świadkiem Bożej miłości do człowieka
1
Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego
ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, Ryszard Selejdak, Rzym 2017 r.
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oraz Bożej obecności dla człowieka. Kapłan to zatem ktoś, kto jest powołany, by
stawać się duchowym ojcem i traktować
wszystkich spotykanych ludzi jak swoich
krewnych2. Ma być dobrym pasterzem
na wzór Syna Bożego. Ma kochać Boga
bardziej niż inni i dzięki temu stawać się
prawdziwym przyjacielem człowieka.
Kapłaństwo nie jest naszym,
ludzkim pomysłem, ale jest zamysłem
Boga. Jest niezwykłym przejawem Bożej miłości do człowieka. Bez trwałego
małżeństwa i szczęśliwej rodziny żadne
społeczeństwo nie ma przyszłości. Podobnie Boży kapłan potrzebny jest każdemu społeczeństwu i w każdych czasach. Ewangelia ukazuje nam genezę
kapłaństwa Chrystusowego. Oto Jezus
lituje się nad ludźmi, gdyż byli jak owce,
które pozostawione są bez pomocy
i wsparcia.
„A widząc tłumy ludzi, litował się nad
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza”3 .
Powołanie kapłańskie rodzi się
z tej właśnie Bożej miłości i troski o człowieka znękanego i porzuconego, o człowieka, który nie tylko bywa krzywdzony
przez innych ludzi, ale który potrafi też
krzywdzić samego siebie. Kapłan według serca Bożego staje się bezinteresownym darem dla innych. Nie pasie
zatem samego siebie. Nie ucieka, gdy
nadchodzi wilk. Nie próbuje ratować
własnej skóry. W skrajnych sytuacjach
potrafi oddać życie za owce. Jest odważnym prorokiem Bożej prawdy o człowieku oraz ofiarnym świadkiem Bożej
miłości do człowieka. Taki kapłan mówi
to, co Bóg nam objawia oraz fascynuje
ludzi miłością, którą Bóg nas kocha.
Kapłaństwo to najpierw sposób
istnienia. Dopiero w konsekwencji to
określony sposób postępowania. Tylko
ten, kto rzeczywiście stał się kapłanem,
ma szansę w owocny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę oraz kompetencje
i dobra materialne, którymi dysponuje.
Jeśli ktoś z alumnów, który prosi o świę2
Reguły przyjaźni, ks. Krzysztof Grzywocz, Pastores,
2002 r.
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3
(Mt 9, 36), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Biblia Tysiąclecia, wyd. piąte, Pallottinum, Poznań 2002.

cenia kapłańskie, zdobył nawet bardzo
pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne kapłanowi, ale nie stał się naprawdę w sercu kapłanem, to jego dążenie do święceń jest świętokradztwem.
Taki alumn usiłuje ukraść kapłaństwo,
czyli przyjąć święcenia zanim stanie się
kapłanem, czyli zanim nauczy się myśleć, kochać, modlić i istnieć na podobieństwo Chrystusa.
Ludziom świeckim, którzy stykają się z nieszlachetnymi duchownymi,
Jezus daje następującą radę: słuchajcie
ich, ale ich nie naśladujcie4. Z drugiej
strony ten sam Jezus okazuje szczególną miłość i zaufanie tym uczniom,
którzy kochają Go bardziej niż inni. Takim uczniom daje klucze Królestwa niebieskiego i władzę odpuszczania grzechów, a także władzę przywoływania
Jego obecności w Eucharystii. Formacja kapłańska powinna zatem najpierw
pomagać, by dany alumn, diakon, prezbiter czy biskup coraz pełniej był tym,
kim powinien być z natury swego powołania. Dopiero w kontekście formacji,
która skutecznie pomaga bardziej być,
ma sens formacja, która pomaga coraz
więcej rozumieć (wiedza) i coraz więcej
umieć (kompetencje).
Właściwa formacja to najpierw
taka formacja, która pomaga stawać
się kapłanem w sposób zgodny z zamysłem Boga. Chrystus na wiele sposobów
określa Boży sposób bycia księdzem.
Karykaturą kapłana jest zatem zarówno
ktoś dobrotliwy, ale niedouczony i nieroztropny, jak też ktoś wprawdzie inteligentny i uczony w Piśmie, ale niezdolny
do miłości i egoista. Pierwszy będzie
bowiem kimś naiwnym, a drugi kimś
cynicznym. Tymczasem ksiądz według
serca Bożego to ktoś jednocześnie dobry i mądry. To także ktoś, kto jest solą
ziemi oraz światłością świata, a zatem
ktoś, kto chroni i konserwuje Boże wartości oraz ukazuje tajemnicę człowieka
w świetle Bożej miłości oraz w blasku
Bożej prawdy. To wreszcie ktoś, kto jako
pierwszy czyni to, czego naucza:
„Tak niech świeci wasze światło przed
4
Teologia dla początkujących, Frank Sheed, wyd. W drodze, Poznań 2020 r.
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Klerycy mieszkający aktualnie w Domu Studiów w Poznaniu
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie” 5.
Współczesna formacja alumnów i kapłanów powinna być integralna
i pogłębiona. Współczesny ksiądz to
ktoś, kto nie może być już tylko specjalistą od formowania sfery moralnej,
duchowej i religijnej. Coraz więcej bowiem dorosłych w naszych czasach
– rodziców, nauczycieli, pedagogów
– nie podejmuje w sposób kompetentny
i odpowiedzialny formowania człowieka
w podstawowych sferach człowieczeństwa (ciało, płciowość, seksualność,
sfera myślenia i emocji, sfera wolności
i wartości, sfera postaw i więzi). W tej
sytuacji współczesny ksiądz to ktoś,
kto jest wychowawcą całego człowieka,
a zatem ktoś, kto rozumie całego człowieka i kto potrafi kochać także tych
ludzi, którzy nie rozumieją i nie kochają
samych siebie. Popatrzmy na podsta5
(Mt 5, 16), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Biblia Tysiąclecia, wyd. piąte, Pallottinum, Poznań 2002.

wowe wymiary formacji szerokiej i pogłębionej.
Pierwszym wymiarem takiej
formacji jest formacja osobista alumna
i kapłana. Kapłani posługują się swoim
człowieczeństwem, a nie kapłaństwem,
bo kapłaństwo jest nie nasze, tylko
Chrystusowe. To Chrystus w swej fantazji miłości posługuje się kapłaństwem
ludzi. Kapłaństwo księży jest dziełem
i darem Boga. Łaska kapłaństwa bazuje
na naturze człowieczeństwa. Formacja
osobista kapłana powinna uwzględniać
najpierw formację ludzką (kultura bycia, wolność osobista, ofiarność, roztropność, szlachetność, odpowiedzialność, pracowitość). Następnie powinna
uwzględniać formację chrześcijańską
(myśleć, kochać i modlić się na wzór
Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego). Powinna wreszcie uwzględniać specyficzną formację kapłańską,
czyli stawanie się duchowym ojcem,
a zatem kimś, kto od rana do wieczora znajduje sposoby, by być mądrym
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i kochającym rodzicem dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla chorych i zdrowych, dla silnych i słabych, dla szlachetnych i cynicznych6. Dojrzale uformowany ksiądz to ktoś podobny do szlachetnego, świętego męża i ojca w rodzinie.
To ktoś, kto pierwszy wstaje i ostatni
chodzi spać.
Dojrzały ksiądz to ktoś, kto precyzyjnie wyjaśnia naturę mądrej i wychowującej Bożej miłości. To ktoś, kto
pomaga odkryć, że Bóg-Miłość ma tylko
dwie możliwości: kochać i cieszyć się,
gdy odpowiadamy miłością na miłość
lub kochać i cierpieć, gdy oddalamy się
od Miłości i zadajemy ból sobie i innym.
Owocna i pogłębiona formacja oznacza,

że współczesny ksiądz staje się czytelnym i przekonującym świadkiem Chrystusa, zafascynowanym Jego świętością i Jego prawdą. Dzięki temu staje się
drogowskazem, który nie tylko wskazuje
Boża drogę życia, ale który sam tą drogą idzie. Owocna i pogłębiona formacja
oznacza też, że współczesny ksiądz kieruje się wychowawczą. Ma zatem odwagę proponować sobie i innym wyłącznie
optymalną, ewangeliczną drogę życia,
a zatem drogę życia w świętości i wolności dzieci Bożych. Jest to zawsze formacja w szkole Jezusa, w której osobista
przyjaźń ze Zbawicielem oraz modlitwa
i uwielbienie Boga wyprzedza i warunkuje zdobywanie wiedzy i kompetencji.

6
Reguły przyjaźni, ks. Krzysztof Grzywocz, Pastores,
2002 r.

Do refleksji
Ireneusz Woźnica

HYMN O NARODZENIU CHRYSTUSA
Niebo zamiera zdumione: koronę zrzuciwszy, Król Chwały opuszcza swój dwór!
Człeka przyjmuje osłonę! O globie szczęśliwszy od Raju – na tobie wraz Stwórca
i twór.
Ziemia z radości omdlewa: dziś Ewa wygnana słoneczny ujrzała znów blask. Światła świat topi ulewa prześwięta: już rana rozpaczy odjęta – wszak potop to łask!
Słodki Wieczności nektarze! – Tyś w darze nam zlany do czary, co czasem się zwie.
Ludu: upadaj na twarze! – Pan w żłobie nad pany, co w jednej Osobie natury zwarł
dwie.
Zrodzon odrodzić ród stary – na mary już Dziecię złożone: z drwa żłobu ma krzyż.
Padły na szale ciężary: twój zgniły trup, świecie, i Wszechmoc bez siły – cóż wzniesie się wzwyż?
Słońce z Dziewicy się rodzi – wychodzi z zaślubin komnaty niebiosów i ziem; otchłań w złocistej tnie łodzi; w pokłonie cherubin upada, gdy płonie wieczystym noc
dniem.
Ustał bieg gwiazd z osłupienia, gdy cienia zerwany już całun, co martwy krył lud.
Padół znów w ogród się zmienia, w człowieka gdy ściany się Bezkres obleka – nad
rozum to cud!
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Edyta Chmielarczyk

Makowiec japoński
Składniki
500 g maku mielonego
1 l mleka
200 g masła
400 g cukru pudru
600 g jabłek
5 łyżek kaszki manny
1 łyżeczka proszku do pieczenia
ok. 200 g bakalii (skórka pomarańczy, morele, śliwki, rodzynki)
1 łyżka miodu, kilka kropel aromatu migdałowego
8 jajek

Wykonanie
Mak zalać mlekiem i gotować ok. 20 min. aż mak pochłonie
całe mleko. Zostawić do wystudzeni. Oddzielić żółtka od
białek. Masło ubić z cukrem pudrem. Następnie wciąż ubijając
dodawać na przemian po 1 żółtku, 1 łyżce maku
i łyżce kaszki manny.
Dodać starte na dużych oczkach jabłka, proszek do pieczenia,
posiekane bakalie, miód i olejek. Dokładnie wymieszać. Na
koniec dodać ubite białka i delikatnie wymieszać. Piec 50-55
min. w 180 st. C.

Polewa
60 ml śmietany 18%, 1 łyżkę masła, 1 czekoladę roztopić,
a następnie polać ciasto i przybrać płatkami migdałowymi,
wiórkami kokosowymi, żurawiną i skórką pomarańczy.

smacznego!

44

KONCERT KOLĘD
BAZYLIKA ŚWIĘTOGÓRSKA
Sobota, 8 stycznia 2022 roku
godz. 16.00

								
							
ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze

www.filipini.gostyn.pl

www.jozefzeidler.eu

Zapraszamy
Wstęp wolny

