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Pokój Wam!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!
Już w naszych świątyniach zabrzmiały dzwony zwiastujące radosne Alleluja
głosząc prawdę o tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Usłyszymy ewangelię
o pustym grobie i o spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym Panem, który przynosi im
dar pokoju. Te święta znów przeżywać będziemy w trudnych okolicznościach. Po czasie
pandemii przyszedł czas wojny na Ukrainie. Modlimy się o dar pokoju dla świata i dla
naszych braci za wschodnią granicą.
Tylko Zmartwychwstały Chrystus może przynieść  nam prawdziwy pokój, nie taki
jaki daje nam świat. Ten pokój płynie z serca zjednoczonego ze Zbawicielem, który żyje i działa
w sakramentach Kościoła. Bez Chrystusa ten świat niesie wojnę, bo człowiek bez Boga ulega
różnym rządzom, które w nim zwyciężają. Chrystus zwyciężył śmierć i zwyciężył grzech
i już tu na tej ziemi niesie nam zbawienie.
Tegoroczne święta przeżywaliśmy z naszymi gośćmi z Ukrainy, których przyjęliśmy
z miłością pod nasze dachy. Niech to wspólne świętowanie będzie doświadczeniem jedności
i łaski, którą przynosi nam zmartwychwstały Chrystus. Życzymy wszystkim doświadczenia
tej radości i pokoju, jakie dane było apostołom w wieczerniku. Pokój Wam!
W imieniu Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze
ks. Marek Dudek COr
            superior
Święta Góra, Wielkanoc A.D. 2022
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Aktualności
ks. Paweł Ogrodnik COr

Pusty grób – nowe życie
Kiedy wokół nas rozwija się
wiosenna zieleń, a życie budzi się
z zimowego snu, spoglądamy w pusty
grób Chrystusa. Znak nadziei i wyzwolenia człowieka. W tym roku ma
to dla nas szczególne znaczenie. Od
kilku tygodni mierzymy się z wojną za
naszą wschodnią granicą. Spoglądamy wciąż z niepokojem na sytuację
na Ukrainie, pomagamy uciekającym
przed wojenną zawieruchą i próbujemy stworzyć dla nich namiastkę normalności i poczucia bezpieczeństwa.
Św. Filip Neri często powtarzał
swoim uczniom „bądźcie dobrzy, jeśli
potraficie”. Dziś to zdanie realizuje się
na naszych oczach. To szczególnie
ważne w kontekście obchodzonego
obecnie roku poświęconego 400-leciu kanonizacji najradośniejszego ze
świętych. Postawa, którą prezentuje
tak wielu Polaków, także w naszym
regionie, jest godna najwyższej po-

chwały. To niezwykłe, jak nasi rodacy
potrafili zjednoczyć się w obliczu katastrofy, która pośrednio dotknęła także
nas samych.
W tym szczególnym, wielkanocnym czasie wpatrując się w pusty
grób Chrystusa spróbujmy uświadomić sobie czym tak naprawdę
jest Zmartwychwstanie. To nie tylko
podstawowa prawda, która wypływa
z naszej wiary, ale przede wszystkim
znak nowego świata. Świata, w którym
pokój, życie i bezpieczeństwo budują wszelkie relacje i stosunki między
ludźmi.
Oby każdy z nas w naszych
wyborach i postawach stawał się każdego dnia znakiem tego, że CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.

5

kl. Oskar Śliwiński COr

Odeszła do domu ojca...
Świętej Pamięci STEFANIA SOLATYCKA, urodzona w święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1928 roku w Trójcy (dzisiejsza Ukraina), zmarła
15 stycznia 2022 roku w „godzinie miłosierdzia” w szpitalu gostyńskim w wieku
94 lat. Pani Stefania przez 53 lata mieszkała na Świętej Górze i z oddaniem
pełniła posługę przy naszym sanktuarium jako katechetka dzieci i młodzieży
oraz organistka i dyrygentka chóru oraz scholki dziecięcej.
Kazanie wygłoszone podczas pogrzebu przez ks. prałata Mariana Bruckiego
Szanowni Bracia, Kapłani,
drogie Siostry Zakonne, siostry i bracia zgromadzeni na pogrzebowej,
czyli smutnej uroczystości, nie pozbawionej jednak chrześcijańskiej
nadziei. Opatrzność Boża sprawiła,
że przychodzi nam dzisiaj żegnać
ś.p. Stefanię Solatycką, która odchodzi z tej ziemi przeżywszy 94 lata. To
piękny wiek – znak Bożego Błogosławieństwa. Bowiem w psalmie 90
czytamy: „Miarą ludzkiego życia jest
lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt gdy
jesteśmy mocni, a większość z nich to
trud i marność. My zaś odlatujemy.” To
ś.p. Stefania zaprosiła nas dzisiaj na
tę ucztę miłości, abyśmy towarzyszyli jej serdeczną modlitwą w ważnym
etapie jej życia przekraczania progów wieczności. To ona z tej trumny
jakby chciała nam powiedzieć; Muszę
odejść, pożegnajcie mnie bracia. Z tej
trumny kłaniam się wam wszystkim
i żegnam się z wami. Zwracam klucze
z mojego pokoju i niczego więcej nie
chcę z mego pokoju – proszę was tylko o jedno życzliwe wspomnienie. Tak
długo byliśmy sąsiadami, ale ja więcej otrzymałam, aniżeli mogłam dać.
A teraz dzień przeminął i zaszło słońce, które rozświetlało mój cichy kącik.
Usłyszałam wezwanie, jestem gotowa
do wymarszu. Takie wezwanie w szpitalu gostyńskim usłyszała Stefania,
w sobotę, w godzinie Bożego Miłosierdzia i jeśli ułomność ludzka się nie

myli, była przygotowana na spotkanie
z Bogiem. Odpowiadamy więc na to
wyjątkowe ostatnie zaproszenie i zasiadamy razem ze Stefanią przy stole
Eucharystii, aby w duchu wdzięczności i ufności polecać Jej duszę samemu Bogu i wypraszać dla niej łaskę
Bożego Miłosierdzia i wieczne trwanie
na uczcie niebiańskiej.
„Pozostawisz kiedyś wszystko
i wszystkich, i tylko dobry uczynek będzie ci towarzyszył na wieczność.” To
słowa tak bardzo wymowne, wypisane
są z boku ołtarza w kaplicy św. Józefa
w śremskiej farze, w której pasterzuje.
Spróbujmy uświadomić sobie głębię
tej myśli, odnosząc ją do życia zmarłej
Stefanii, by przywołać jej dobre czyny,
które w naszych sercach pozostawiają niezatarty ślad. Całe doczesne życie Stefani było przepełnione przede
wszystkim głęboką wiarą, modlitwą,
trwaniem przy Jezusie Eucharystycznym i Matce Najświętszej, ponadto
ludzką dobrocią, życzliwością, serdecznością, pracowitością, ofiarnością i bezinteresownością. Każdy
spotykający się ze Stefanią, mógł
doświadczyć dobroci, życzliwości
i otwartości. Nie do mnie należy ocena
jej doczesnego życia, bo są to sprawy
najintymniejsze, należące do dobrego
Boga, ale niech mi będzie wolno teraz
z tego miejsca podkreślić, że odchodzi
człowiek dobry, kochający Boga; kochający Kościół, żarliwy czciciel Matki

Aktualności
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Bożej, nie rozstający się z różańcem.
Ktoś trafnie powiedział: Życie jest pustym naczyniem, które trzeba napełniać. I tak Stefania naczynie swojego
życia napełniała wiarą, modlitwą. Żarliwa była jej wiara . Bóg nie był dla Niej
jakąś abstrakcją, ale tym który nadaje
sens i siłę życia. I ta wiara wyrażała
się codziennym w uczestnictwie we
Mszy św. czy innych nabożeństwach,
zaangażowaniem w życie Kościoła.
Szła do Boga przez Maryję; kochała Maryję; pod jej opiekę i obronę
tak często się uciekała. To Ona od najmłodszych lat wpajała nam miłość ku
niebieskiej Matce. Jako dzieciaki a potem młodzieńcy, może to potwierdzić
ks. Zbigniew były superior; przywoziła
nas na to świętogórskie wzgórze do
Róży Duchownej – na rekolekcje, skupienia. To jej modlitwie , jej zauroczeniu Bożą Matką, rodziło się w sercu
ks. Zbigniewa i w moim - pragnienie
pójścia na drogę kapłańskiego życia.
Stefania była bezgranicznie oddana
kościołowi, o czym mogą zaświadczyć
ojcowie filipini. Zarówno w parafii Jabłonna, w Nowych Skalmierzycach,
jak i tutaj w sanktuarium gostyńskim,
gdzie przez ostanie 53 lata mieszkała.
Niezdarta w służbie Bożej – nigdy nie
było jej za ciężko. To w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach,
oprócz katechezy, prowadziła 3 chóry
– dziecięcy, młodzieżowy i dorosłych.
To tutaj w sanktuarium z wielkim oddaniem pełniła posługę jako katechetka
dzieci i młodzieży, jako organistka i dyrygentka chóru, scholii dziecięcej, czy
służyła pomocą na furcie. Pięknie realizowała życiowe powołanie. Kochała dzieci i młodzież, z całym zaangażowaniem wpajała wartości i prawdy
chrześcijańskie. Wiemy że blask życia
Stefani – ostatnie lata, przyćmiony
został cieniem choroby i cierpienia.
W duchu całkowitego pogodzenia się
z wolą Bożą Stefania znosiła to doświadczenie.

Aktualności

To wiara dodawała jej sił do
dźwigania krzyża choroby i niemocy,
modlitwa i przyjmowana Komunia św.
Odnajdywała w Bogu swoisty, wspaniały wiatr, na który oczekuje żeglarz,
by móc podróżować przez ocean życia. W sobotę o godz. 15.00 odpłynęła
na drugi brzeg. Do tego człowiek dobry, lubiany przez przyjaciół i znajomych, żyjąca dla innych. Biło od niej
ciepło, emanowało dobro, serdeczność i życzliwość. I taka pozostanie
w pamięci tych, którzy ja znali, kochali, cenili. Mam żywo w pamięci jej postać, jej rozmodlenie; jej dobre serce,
wrażliość, delikatność. Człowiek, który
może być wzorem chrześcijańskiego
życia. Można by za św. Janem Chryzostomem powiedzieć : Bóg po to nas
wybrał, abyśmy byli jakoby pochodnia.
Ty Stefanio byłaś taką pochodnia ukazującą drogę życia – pochodnią wiary,
stałaś się dla wielu z nas drogowskazem do nieba. To do niej można by
odnieść słowa, które wypowiedział św.
Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki, nie
przez to, co posiada, lecz przez to kim
jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to
czym dzieli się z innymi.” Dziś dzień
Twojego pogrzebu – jest dniem dziękczynienia za Twoje życie, za wszystko
co stawało się twoim i przez Ciebie
naszym udziałem .Dziękujemy i uwielbiamy Boga za twoją wierność Bogu,
za tyle tysięcy Mszy świętych w których uczestniczyłaś, na których grałaś , za śpiewnie i granie przeniknięte modlitwą, za prowadzenie chórów
i zespołów śpiewaczych, za wyjątkową gorliwość.
Dziś dziękują Ci wszyscy, za
dar twojej obecności, co znali, cenili,
kochali, a dla których byłaś przewodnikiem życia. A szczególnie dziękują
Ci ojcowie filipini. Żegnamy Cię Stefanio z żalem, ale z chrześcijańską
nadzieją, że zmarli nie umierają boś
w dobrych zawodach, wystąpiła wiarę ustrzegłaś, a na ostatek odłożony
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będzie dla Ciebie wieniec sprawiedliwości. Żegnam Cię w imieniu Twoich
najbliższych. Żegnam Cię w imieniu
tutejszej wspólnoty parafian, ojców filipinów i wszystkich tutaj zgromadzony.
I dziękuję Ci przed Bogiem za twoja wiarę, szlachetną postawę. Niech
bramy raju otworzą się przed Tobą,
abyś z chórami aniołów dalej wielbiła
dalej Boga. Niech Świętogórska Róża
wysłucha naszą serdeczną modlitwę,
którą razem z Tobą dziś zanosimy
i obdarzy Cię wiecznym pokojem.
„Łaskawa Matko! U kresu, gdy zrzucę proch ciała, spraw, by radośnie
Ma dusza wzleciała. Z tęsknoty, o
Matko do Ciebie! Spraw to miłośnie,
by wdzięczna klęczała u stóp Twych,

o Matko na niebie” Módlmy się, aby ta
rzeczywistość stała się jak najprędzej
udziałem Stefani. A Ty droga Siostro
stań przed obliczem Zmartwychwstałego Pana i w obecności naszej Matki
wypraszaj w niebie dla nas łaskę dobrego, świętego życia, byśmy razem
kiedyś spotkali się w niebie i przynieśli Panu plon. Niedługo Siostro z tobą
się ujrzymy. Trzeba ci było odpocząć
po biegu! Ty wstaniesz, boś tu Boże!
ta zmarła w domu Twym przebywała
u stołu Twego jadała, Ciebie I za poetą ks. Janem Twardowskim mówię;
Jezu ufam Tobie. Zamiast śmierci racz
z uśmiechem przyjąć Panie pod Twe
stopy życie Stefani jak różaniec.

Aktualności
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Wspomnienia o Stefani Solatyckiej wyraziło wiele osób na klasztornym facebooku, oto niektóre z nich:
Wierna Kościołowi... w ostatnich latach, naznaczona cierpieniem... Niech niebo
będzie Jej nagrodą... Niech odpoczywa w pokoju...
					

Halina Jankowska-Ciborowska

Moja kochana katechetka… raz w roku zawsze ja odwiedzałam. Wspaniała
osoba. Z Bogiem Kochana!
					

Magdalena Szymczak

Wspaniała osoba. Pani Stefania przez długie lata uczyła lekcji religii i była organistką w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Niech spoczywa
w pokoju wiecznym!
					

Maria Balcerzak

Eryk Pazoła i Jakub Szulc

Pomoc Ukrainie
Ostatnie dni lutego wystawiły
cały świat na próbę. Rosyjska inwazja
na Ukrainę pokazała, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie naprawdę
zaangażować się w pomoc bliźniemu
w obliczu olbrzymiej tragedii. Makabryczny najazd Rosji spowodował, że
nagle setki tysięcy osób znalazły się
w potrzebie. Świętogórscy filipini nie
zostali obojętni i sami ruszyli z pomocą. Nie mogłoby się to jednak obyć
bez zaangażowania wolontariuszy
i parafian.
Już w niedzielę 27 lutego ogłoszono, że w Środę Popielcową w sali
oratorium rozpocznie się zbiórka darów dla potrzebujących na granicy.
Praca wolontariuszy rozpoczęła się już jednak w poniedziałek.
Dzielna młodzież zabrała się za przygotowywanie całego przedsięwzięcia.
Do zrobienia było sporo, ponieważ
przed przyjęciem pierwszych darów
należało posprzątać salkę, przygotować plan działania, złożyć kartony, do
których pakowane były dary, dostosować pomieszczenia do przyjęcia takiej
ilości artykułów.

Aktualności

Rozpoczęła się środa, a razem z nią do Oratorium trafiły pierwsze dary. Rano nikt jeszcze nie spodziewał się aż takiego ogromu darów,
jakie tego dnia miały spłynąć na Świętą Górę. Niosło to za sobą wiele pracy,
zmęczenia, ale i zadowolenia. Ludzie,
którzy poświęcili swój czas, pieniądze
i złożyli dary, byli bardzo pomocni,
radośni i serdeczni. Zarówno między
wolontariuszami, jak i darczyńcami,
czuć było przyjacielską atmosferę,
nie stroniono od uśmiechów, ciepłych
słów i dobrego humoru. Gdy około
godziny 22:00 ostatni wolontariusze
opuścili sztab, wszystkich rozpierała
duma i euforia tym, co tego dnia udało
się dla naszych braci zrobić.
Czwartek i piątek były dniami
poświęconymi przyjmowaniu darów
z okolicznych parafii i innych punktów
zbiórek. W te dni przybyły dary z ponad 15 miejsc niezliczoną ilością aut
i busów. Wolontariuszom nie brakowało pracy… Przyjmowali, sortowali
i pakowali dary.
Nareszcie przyszedł poniedziałek, który miał być dniem
transportu darów na Międzynarodo-
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Przez pierwszy tydzień pracowało ponad siedemdziesięciu wolontaiuszy

we Targi Poznańskie. Tam Caritas
odpowiedzialne było za odebranie
i rozdysponowanie artykułów. Na miejscu w ładowaniu ciężarówki pomogła rzesza młodzieży, wolontariusze
i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Całość załadowana została
bardzo sprawnie, dzięki czemu, jeszcze tego samego dnia, Caritas dysponował naszymi zasobami.
Bardzo dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom, ponieważ bez nich
całą akcja nie miałaby sensu. Dziękujemy szczególnie firmie Mondi Simet
za dostarczenie dwóch tysięcy karto-

nów, do których dary były pakowane.
Dziękujemy strażakom za włożoną pomoc i zabezpieczenie terenu, na którym ładowany był towar. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, od najmłodszych do najstarszych, zarówno ze szkół jak i z własnej
inicjatywy.
Szczerze wierzymy, że jeśli
jeszcze kiedykolwiek nastanie potrzeba zaangażowania w pomoc bliźniemu, tak jak tym razem, wspólnie staniemy na wysokości zadania.
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Z życia sanktuarium
Krzysztof Fekecz

Ciupaga na Świętej Górze
– kolędowo
Jak co roku, od kilku już lat
w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
w sobotnie popołudnie 8 stycznia nasze Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej, zaprosiło na Świętą
Górę artystów, aby wspólnie z nimi kolędować i cieszyć się Bożym Narodzeniem. Byli już u nas Eleni, Skaldowie,
Alicja Majewska, Olga Bończyk i nie-

łączyła miłość do muzyki góralskiej.
Repertuar zespołu początkowo oparty był na melodiach ludowych z okolic
Łącka i Sądecczyzny, który stopniowo
wzbogacał się o bardzo żywiołowe
utwory folkowe inspirowane klimatami bałkańskimi, węgierskimi, słowackimi, rumuńskimi. Aktualnie zespół
ma na swoim koncie również autor-

Kapela Ciupaga w świętogórskiej bazylice

odżałowany Zbigniew Wodecki, którym towarzyszył na fortepianie Włodzimierz Korcz, była wspaniała Stanisława Celińska, grupa folkowa REDLIN,
kolędowała na Świętej Górze Rodzina
Pospieszalskich, śpiewał też kolędy
zespół „Trebunie Tutki”.
Tak również było i w tym roku.
Na scenie ustawionej w bazylice wystąpiła „Kapela Ciupaga”. Zespół
stanowi grupa przyjaciół których po-

Z życia parafii

skie piosenki. Wielką zaletą członków kapeli jest żywe i autentyczne
przekazywanie muzyki, które udziela
się słuchaczom. I ta radość zespołu z muzykowania była widoczna na
tegorocznym koncercie kolędowym.
Muzycy zagrali w sposób żywiołowy
i radosny. Ich entuzjazm udzielił się
wszystkim uczestnikom spotkania.
W trakcie koncertu wykowywane były
pastorałki góralskie, ale też kolędy

powszechnie znane i w ich śpiew włączała się spontanicznie licznie zgromadzona publiczność w bazylice.
Radosny klimat muzyki wspierało bogate instrumentarium, w którym obok
skrzypiec, akordeonu i kontrabasu pojawiły się cymbały węgierskie i altówka, cajon oraz tzw. przeszkadzajki.
Na koniec koncertu, górale
z Łącka zaśpiewali na prośbę księdza
Jakuba Przybylskiego pieśń maryjną
„Pozdrawiam Ciebie Matko” w śpiew

której włączyła się cała publiczność.
Było to wspaniałe zakończenie bożonarodzeniowego koncertu. Myślę, że
na długo pozostanie nam w pamięci
ten koncert i Kapela Ciupaga.
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Anna Marcinkowska i Eryk Pazoła

Początek wiosny
w duszasterstwie strych
FESTYN
Rozpoczął się Wielki Post,
a tym samym zakończył karnawał.
W tym czasie nie chcieliśmy zapomnieć o naszych małych przyjaciołach

w bajkowych strojach. Maluchów przywitały kolorowe balony, wesoła muzyka i wzorzyste czapeczki. Główną
atrakcją, którą zorganizowaliśmy były
tańce i czas zabaw prowadzone przez

Dzieci wspaniale bawiły sie w kawiarence San Filippo

i zorganizowaliśmy im na zakończenie czasu noworocznej radości bal
przebierańców. Dzieci nie zawiodły
i przybyły do Kawiarenki „San Filippo”

Agatę Chudą i Tomka Rajewskiego.
Oprócz tego dzieci skorzystać mogły
z malowania twarzy, gdzie nasze dzielne dziewczyny realizowały wszystkie

Z życia parafii
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Kaplica rekolekcyjna wypełniła się młodymi ludźmi

pomysły maluchów. Mali bohaterowie
spędzali również czas w strefie kloców
LEGO, gdzie mogli puścić wodze fantazji i zbudować, co tylko chcą. Kolejną atrakcją były radosne kolorowanki,
które dzieci chętnie kolorowały i dawały rodzicom.
Zarówno dla dzieci, jak i dla
rodziców dostępne były przekąski
i napoje, między innymi pączki, pyszne domowe rogaliki, soczki i drobne
deserki. Po wszystkim maluchy zadowolone wróciły do domów, by dzielić
się uśmiechem i radością z domownikami.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu przebrań
dla swoich pociech.
REKOLEKCJE
Na Świętą Górę nieustannie
pielgrzymują różne grupy rekolekcyjne. W dniach 25-27 lutego 2022 nareszcie i nasza grupa miała okazję
uczestniczyć w szczególnych rekolekcjach. Czas ten poświęciliśmy na
przygotowanie liturgiczne do Paradiso
– Dni Młodych na Świętej Górze, które
zbliżają się wielkimi krokami. Rekolekcjonistą był ks. dr Daniel Trocholepszy, którego wiedza, doświadczenie
i poczucie humoru nie dawało nam ani

na chwilę odwrócić uwagi od przekazywanych nam treści. Innym punktem
programu była muzykoterapia prowadzona przez Marię Tomczak. Po zajęciach Marysi już do ostatka opuścił
nas stres i niepokoje, poczuliśmy się
naprawdę zrelaksowani.
Wspólnie stwierdzamy, że jednym z ważniejszych elementów w całym tym czasie, była skrutacja biblijna,
podczas której przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem mogliśmy w absolutnej ciszy medytować
Słowo Boże, odczuwać bliskość Boga
i z nim rozmawiać. Te chwile mocno
na nas wpłynęły, powodując przemyślenia, uczucia i zmiany. Tak, po tej
formie modlitwy, z kaplicy wyszliśmy
inni, lepsi, jedni po godzinie, a inni
po trzech. Skrutowaliśmy fragmenty
dotyczące modlitwy, liturgii i ich przeżywania. Dla większości z nas była to
pierwsza okazja do tak prawdziwego
obcowania z Pismem Świętym. Chwile, które wtedy spędziliśmy wspólnie
w kaplicy jeszcze długo z nami zostaną, a notatki które spisaliśmy wielokrotnie będziemy rozważać.
Jako, że były to rekolekcje
liturgiczne, codziennie odmawialiśmy wspólnie modlitwy brewiarzowe i przeżywaliśmy Msze Święte.

Z życia sanktuarium

Niesamowitym było spędzać tyle czasu w kaplicy, wśród równych sobie,
młodych i zapalonych wiarą ludzi. Nie
zabrakło śpiewów ku chwale Pana!
Podsumowując, możemy
uznać ten czas za bardzo satysfakcjonujący, napełniający wiarą i pobudzający do życia, zdecydowanie czujemy

się teraz gotowi na przeżywanie Paradiso 2022, a przed nami zadanie, aby
Święta Góra była równie gotowa na
przyjęcie rzesz młodych ludzi!
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ks. Paweł Ogrodnik COr

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Pierwszego kwietnia po raz
ósmy wyruszyła z naszego sanktuarium Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Po wieczornej Mszy św., modlitwie
przed
Najświętszym
Sakramentem oraz indywidualnym błogosławieństwie pątnicy wyruszyli w ciszy
w chłodną, ciemną i wietrzną noc.
Szlaki powiodły ich tradycyjnie do

NANIA wzięło udział około 400 osób
(z czego zapisało się na listy 354
uczestników). Każdy otrzymał pamiątkowy odblask oraz rozważania
poszczególnych stacji. Każdy również
niósł własny krzyż oraz intencję, w tym
tę szczególną – o pokój na Ukrainie.
Między 1.00 a 3.00 w nocy wędrujący dotarli do Błażejewa, gdzie wi-

Nie brakowało entuzjazmu na tegorocznym EDK

klasztoru franciszkanów w Osiecznej
oraz do kościoła św. Jakuba w Błażejewie.
W tegorocznej EDK odbywającej się pod hasłem DROGA POJED-

tał ich ks. proboszcz Adam Anioł oraz
poczęstunek przygotowany przez parafian. W Osiecznej pielgrzymi pojawiać się zaczęli po godz. 5.00.
Większość uczestników zgodnie podkreślała, że ta noc jest im

Z życia sanktuarium
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potrzebna przede wszystkim, by nadrobić czas skupienia i rozmowy z Bogiem, którego brakuje często w codzienności. Oby ta droga dla wszystkich stała się nowym początkiem w re-

lacji z Panem Bogiem, ze sobą samym
i z drugim człowiekiem.

Z życia parafii
Barbara Dopierała

Fioletowy czas
W pierwszą sobotę marca
Oratorium Dzieci wybrało się do Dolska, aby odwiedzić zaprzyjaźnioną ze
Świętą Górą zielarkę. Pani Aneta przygotowała dla dzieci zajęcia dotyczące

kolorystyka spotkania nie jest przypadkowa – nawiązywała ona do rozpoczętego niedawno Wielkiego Postu.
Finał był słodki: dzieci przygotowały ciasto, z którego powstały

Atrakcji nie brakowało

Matki Bożej Jagodnej. Opowiedziała
także o właściwościach smakowych
i leczniczych roślin w kolorze fioletowym. Dzieci od razu domyśliły się, że

Z życia parafii

słodkie jagódki. Każdy mógł polać je
fioletowym lukrem i udekorować suszonym fiołkiem.

Porady duchowe
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ks. Jacek Niesyto COr

Dopust Boży,
nadzieją na nawrócenie
Jest ostatni dzień lutego 2022
roku, poniedziałek przedpołudnie,
w najbliższą środę rozpoczniemy, jak
Bóg pozwoli, Wielki Post.
Kiedy tak spojrzymy na to
wszystko co się dzieje wokół nas, warto sobie zadać pytanie jak mam kochać Pana Boga i czy tak naprawdę
Go kocham.
Wielu z nas w tym momencie
patrzy, słucha i analizuje wszystko to,
co dzieje się za naszymi wschodnimi
granicami. Na Ukrainie trwa wojna,
giną ludzie, serca wielu się rozrywają
z bólu utraty kogoś bliskiego, nie ma
znaczenia po której stronie konfliktu
ktoś ginie, po każdym istnieniu ktoś
przeżywa ból.
Z jednej strony widzimy
w oczach agresora wściekłość, gniew
a może i nienawiść i widzimy jak to pociąga za sobą ból, cierpienie a nade
wszystko śmierć, nie tylko fizyczną,
ale śmierć znajomości, przyjaźni; każdy wymiar śmierci. Z drugiej wielką
determinację i wolę walki o wolność,
prawdę. Widzimy też autentyczne wyrazy pomocy, czyli o realną Przyjaźń.
Realną, bo wyrażoną w konkretnych
sprawach, a nie tylko w deklaracjach.
No właśnie, a nie tylko w deklaracjach... Jakże często podobnie
jest i w naszej relacji do Boga, jakże
często jest gra pozorów. Czas pandemii też niesamowicie obnażył naszą
wiarę. O wolność, jak widzimy, czasem należy walczyć ryzykując życiem,
ryzykując życiem! A w naszej wierze?
Kiedy patrzymy na pierwsze wieki
chrześcijaństwa, też mamy wiele przykładów odwagi w wyznawaniu wiary,

posuniętej do męczeńskiej śmierci.
A my teraz chcieliśmy prawie wszystko
załatwić na niwie duchowej, tak jakbyśmy byli bezcieleśni. Ale właśnie Bóg
dopuszcza wiele trudnych sytuacji
w naszym życiu, aby uzmysłowić nam,
że owszem jesteśmy osobami mającymi ducha, ale też Bóg dał nam piękne
ciała, aby Go w nim i przez nie wielbić.
Dlatego właśnie, kiedy patrzymy na
wolę szukania prawdziwych Przyjaciół
woła się o konkretne działanie a nie
tylko o fakt, abyście pamiętali i patrzyli
w telewizor kibicując kto wygra, to nie
mecz to prawdziwa walka, też i o nasze dziś.
Na chwilę obecną widzimy,
że potrafimy się zjednoczyć w konkretach, jak niesienie pomocy Narodowi nękanemu przez agresora. Jak
najbardziej to cieszy, że tak wielu,
wielu jest gotowych przyjąć do siebie
uchodźców z nękanej ziemi wojną.
To raduje serce jak widzimy, że wielu
młodych angażuje się w wolontariat to
wszystko napawa radością i optymizmem, że to wszystko sprawi, że ten
dramat zakończy się pokojem.
Jednakże w każdy piątek
w czasie Wielkiego Postu, będziemy
rozważać Drogę Krzyżową i będziemy
przeżywać nie jeden, ale trzy upadki
Jezusa Chrystusa, a więc należy kilka
razy się podnosić z Miłości do Boga
i Boga w drugim człowieku. Droga
Krzyżowa to nie był spacerek z obciążeniem na plecach, to nie był jogging,
ale to był niewyobrażalny trud cierpienie, ofiara – MIŁOŚĆ; PRAWDZIWA
NIEPOKONANA WIECZNA MIŁOŚĆ.

Porady duchowe
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Chrystus niosący krzyż, El Greco

Jaka z tego nauka dla nas?
Wszystko to co się dzieje, tak patrząc,
wydaje mi się, że to szansa na nasze
prawdziwe nawrócenie. Budowanie
jedności pomiędzy duchem a ciałem,
bo przecież wrogość między nimi został pokonana. Też pamiętajmy ilu
błogosławionych i świętych niejako
narodziło się w czasie II wojny światowej, Oni wszyscy odkryli, że każdy
ludzki dramat to wezwanie do świętości. Obyśmy mieli tyle Miłości do Boga
w sobie, aby po kolejnych trudnościach podnosić się Jak Jezus i w tru-

Porady duchowe

dzie ale z Miłością wchodzić na swoją Golgotę, aby tam w zjednoczeniu
z Jezusem Chrystusem, trwać, być
i doczekać PORANKA ZMARTWYCHWSTANIA. Boże, niech taki poranek
jak najszybciej zabłyśnie nad Ukrainą.
Mam nadzieję, że niebawem
taki poranek zabłyśnie nad każdym
sercem i nad całym światem, zwłaszcza w nas samych.

Katecheza
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ks. Robert Piechnik COr

„Na większą chwałę Bożą”
Historia świętego żołnierza

– Ignacy Loyola
patron rekolekcji

Urodził się gdy umierał średniowieczny świat.
Żył w czasach olbrzymich przemian, kiedy człowiek zajął miejsce Boga.
Stał się kulawym generałem oddanym na wyłączną służbę Bogu.
Umarł gdy w bólach rodził się nowożytny świat.
Jego życie można streścić w zdaniu: Człowiek planuje, a Pan Bóg krzyżuje.
Poznajmy najsłynniejszego Baska na świecie…
„Kiedy ujrzał światło dzienne
w swym rodowym baskijskim zameczku hiszpańskiej prowincji Guipuzcoa,
świat znajdował się w stanie wrzenia
i przełomu. Ojczyzna jego dumna,
świeżo zjednoczona, zdobywała owoce wielowiekowej rycerskiej służby
w obronie chrześcijaństwa, kruszyła
ostatnie ślady władztwa Maurów na
półwyspie, a okręty jej Kolumbowym
szlakiem przez odmęty oceanu do
nieznanych, a wspaniałych wędrowały
krain.1 (…)
Inigo, czyli Ignacy, najmłodszy syn wśród licznego rodzeństwa,
w pacholęcym wieku powędrował na
świetny dwór królewski Ferdynanda
Katolickiego i rychło od służby dworskiej przeszedł do wojennej. Aż do
trzydziestego roku życia nic nie zapowiadało przyszłego świętego: życie
Ignacego nie miało wcale wyższego,
duchowego pierwiastka. Jego bystre
oczy ze smagłej twarzy butnie i dumnie spoglądały w świat, bo też nie zawodnie pod tym sklepionym czołem
1
Ignacy przyszedł na świat w roku 1491. Rok później upadła Granada i muzułmanie zostali ostatecznie wypędzeni
z Hiszpanii, a Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.

śmiałe i dumne tkwiły marzenia, ale
były to marzenia zupełnie świeckie,
choć rzecz naturalna, zaprawione gorącą atmosferą religijną, czasu, narodu i tradycji baskijskiej rodziny. Bardzo
dbały o swą powierzchowność, musiał
być całkowitym typem dworzanina
i rycerza. Miał jednak i naturalne przyrodzone cnoty właściwe najszlachetniejszym synom narodu i rodu, który
go wydał. Prawość, odwaga zarówno
wojenna, jak cywilna, hojność i obojętność na wszelki zysk osobisty były mu
wrodzone. Cierpienia potrafił znosić po
bohatersku. Poczucie obowiązku miał
wysokie, a w tym wszystkim ujawniały się rysy prawdziwej wielkości duszy
z jednym znamieniem istotnie i głęboko chrześcijańskim, a mianowicie
z ochoczością w przebaczaniu swoim nieprzyjaciołom, których czasem
własnoręcznie i hojnie obdarowywał.
Mógł się stać wzorowym rycerzem
swego czasu, ale niekoniecznie świętym. (…)
Gdy Ignacy bohatersko obronił (1521 rok) oblężoną przez Francuzów Pampelunę, pocisk strzaskał
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mu nogę. Przeniesiony do ojczystego
zameczku, musiał w Loyoli spędzić
na łożu długie miesiące wśród cierpień, dwukrotnej operacji, łamania
i zestawiania kości oraz powolnej rekonwalescencji. Wtedy to, zamiast
żądanego rycerskiego romansu, pełnego celtyckiej fantazji, dostał do rąk:
„Żywot Chrystusa” i „Kwiaty Świętych”.
Te dwie książki nowe rozpaliły ognie
w duszy Ignacego. (…) Jak każdy Hiszpan, Ignacy Loyola był dumnym i ambitnym; czy w sprawach doczesnych,
czy w sprawach wiecznych gotów był
sobie stawiać wielkie do osiągnięcia cele. Ambicja triumfów rycerskich
przekształciła się w ambicję służenia
Bogu, tak jak służyli Święci Pańscy.
„Czyż ja bym nie mógł – mówił sobie
– to uczynić, co uczynił św. Franciszek!
A gdybym też tak zrobił, jak św. Dominik?“ – Odpowiedział: – Mogę, chcę,
uczynię – będę żołnierzem Chrystusowym! (…) Zaledwie okrzepł na zdrowiu, wbrew wszelkim przeszkodom
rodzinnym udał się w pielgrzymkę do
Montserratu, katalońskiej Częstochowy, i tu przed cudownym wizerunkiem
Bogarodzicy odbył swoją całonocną
straż rycerską w pielgrzymim obleczeniu, z laską wędrowca, zawiesiwszy dawny oręż jako wotum. Tu złożył
ślubowanie swoje na nową służbę
i nowy bój: przez ręce Niepokalanej
ofiarował się na rycerza Chrystusowego. (…) Aby zostać w ukryciu i usunąć
wszelkie zewnętrzne powody pokus
i rozerwań, udał się do pobliskiego, cichego miasteczka Manresy, gdzie rozpoczął życie surowe, żebracze, pełne
zewnętrznych ćwiczeń pokutnych oraz
posługi bliźnim. (…) Grota skalna stała się miejscem jego rozmyślań, modlitwy kontemplacyjnej. (…) Głównym
wynikiem rozmyślań w grocie Manresy jest wyrobienie woli karnej. (…) Ten
żołnierz, zaledwie umiejący czytać
i pisać w ojczystym języku, stworzył
w samotnej grocie przedziwny system
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„Ćwiczeń duchowych”. (…) Książka ta była dziełem całego jego życia
i w życie była wcielona. Stała się ona
kierowniczą, wychowawczynią dusz,
dziś nią jest i po wieki będzie. (…)
W Manresie św. Ignacy przebył prawie rok. Tu stał się wyrobionym bojownikiem Chrystusowym,
a uzbrojony w nadzwyczajny oręż
swoich „Ćwiczeń”, kierował się na drogę wodzostwa. Żarliwy człowiek czynu
nie mógł poprzestać na własnym, wewnętrznym wyćwiczeniu, postanowił
innych wspomóc w ćwiczeniu, innych
podciągnąć pod sztandar Chrystusowy i dalej szukać dróg dla wykonania
swoich zadań w służbie Bożej. Powędrował w świat. Stał się pielgrzymem.
(…) W ubogim obleczeniu pokutnika,
o żebranym chlebie i za posługi duchowe przedostał się do Rzymu, gdzie po
raz pierwszy stanął w Palmową Niedzielę 1523r. Otrzymawszy błogosławieństwo Ojca chrześcijaństwa, udał
się do Wenecji, a stamtąd okrętem do
Ziemi Świętej. (…)
Zrozumiał, że jeżeli on, pielgrzym, ma być i misjonarzem i bojownikiem, to musi swoją gorliwą wiarę
oświecić światłem wiedzy. Postanowił
sobie zdobyć wykształcenie naukowe.
Jak postanowił, tak uczynił, a zaczął
od szkółki elementarnej, w której trzydziestotrzyletni mężczyzna zasiadł
obok malców, ażeby obkuwać łacinę, jedyny język nauki ówczesnego
świata. Znowu występuje wyraziście
wytrwałość jego karnej woli. W parę
lat później był już na wszechnicach
w Alcali i Salamance. (…) Spragniony
zdobycia wiedzy, a może już i w poczuciu apostolskiego znaczenia swej
wędrówki, ruszył do Paryża, dokąd
przybył 2 lutego 1528 roku i spędził tutaj siedem lat na wytrwałej i poważnej
pracy naukowej. Nie stał się uczonym
większej miary, ale w filozofii osiągnął
stopień magistra, a następnie przestudiował teologię. (…) W Paryżu
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Święty Ignacy Lojola, Claudio Coello

dochodzi do systematycznego porządku, który czyni z niego tak zadziwiającego organizatora i wodza nowych
duchownych zastępów. (…) Pociągnął
kolegów z Sorbony. „Ćwiczeniami duchowymi” podniósł na wyżyny i uczynił
towarzyszami swej coraz jaśniej rozwijającej się pracy. Byli to ludzie sfer rozmaitych, różnych narodowości i różnorodnych charakterów, zjednoczeni
jedną ideą służenia Bogu i bliźnim
pod sztandarem Chrystusa. Sabaudz-

ki wieśniak Piotr Faber (jedyny w on
czas kapłan w tym gronie), wielki pan,
uczony i już profesor, Franciszek Ksawery, dalej Hiszpanie, Portugalczyk,
a potem znowu Sabaudczyk i Francuzi. Zrazu sześciu towarzyszy, później dziesięciu oto początek wielkiej
armii oo. jezuitów. Ślubowania złożyli
w dniu Wniebowzięcia Najśw. Marii
Panny (1534 rok) na Górze Męczenników (Montmartre), w kapliczce św.
Dionizego. Ofiarę mszy św. sprawował
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Piotr Faber, a każdy poszczególnie
w obliczu Przenajświętszego Sakramentu ślubował zachowanie ubóstwa
i doskonałej czystości, pielgrzymkę do
Grobu Pańskiego i pracę nad zbawieniem dusz. Jednak największą potęgą
ich stał się ślub zrazu względny, choć
potem obowiązujący bezwzględnie.
W razie niedojścia do skutku pielgrzymki do Jerozolimy, zobowiązali
się wszystkie swe siły oddać Stolicy
Apostolskiej – papieżowi. I w tym tkwił
zawiązek niezłomnych kadrów obrończych tronu Piotrowego. (…)
Stan Rzymu ówczesnego
przejął głębokim niepokojem i troską
duszę Świętego (…) Ignacy zabrał
się potęgą swej woli kierowanej wolą
Bożą, do niezmożonej pracy uzdrowieńczej i odrodzeńczej razem ze
swymi towarzyszami. (…) Na szczęście na Stolicy Świętej zasiadał papież reformator, Paweł III Farnese.
Ten przyjął nowych rycerzy Chrystusowych z radością, przyjął ich oddanie
się Namiestnikom Chrystusowym, ich
przysięgę posłuszeństwa i od razu zaczął używać do doniosłych celów kościelnych. Nastąpiły prace społeczne
w Rzymie w dniach ostrej zimy, głodu
i epidemii, pełne miłosiernego poświęcenia się, prace zarówno około ciał jak
i dusz. Ignacy z uczniami miewał niekiedy od razu pod swą opieką do 400
osób. Za ich staraniem około 3000
ubogich i chorych znajdowało pomoc
i przytułek. Okazała się raz jeszcze
konieczność zorganizowanego zakonnego działania. Kiedy zaś Ignacy
ujrzał wizje, wykazujące mu dalszą
drogę, ustalił się ostatecznie plan
Towarzystwa Jezusowego. Po wielu
trudnościach papież Paweł III wydał
bullę „Regimini militantis” (1540 rok).
Zakon i jego „Konstytucja” są niejako
wynikiem i dalszym ciągiem „Ćwiczeń
Duchowych” św. Ignacego. (…)
Tak zrzeszone „Towarzystwo”
staje się przedłużeniem woli Bożej, ra-
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mieniem Boga. Dawny żołnierz i wódz
zorganizował tę armię na sposób żołnierski i wojskowy, nadając jednak jej
świadomą spoistość duchową, górującą ponad wszystkie znane armie.
Zbuntowany, rozprężony i samowolny
świat należało ratować i uzdrawiać
karnością silnej, zorganizowanej woli.
Bez niej wszelkie nastroje, poruszenia, nawet najwznioślejsze uniesienia religijne, nie miały znaczenia. Ład
Boży, odrodzenie świata wymagały tej
karności; w niej należało wychować
ludzkość, narody i dalsze ich pokolenia. Dlatego też praca wychowawcza, w której rekolekcje i „Ćwiczenia
duchowe” odgrywały pierwszorzędną
rolę, stała się naczelnym zadaniem
nowego Zakonu. Ignacy, genialny organizator i wódz, kształciciel dusz, stał
się twórcą nowoczesnych rekolekcji,
tych świetnych praktycznych kursów
urobienia charakterów i wewnętrznego podnoszenia ku Bogu. (…)
Kiedy dzieło zostało ukończone, gmach wzniesiony i nastąpił szybki rozrost „Towarzystwa Jezusowego”,
święty jego założyciel zmarł cicho
wśród swoich braci, towarzyszy broni
i następców, jako ich „generał”, dnia
31 lipca 1556 roku. Cela jego została
zamieniona na kaplicę. W roku 1609
policzony w poczet błogosławionych,
w roku 1622 został kanonizowany.
Ciało spoczywa pod ołtarzem w kaplicy w kościele al Gesu.”2
Modlitwa św. Ignacego Loyoli:
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność
moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą
całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty
mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie
oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen
2
Fragmenty z życia św. Ignacego za „Św. Ignacy Loyola
1491-1556” opracował L.CZERNIEWSKI, Księgarnia św.
Wojciecha, Poznań 1938.
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ks. Henryk Brzozowski COr

Ksiądź Leopold Rachwał
i jego twórczość malarska
W artykule chciałbym przybliżyć czytelnikowi kolejnego filipina parającego się malarstwem, księdza Leopolda Rachwała. Chociaż znany jest
przede wszystkim jako bardzo oryginalny kaznodzieja, gorliwy spowiednik
i wybitny duszpasterz, to jednak miał
duszę artysty. Jego postać dobrze pamiętają ludzie starszego pokolenia, do
którego należy także autor niniejszego
artykułu. Ksiądz Leopold na ambonie
wyglądał na surowego, a nawet groźnego kaznodzieję, ale w konfesjonale
ukazywał inne oblicze. Nie osądzał ani
gromił, ale okazywał wprost anielską
delikatność. Przez wyrozumiałą miłość łączył penitenta z Bogiem. W życiu wspólnotowym dużo wymagał od
siebie i od współbraci. Bóg obdarzył
go cnotami, które wydawały się pochodzić z dawnych wieków. Dlatego bywał
niezrozumiany przez współbraci, chociaż budził w nich zrozumiany niepokój sumienia. Ksiądz Leopold o swój
dorobek artystyczny nie dbał. Malowanie uważał za narzędzie duszpasterskie, służące jasnemu i zrozumiałemu
przekazywaniu prawd wiary. Metoda
duszpasterska jak najbardziej oratoryjna, ale brak troski o dorobek artystyczny należy uważać za co najmniej
dyskusyjny. Talentów Bożych nie można marnować, ale rozwijać, zachowywać i przekazywać innym. Dlatego też
jego duchowi następcy muszą o ten
szlachetny spadek zadbać. Zbierając
materiał do katalogu, byłem niezmiernie zdziwiony ilością zachowanych
prac. Jedne obrazy odkryłem w magazynie staroci i rzeczy wartościowych,

który przez lata gromadziłem. Inne
odnalazłem zawieszone na ścianach
cel klasztornych, a jeszcze inne w publicznych i półpublicznych miejscach
kultu. Z całą pewnością sporo obrazów pominąłem, ponieważ nasz artysta nie prowadził żadnego dziennika
swoich realizacji malarskich. Wiadomo skądinąd, że malował wizerunki
do wielu innych miejsc i osób. Nigdy
nie sprzedawał swoich obrazów. Twórczość artystyczną, podobnie jak przepowiadanie dobrej nowiny uważał za
dar Boży. A taki dar należy przekazywać bezinteresownie. Postać księdza
Leopolda docenił i opracował filipin,
ksiądz Marian Gosa1, kóry go osobiście znał. Wspólnie przeprowadzali
wiele misji i rekolekcji parafialnych.
Do tej pracy będę się często odwoływał. Zanim przejdziemy do omawiania
twórczości naszego artysty, zapoznajmy się z kolejami jego życia.
Życie i działalność
Ksiądz Leopold Rachwał urodził się 19 listopada 1907 roku w Ropczycach, jako pierwsze dziecko Stanisława i Bronisławy z domu Kozińskiej
(il.1). Miał jeszcze młodsze rodzeństwo – Kazimierza, Jana, Stanisławę
i Aleksandra. Ojciec był pracownikiem
umysłowym na etacie państwowym.
Dlatego rodzina często przemieszczała się w różne miejsca. Rodzice
troszczyli się o religijne wychowanie
i wykształcenie swych dzieci. Do
szkoły powszechnej uczęszczał
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1
M. Gosa, Ks. Leopold Rachwał COr. Piewca życia w łasce Bożej 19 XI 1907 r. – 16 IV 1987 r., Święta Góra 2004.
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Il. 1. Ksiądz Leopold Rachwał (1907-1987)

w Chrzanowie. Szkołę gimnazjalną
rozpoczął w Gorlicach. Tam też zdał
maturę w 1928 roku. Jeszcze przed
maturą myślał o kapłaństwie. W pamiętniku pisanym od wczesnych lat
młodości, zapisał takie słowa: „Kiedy
czytam dziś po latach skreślone tutaj
karty – Bogu dziękuję za łaskę powołania do kapłaństwa. Od dzieciństwa
ta myśl tliła się w duszy – coraz bardziej rozpalał się ten płomień. Może
nieraz wichry wiały i zdawały się przy-

gaszać pragnienia serca. Człowiek
doświadczył tych różnych dróg życia
młodych – ale zawsze płomień się
palił – wichry świata nie zgasiły płomienia. Próby wyrwania się ze świata
– chęć wstąpienia do małego seminarium – trudności różnych typów gimnazjów utrudniały realizację. Na dwa
lata przed maturą – próba wstąpienia
do Zgromadzenia Księży Misjonarzy
– wakacje. Rodzice innego byli
zdania i spotkany w Chrzanowie
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ks. Mieczysławski zlecenie dał: złóż
maturę a potem będziesz decydował.
I trzeba było wrócić w rodzinę – choć
serce się rwało do innego życia. I dopiero w dziesięć dni po maturze, kiedy
na Świętej Górze koronacja się gotowała – padło z ust ks. biskupa Wałęgi
23. VI. 1928 tak! przyjmuję cię [Leon
Wałęga - biskup tarnowski w latach
1901-1933, przyjęcie młodego Leopolda do seminarium, przyp. HB]2.
Do Seminarium Duchownego w Tarnowie wstąpił w 1928 roku.
Nauka seminaryjna trwała wtedy pięć
lat. Bardzo sumienie i gorliwie przygotowywał się do stanu kapłańskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał
29 czerwca 1933 roku w katedrze tarnowskiej. O jego głębokim przeżywaniu stany duchownego świadczą jego
słowa z prymicyjnego obrazka: „I ja
dziś Jezu złożyłem Ci bezkrwawą ofiarę sam po raz pierwszy! Z dnia mych
święceń kapłańskich! Ukryj mnie Jezu
w Sercu Twoim, bym stamtąd kapłanował! Matuchno Maryjo! Tobie na życie
całe dziś się ofiaruję – Ciebie o pomoc
i ratunek błagam. Nie opuszczaj mnie!
Ego sacerdos in aeternum! Mnie żyć
jest Chrystus! x. Leopold Rachwał
w Tarnowie 29 stycznia 1933 roku”3.
Zaraz po święceniach otrzymał nominację na wikariusza w parafii
Zasów niedaleko Dębicy. Tam przebywał dwa lata pełniąc obowiązki katechety w szkołach. Następnie został
przeniesiony do parafii w Szerzynach
koło Jasła. Na nowej placówce pełnił
podobne funkcje duszpasterskie. Ale
już po sześciu miesiącach 1936 roku,
został powołany na bardzo prestiżowe
stanowisko wikariusza przy katedrze
tarnowskiej. W Tarnowie pracował jako
katecheta w szkołach podstawowych.
Od 1945 roku uczył religii w II Żeńskim
Państwowym Gimnazjum i Liceum
im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz
2

Akta Filipinów Gostyńskich [dalej: AFG], Personalia IV.

3

Tamże.

w IV Państwowym Gimnazjum i Liceum w Tarnowie.
W okresie powojennym podjął dalszą naukę na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Studia zwieńczył obronioną w 1948 roku pracą magisterską
pt. „Dogmat o Mistycznym Ciele Chrystusowym – jako środek duszpasterski przeciwstawiania się współczesnemu materializmowi”. Podjęcie takiego
tematu wynikało z traumatycznych
przeżyć, jakich doświadczył w czasie
ostatniej wojny światowej. Był świadkiem zbrodni, cierpień i okropności
ateistycznej ideologii hitlerowskiej. Na
podstawie tych przeżyć zadawał sobie i innym pytanie: czym może stać
się człowiek i świat bez Boga? Na
jakich wartościach budować ludzkie
życie? Warto tu przytoczyć fragment
z jego pracy magisterskiej: „Ten upadek ludzkości dokonał się w chwili,
kiedy kultura materialna doszła bardzo wysoko, kiedy człowiek słusznie
mógł poszczycić się techniką, ogromem wynalazków, niezwykłą twórczością myśli i woli ludzkiej. Zdobycze
wiedzy wielkie – same w sobie dobre,
pożyteczne – ale w zestawieniu z duszą człowieka dzisiejszych czasów,
z jego zatratą wewnętrznej równowagi moralnej – te wszystkie dzieła stały
się dla człowieka nieszczęściem, burzących owoc długich jego wysiłków
w wszystkich formach życia. Człowiek
współczesny chciał być dla siebie
wszystkim, celem, normą – samowystarczalność – samoistnienie – to
drogi smutnych doświadczeń duszy
XX wieku – zupełnej laicyzacji, systematycznej dechrystianizacji kultury.
Ostatnia wojna pokazała wiele, wiele
doświadczeń. Ale człowiek współczesny, porwany rozpędową siłą, nie chce
zaprzestać smutnych doświadczeń
– idzie dalej, staczając się moralnie
coraz niżej (…) Smutnej rzeczywistości współczesnej należy przeciwstawić
inną, Bożą rzeczywistość. Człowieka
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współczesnego trzeba skierować na
te drogi i do tych środków, które są
w mocy uleczyć jego słabe siły w oparciu o Bożą energię łaski, na drodze
Bożego prawa, wnoszącego w życie
ład i porządek (…) Na tle nowego pogaństwa, współczesny papież Pius XII
stawia przed oczy świata wierzącego
na umocnienie wielką Pawłową praw-

Il. 2. Gostyń. Chrystus w koronie
cierniowej. 1934 r. Kredka na papierze.
Wymiary; 41x29,5 cm

dę, dogmat o Mistycznym Ciele Chrystusa (…) Osłoniona aktualna prawda
o Ciele Mistycznym Chrystusa wznosi nas w inną wyższą rzeczywistość
świata nadprzyrodzonego. Zdolna ona
jest dać człowiekowi współczesnemu
dość siły, by ostał się na fundamencie
wiary i moralności chrześcijańskiej,
by mógł przeciwstawić się skutecznie
złu, by mógł promieniować swą głębią
przekonania, Bożą kulturą, w chwiejący się i łamiący współczesny zmaterializowany świat”4.
L. Rachwał, Dogmat o Mistycznym Ciele Chrystusowym
– jako środek duszpasterski przeciwstawiania się współczesnemu materializmowi /studium pastoralne/, praca

4
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Świat budowany bez Boga dotyczył nie tylko ideologii hitlerowskiej,
ale także komunistycznej. Powrót do
świata harmonii i pokoju autor upatrywał w powrocie do Boga i budowaniu
życia społecznego opartego na wartościach chrześcijańskich.
W 1948 roku komuniści usunęli księdza Rachwała ze szkół, podejrzewając go o konspirację przeciwko nowej władzy. Ich niepokój budził
fakt, że był on w czasie wojny kapelanem szpitala i więzienia w Tarnowie.
Zaopatrywał ludzi z Armii Krajowej na
śmierć oraz pełnił funkcję kapelana
harcerzy. W oczach komunistów mógł
za dużo wiedzieć. Ponadto nowa władza przypuszczała, że jest kapelanem
tajnej organizacji wojskowej pod nazwą „Sigma”. We wspomnianym już
pamiętniku ksiądz Leopold napisał
krótkie, a dla nas bardzo ważne zdania: „W roku 1938 otrzymałem z Ministerstwa Spraw Wojskowych nominację na kapitana Wojsk Polskich. Dokumenty w tej sprawie zaginęły w czasie
działań wojennych”. Pod tym lakonicznym zdaniem widnieje osobisty podpis księdza Rachwała. On nie zmyślał.
Zatem był oficerem Wojska Polskiego,
chociaż nigdy o tym nie wspominał.
Można tylko dopowiedzieć, że w rozmowach ksiądz Leopold nie lubił wracać do swojej przeszłości.
Od życzliwych osób dostał
wiadomość o planowanym aresztowaniu. Odtąd rozpoczął życie tułacze. W 1950 roku znalazł schronienie
w klasztorze sióstr Karmelitanek w Sosnowcu, gdzie przełożoną była jego
kuzynka Georgia Sroka. Siostra Bożena Wasilewska we wspomnieniach napisała: „W początkach lat pięćdziesiątych, w okresie wzmożonego reżimu
stalinowskiego, ks. Leopold ścigany
przez wrogie Kościołowi organa państwowe musiał się ukrywać. Znalazł
również schronienie w naszym domu
mgr., s. 2-6, [w:] AFG.

macierzystym w Sosnowcu, przy ulicy
Wiejskiej 25. Można powiedzieć, że
wiódł życie więźnia. Mieszkał w jednym pokoju, suterenie, gdzie wówczas
nie było sanitariatu. Musiał korzystać
z usługi sióstr, co niewątpliwie go bardzo kosztowało. Na krótki spacer celem zaczerpnięcia „świeżego” powietrza (…), wychodził przebrany w habit
zakonny. Po spacerze o godzinie 00.30
odprawiał Mszę Świętą przy zamkniętych oknach, a ja miałam to szczęście
być zakrystianką i ministrantem, kiedy
cały dom był w głębokim snie. Nigdy
nie słyszałam od niego słowa skargi,
krytyki kogokolwiek i czegokolwiek.
Zawsze zrównoważony, pogodny,
życzliwy dla każdego. Cieszył się, że
mógł służyć Siostrom w konfesjonale,
udzielając konferencji oraz pomagając
s. Mistrzyni w formacji nowicjuszek”5.
W Karmelu doszła go wiadomość, że może uniknąć aresztowania wyjeżdżając na ziemie zachodnie.
Pomyślał wtedy o księżach filipinach
w Gostyniu, aby tam zatrzymać się
na jakiś czas. Dobrze znał to zgromadzenie z Tarnowa. To właśnie filipin
ksiądz Ferdynand Machay, czasowo
zastępował go na stanowisku kapelana szpitala. Zastępstwo to przypłacił
ksiądz Ferdynand życiem. Zadenuncjowany przez kolaboranta udającego penitenta, trafił do więzienia, gdzie
został rozstrzelany w 8 czerwca 1940
roku w Wiśniczu.
Ksiądz Leopold udał się
w poszukiwaniu nowej przystani. Później napisał: „Marcowe dni – jeszcze
śnieg tu i ówdzie bieli – po długotrwałej, wyczerpującej nocy – przybyłem
do Gostynia. Msza św. – w szpitalnej
kaplicy – a potem kieruję kroki drogą
wśród drzew - na Świętą Górę! Przed
cmentarzem wystrzeliła przed oczy
wspaniała bazylika świętogórska.
Wszedłem do świątyni zdziwiony, jak
tu pięknie! Odsłonięty był obraz świę5

M. Gosa, Ks. Leopold Rachwał..., dz. cyt., s. 23.

togórski, spojrzałem w oczy Matki Bożej! Klęczałem w głównej nawie. Na
jakiś czas kościelny zostawił obraz
w ołtarzu w ciszy. A ja ścigany w tym
czasie, jakiegoś współczucia szukający u ludzi, ani przypuszczałem, jak
Ona Maryja na tym dziwnym szlaku
ucieczki z Tarnowa… z miejsca na
miejsce, tu mi bezpieczną przyszłość
przygotowała, do służby w tym sanktuarium powołała (…) Spotkanie z księżmi Kongregacji – wyjazd rowerem do
Pępowa, wieczorem powrót na Świętą
Górę. Spotkanie, x. Witek, x. Smoliński – rozmowa. Co się ksiądz będziesz
błąkał wśród świata, przyjechać tutaj,
Boża Matka uchroni”6.
Pierwsze słowa zachwytu nad
bazyliką świadczą o jego artystycznej
duszy. Święta Góra urzekła go pięknem i cudownością. Księża Witek
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Il. 3. Gostyń. Matka Boska Bolesna. 1942 r.
Kredka na papierze. Wymiary; 43,5x30,5 cm

i Smoliński pochodzili spod Tarnowa, dlatego od razu doskonale się
rozumieli. Ksiądz Rachwał w święto
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Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
8 września 1950 roku złożył do Kongregacji Gostyńskiej podanie o przyjęcie do wspólnoty filipińskiej. W 1952
roku został pełnoprawnym członkiem
Kongregacji Gostyńskiej.
Odtąd rozpoczyna się nowy
rozdział w życiu księdza Leopolda
jako filipina gostyńskiego. Swoje życie kapłańskie zawierzył Matce Bożej. Na obrazku odnalezionym przy
cudownym obrazie przy okazji prowadzonych prac konserwatorskich
w 1965 roku, był taki napis: „Maryjo
– ja niegodny grzesznik błagam Cię,
pisząc te słowa, byś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła. Byś czyniła ze mną wraz
z wszystkimi władzami mej duszy i ciała
i z całym mym życiem, śmiercią
i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Twoim jestem Maryjo Świętogórska. Abym w Twoich rękach stał się
użytecznym narzędziem. Ks. Leopold
Rachwał maj [19]54”7.
Ksiądz Leopold w początkach
swojej działalności duszpasterskiej na

Il. 4. Gostyń. Najświętsze Serce Jezusa.
1949 r. Kredka na kartonie.
Wymiary; 57x46 cm. b1

Świętej Górze, zapoczątkował w 1954
roku środowe nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W każdą
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środę ciągnęło na Świętą Górę mnóstwo ludzi. W swoich wspomnieniach
odnotował: „Przepiękne chwile przeżywa Święta Góra w każdą środę wieczorem. Kiedy to piszę – jest styczeń
– zimno, mroźnie, a jednak! Jest coś,
co ciągnie wiernych na Świętą Górę.
Woła Matka Najświętsza!... Podjęliśmy trud wskrzeszenia dawnego kultu
Matki Bożej na Świętej Górze – czynimy wszystko, by ten kult ożywić. Modlimy się w tej intencji, mówimy w kazaniach, szczególnie w środowych nowennach. Ostatnio cały szereg kazań
z naszych zbiorów cudów: Prospekt
wesoły… w ręku! Te cudowne wydarzenia w tak wielkim zasięgu działania
Maryi Świętogórskiej, bardzo głęboko
przemawiają i dlatego wierni przychodzą z różnych stron, i przedkładają
swe prośby Matce Bożej na Świętej
Górze”8.
O jeszcze jednym nabożeństwie musimy tutaj wspomnieć, ponieważ głównym inspiratorem był ksiądz
Rachwał. Na sesji 28 kwietnia 1956
roku Kongregacja postanowiła zaprowadzić od maja do października nabożeństwa fatimskie. Ustalono, aby
w każdy 13 dzień miesiąca odprawiać
mszę świętą z nauką i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Natomiast w każdą niedzielę przypadającą po 13 dniu miesiąca, przed
mszami świętymi, odmawiać z wiernymi różaniec, a po południu odprawiać
nabożeństwo fatimskie dla rozbudzenia ducha modlitwy i pokuty według
orędzia Matki Boskiej z Fatimy.
Rozkwit kultu Matki Boskiej był
przysłowiową solą w oku władzy komunistycznej. Nad Świętą Górą zbierały się ciemne chmury. 21 czerwca
1954 roku klasztor opuściło Małe Seminarium archidiecezji poznańskiej,
funkcjonujące tutaj od 1952 roku.
Przeniesiono je do Wolsztyna. Już
28 lipca do klasztoru świętogórskie8

M. Gosa, Ks. Leopold Rachwał.., dz. cyt., s. 45.

go przybyła komisja pod przewodnictwem Leonarda Łącznego, kierownika
Referatu do spraw Wyznań w Poznaniu. To nie wróżyło nic dobrego. Przypominało trochę wizyty urzędników
pruskich, którzy doprowadzili do kasaty Kongregacji w 1876 roku. Komisja
oprowadzana przez księdza Rachwała, szczegółowo obejrzała budynki
i kościół. W dość nieoczekiwanym momencie ksiądz Leopold zaproponował
komisji zejście do podziemi kościoła
z trumnami przodków. Kierownik Łączny odmówił. Wtedy ksiądz Leopold
chwycił go za ramię i stanowczym głosem powiedział: „Ale pan dyrektor nie
zrobi krzywdy Matce Bożej, która jest
tutaj obecna blisko 600 lat”9. Zapytany
pobladł i nic nie odpowiedział. Później
dowiedziano się, że władze komunistyczne zamierzały skasować klasztor, a filipinów przenieść do Tarnowa
albo Studzianny. Stało się inaczej.
Niedawno przyjęty ksiądz tarnowski
okazał się mężem opatrznościowym.
Filipini pozostali. Władze komunistyczne uczyniły z klasztoru miejsce
internowania sióstr elżbietanek z ziem
zachodnich. 5 i 6 sierpnia 1954 roku
przybyło tutaj około dwieście sióstr.
Ich kapelanem został właśnie ksiądz
Leopold. W swoich wspomnieniach
dotyczących tamtych czasów napisał:
„Warunki współżycia z Siostrami układają się dobrze. Podkreślić trzeba, że
kościół świętogórski w historii nigdy
nie rozbrzmiewał taką siłą rozmodlenia, jak w tym czasie… Uderza również wielka troska o czystość kościoła.
Naprawdę, teraz lśni wszystko i w kościele i w zakrystii. Nam pozostawiono
tylko front klasztoru, (I piętro), resztę
zajmują Siostry Elżbietanki. Już przed
5-tą rano suną przed klasztorem postacie Sióstr, zmierzające do kościoła.
Wypełniają ławki przed wielkim ołtarzem i w głównej nawie… Płyną modlitwy oficjum – rozmyślanie – litanie…
9
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śpiewy w czasie Mszy św. Potem prace systemem taśmowym, szwalnia
w auli, gdzie pracuje około 70 sióstr,
płyną tam też zdrowaśki Różańca.
Inne warsztaty pracy, to przy furcie
– klejarnia, gdzie siostry przygotowują
wytogi kołnierzowe dla kolejarzy PKP.
Tu znów brzmi Różaniec… Różaniec
brzmi na podwórzu, w kuchni… Różaniec w ogrodzie, bo wszystko stało się wspólne z siostrami. Wszędzie
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Il. 5. Gostyń. Oblicze Chrystusa. 1964 r.
Olej na desce. Wymiary; 34x36 cm

Różaniec, a zwłaszcza w kościele,
gdzie w każdej chwili ktoś jest przed
Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza z sióstr starszych”10. Dopiero po
odwilży październikowej w 1956 roku
mogły siostry powracać do swoich
klasztorów. Powrót odbywał się powoli. Ostatnie siostry opuściły klasztor
świętogórski dopiero w 1959 roku.
Po wyjeździe sióstr elżbietanek podjęto starania o utworzeniu
w klasztorze domu rekolekcyjnego.
Dom zaczął funkcjonować od 1957
roku. I znowu niebagatelną rolę
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odegrał tu ksiądz Rachwał, angażując
się w prowadzenie i rozwój rekolekcji
zamkniętych. Prowadził także prace
rekolekcyjno-misyjne w parafiach na
terenie całej Polski. To była pasja jego
życia. Według zestawienia podanego
przez księdza Mariana Gosę, ksiądz
Leopold od października 1951 roku
do grudnia 1978 roku przeprowadził

Il. 6. Gostyń. Chrystus Ukrzyżowany.
Olej na desce. Wymiary; 45,5x36,5 cm

849 serii rekolekcji, na których wygłosił 20109 kazań11. Rekolekcje wielkopostne przeprowadzał jeszcze tydzień
przed śmiercią. Był kaznodzieją bezkompromisowym i wymagającym.
W swoich kazaniach nigdy nie dotykał
wprost spraw politycznych, a pomimo to jego nauki wzbudzały niepokój
komunistycznych władz. W zbiorach
archiwalnych zachowało się urzędowe pismo skierowane do Kongregacji
wymierzone przeciwko niemu: „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Wydział do Spraw
Wyznań zgodnie z art. 57 § 3 kodeksu
postępowania administracyjnego, że
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w dniu 5 października 1962 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie
w sprawie szkodliwej dla Państwa
działalności księdza Leopolda Rachwała z Kongregacji Oratorium św.
Filipa Neriusza – Głogówko pow.
Gostyń, polegającej na wygłaszaniu
w dniu 9 września 1962 r. w Górce
Duchownej pow. Leszno, kazania
wymierzonego przeciwko władzom
państwowym. Starszy Inspektor Jerzy
Kamiński”12. Nie wiemy, jak ta sprawa
się zakończyła. Wtedy każde religijne
wystąpienie odbierano jako protest
przeciwko ateistycznemu systemowi.
Na odpoczynek wyjeżdżał
w góry na południe Polski, ale i tam
pracował duszpastersko. Podczas
swego pobytu w Krynicy w maju 1964
roku, pisał do superiora świętogórskiego księdza Józefa Jury: „Czas leci
– na tle przepięknej zieleni gór, lasów
i pól w ciepłych promieniach wiosny.
Dziękuję Bogu bardzo za te dni, które dają mi bardzo wiele. Korzystam
z różnych zabiegów, by wzmocnić siły
fizyczne, piję cenne wody, które ponoć
dobrze robią, wędruję w leśnych zagajnikach, gdzie tak pięknie można się
modlić z budzącą się do życia przyrodą, świergotem ptasząt. Ale to tylko tło
– patrzę na lepsze rzeczy, które tamte tylko lichym cieniem. Najpierw ta
służba Bożego Słowa, wdzięczna tutaj
służba, kościół wieczorem na majowym pełny – ludzie chętnie słuchają.
Tak działają na duszę te całe gromady
wiernych zwłaszcza mężczyzn, którzy
tutaj od wczesnych godzin rannych robią swoje porachunki z Bogiem. Widzi
się różnych ludzi – tu już ich nikt nie
widzi, jeno sam Bóg. I ten konfesjonał tutaj – to najpiękniejsze przeżycie
z wszystkich innych – kiedy człowiek
widzi jak łaska Boża chwyta dusze. Kilka godzin trzeba tu odsiedzieć i rano
i wieczór – i tu odsłaniają się cuda,
piękniejsze niż ta śliczna pogoda.
12
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W sobotę będę mówił o Świętej Górze
– o rekolekcjach zamkniętych – ludzie
tutaj z całej Polski – może ktoś i do
tej duchowej krynicy zawędruje kie-

Il. 7. Gostyń. Opłakiwanuie. Olej na desce.
Wymiary; 37,2x46,5 cm

dy. Miał być X. Biskup na Boże Ciało
– X. Bp. Pękala – chory – znów wizytacja odłożona będzie. W niedzielę 24
– rusza do parku tradycyjna procesja
do statuły Matki Bożej – koło 10-tej
– tam czeka mnie kazanie”13.
Nie mniej ważną pozycję
w życiu księdza Leopolda zajmowało pisarstwo. A pozostawił po sobie
mnóstwo zapisanych w maszynopisie
większych i mniejszych opracowań
z zakresu kaznodziejstwa i ascetyki.
W drodze i w swej celi klasztornej ciągle tworzył. Robił notatki, zapisywał
refleksje, myśli i zdarzenia. Przechodząc koło jego pokoju, zawsze słyszałem odgłosy wybijanych na maszynie
czcionek. Modlił się, myślał i pisał. Zawsze miał przy sobie nowe tomiki zawierające świeże myśli, modlitwy, drogi krzyżowe czy rozważania tajemnic
różańcowych, które chętnie rozdawał
innym.
Wspomniany wyżej ksiądz Marian Gosa w swojej źródłowej biografii
szczegółowo wymienia prace księdza
Leopolda, do których odsyłam zainteresowanych14. Po głoszeniu słowa Bo13
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żego, pisarstwo było jego drugą pasją.
Swoje prace dawał do przepisywania
w wielu egzemplarzach profesjonalnym stenotypistkom. Potrzebę pisania
najlepiej oddają jego własne słowa
z 1973 roku: „Ucieszyłem się niepomiernie, kiedy wczoraj otrzymałem
w kościele paczkę z nowym tomikiem
„Co to jest człowiek”. Te mozolne, ciągłe myślenia, notowania, wydają swój
plon powoli, coś zostanie, co będzie
świadkiem mych myśli i poczynań.
Wsłuchuję się w słowa Ks. Prymasa by razem przemyśleć, przemodlić
dokumenty Soboru, w których kościół
wypowiada się w nowej formie. Treść
dokumentów trudna, trzeba to zemleć
na miałki pokarm dla ludu, przemyśliwuję te zagadnienia, kiedy mam je
rzucać w serca wiernych, a potem próbuję notować… i tak powstaje tomik
za tomikiem. Nie chodzi mi o jakieś
głębokie elaboracje filozoficzne, owszem trzeba uczyć o Bogu, dać wła-
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Il. 8. Gostyń. Chrystus Najwyższy Kapłan.
Olej na desce. Wymiary; 53x39 cm

ściwe ludziom poznanie spraw Boga,
ale ważniejsza sprawa uczyć ludzi
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kochać. Bo Chrystus jako najważniejsze przykazanie nie stawia nakazu:
myśl o mnie, lecz kochaj mnie, kochaj
bliźniego swego. Dlatego moje rozważania ku temu zmierzają, chodzi
o spopularyzowanie zagadnień związanych z ważną tematyką udzielania
się Boga naszej duszy… chodzi o zrozumienie i stworzenie we własnej duszy dyspozycji, aby na gruncie duszy
mogła działać obficie łaska Boża”15.
Pisarstwo religijne służyło pracy duszpasterskiej. Miało bardzo praktyczny
cel. Pogłębić wiedzę religijna i pobudzić do miłości.
Jego dziełem życia była dwutomowa praca zatytułowana „Życie
Boga w nas”. Maszynopis liczący 586
stron z datą 1980 rok, stanowi podsumowanie jego dotychczasowych prac,

Il. 9. Gostyń. Chrystus Miłosierny z kaplicy
rekolekcyjnej. Olej na desce.
Wymiary; 54,0x41,7 cm

publikacji, przemyśleń i kapłańskich
doświadczeń. Daje nam też wgląd
w jego wrażliwe wnętrze oraz w sposób przeżywania i postrzegania ota-
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czającego świata. Zdarzenia wzięte
z codziennego życia odczytywał na
wyższej płaszczyźnie, widząc w nich
symbole rzeczywistości duchowych.
Nawet takie zagubienie w lesie stało się okazją do głębszej refleksji.
Ale oddajmy głos samemu autorowi:
„Świt dnia. Niedaleko kościoła rozciąga się ciemna plama boru. Tam
skierowałem swe kroki. Z brewiarzem
w ręku wchodzę w las. Tam panuje
miły chłód, choć słońce wzniosło się
już dość wysoko i grzeje mocno. Idę
coraz szybciej… Otacza mnie mrok.
Tu i ówdzie przedzieram się przez
gęstwinę. Na ziemi leży dużo spadłego igliwia. Gdzieniegdzie widać
mech czy inną licho rozwijającą się
zieleń. Czas leci szybko. Trzeba mi
wracać, bo czeka mnie rekolekcyjne
nabożeństwo. Niestety! Wpatrzony
w karty brewiarza, straciłem orientację. Wkoło gąszcz, mrok boru, tylko
z góry poprzez, konary drzew skąpe
prześwieca słonce. Gdzie teraz iść?
Słyszę głos dzwonów. Tak, to tam trzeba skierować kroki. Idę coraz prędzej.
Z dala poczyna coś świecić, to skraj
lasu. Wkrótce wychodzę na otwartą
przestrzeń. Przede mną falujące łany
dojrzewającego zboża, piękna zieleń pól, ogrody, sady, ludzkie chaty
i wznosząca się wysoko w niebo biała
wieża kościoła.
Idę i myślę… Bóg – Światłość
i Życie. Czyż nie widzę odbicia tego
skojarzenia w otaczającej mnie przepięknej przyrodzie? Ile nasuwa ona
obrazów, porównań, ile płynie z niej
zbawiennych przykładów? Podobnie
idziemy wszyscy przez gąszcze ziemskiego, doczesnego życia, jak ja szedłem przez ów las. Nieraz błąkamy się,
nieraz wpadamy w leśne gąszcze, nieraz grzęźniemy w leśnych bagniskach.
Często las wydaje nam się przytulny,
ale stale w nim pozostać nie chcielibyśmy. Gdy człowiek zabłąka się
w borze w ciemną, chłodną noc,

dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, jak
bardzo jest mu w nim ciężko i źle. Instynktownie szukamy wyjścia z boru,
szukamy światła, szukamy chleba,
który rodzą nasze pola, szukamy chaty, gdzie można spocząć, skąd czasem trzeba pójść i do kościoła, bo tak
nakazuje sumienie” 16.
W roku swojej śmierci wydał
kolejny tomik poświęcony zbawczej
mocy Boga w człowieku. W podrozdziale „W drodze do wieczności” jakby

Il. 10. Bytów. Oblicze Madonny
Świętogórskiej. Olej na desce.
Wymiary; 47x37 cm

przeczuwając zbliżająca się śmierć,
pisał o konieczności przeżywania
swojego życia w bliskości Boga: „Doceniamy wartość życia łaski, ale ta
właśnie wartość staje przed nami
w pełni dopiero w świetle wieczności,
gdy posiadanie łaski czy nie posiadanie jej decyduje o naszym wiecznym
zbawieniu albo wiecznym odrzuceniu
od Boga. Bóg w ostatnich chwilach naszego życia nie będzie czynił cudów.
W życiu podejmujemy cały szereg
decyzji, z Bogiem, z Jego łaską, czy
Życie Boga w nas, Gostyń Święta Góra 1980, s. 109110, [w:] AFG.
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bez Boga, bez życia łaski. Od tego,
czy w momencie śmierci posiadać
będziemy łaskę uświęcającą, zależeć
będzie nasza wieczność. Nie ma więc
i absolutnie nie może być sprawy ważniejszej nad tę właśnie sprawę wiecznego zbawienia. I to właśnie skłaniać
nas powinno do większej troski, zdążającej do zrozumienia wielkiego daru
Bożego życia łaski, by na co dzień żyć
w łasce uświęcającej, śmierć bowiem
jest echem życia”17.
Ksiądz Leopold całe swoje
życie uważał za wędrówkę ku wieczności. 16 kwietnia 1987 roku wracał
z pracy duszpasterskiej do świętogórskiego klasztoru. Jego biograf
przejmująco opisał to zdarzenie:
„…o godz. 18.15 upadł na drodze prowadzącej na Świętą Górę, opodal starej kapliczki związanej z historią Piety
Świętogórskiej, ks. Leopold Rachwał,
kapłan Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Wracał z posługi kapłańskiej,
który w tym dniu zawiózł [eucharystię]
byłej więźniarce Auschwitz w Poznaniu, osobie sparaliżowanej. Był Wielki
Czwartek. Ks. L. Rachwał miał przewodniczyć liturgii wielkoczwartkowej
na Świętej Górze o godz. 19.00. Jako
misjonarz ogromnie lubił wykorzystywać przypadki, gdy ktoś w drodze
na misje, czy rekolekcje uległ nagłej
śmierci, niektórzy mieli mu to za złe.
Ale on sam pragnął powiedzieć ostatnie kazanie w życiu taką śmiercią.
Widocznie Bóg wysłuchał jego pragnień, bo w dzień ust[anowienia] Najśw[iętszego] Sakramentu i dzień kapłański w Wielki Czwartek 1987 roku
powiedział takie kazanie w bazylice
świętogórskiej, kiedy tuż przed rozpoczęciem tej liturgii upadł u podnóża
góry i brakiem swojej osoby na liturgii
wielkoczwartkowej, powiedział wielkie
kazanie o śmierci”18.
17
Moc zbawcza w nas. Materiały katechetyczne, Święta
Góra Gostyń Poznański 1987, s. 35.
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Twórczość artystyczna
Działalność artystyczna księdza Leopolda pozostawała jakby na
uboczu pracy kapłańskiej. Pomimo
rozproszonych jego realizacji plastycznych, udało się zebrać i skatalogować sporo obrazów. Już pierwszy
ogląd prac pozwala sądzić o dobrze
opanowanym warsztacie malarskim.
Nie mamy pełnych wiadomości o edukacji artystycznej naszego księdza.
W latach 1936-1950 przebywał w Tarnowie na stanowisku wikariusza katedralnego i katechety. W rozmowach

Il. 11. Gostyń. Oblicze Madonny
Świętogórskiej z kaplicy rekolekcyjnej.
Olej na desce. Wymiary; 47x37 cm

ksiądz Leopold wspominał o swoich
kontaktach z muzeum diecezjalnym.
Najprawdopodobniej w muzeum zetknął się ze sztuką i tam też zapoznał
się z technikami malarskimi. Z klasztoru gostyńskiego często jeździł do
Szklarskiej Poręby, gdzie spotykał
się z wybitnym malarzem Vlastimilem Hofmanem. Po wojnie Hofman
zamieszkał na stałe w Szklarskiej Porębie. Także od niego mógł zdobywać
wiedzę i poznawać tajniki warsztatu
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malarskiego. W zbiorach klasztornych
zachowało się kilka obrazów tego artysty, w tym portret księdza Rachwała.
Pewnie nigdy się nie dowiemy, kto był
jego pierwszym nauczycielem.
Przejdźmy teraz do przedstawienia zachowanych prac. W świętogórskich zbiorach zachowały się
trzy obrazy wykonane czarną kredką
na papierze. Widać na nich pewną
i dobrą rękę rysownika. Najwcześniejszy noszący datę 1934 rok, ukazuje
Chrystusa w koronie cierniowej (il.2)19.
Oblicze wzorowane jest na cudownym krucyfiksie z Limpias w Hiszpanii.
Głowę otacza promienisty nimb. Jego
oczy skierowane są w niebo. Z głowy
zwieńczonej cierniami, spływają na
ramiona falujące włosy. Chrystus ma
brodę i wąsy. Niezwykle sugestywnie
namalowana jest twarz, wyrażająca
pogodne poddanie się woli Boga Ojca.
Na obliczu nie widać cierpienia, ale
spełnienie misji zbawczej. Twarz przyciąga swoją łagodnością, dobrocią
i wyrozumiałością. To twarz zbawczej
nadziei.
W 1942 roku powstał rysunek
Matki Boskiej Bolesnej (il.3)20. Postać ukazana w popiersiu, wyłania się
z prawej strony obrazu. Twarz ujęta
w trzy czwarte, skierowana w lewo,
wyraża pogodne pogrążenie się
w medytacji nad śmiercią Syna. Artysta nadał bardzo subtelne rysy malowanej postaci. Oczy są przymknięte,
łuki brwiowe klasyczne, nos szlachetnie prosty i delikatne usta. Podbródek
opiera na złożonych rękach z zagiętymi palcami. Spod welonu spływają
z lewej strony falujące włosy. Nad
głową widać eliptyczną aureolę. Modelunek światłocieniowy rozłożony
delikatnie, wydobywa z ciemniejszego tła wypukłe powierzchnie twarzy
Gostyń. Kredka na papierze. Wymiary: 41x29,5 cm.
W prawym dolnym rogu sygnatura autora i data 3.VIII.34.
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Gostyń. Kredka na papierze. Wymiary: 43,5x30,5 cm.
W prawym dolnym polu: ks. L. Rachwał / 6. VII. 1942;
w polu lewym nieczytelny napis dedykacyjny.
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i rąk. Obraz sprawia wrażenie malowanego światłem. Biorąc pod uwagę
zaawansowany wiek Matki Boskiej
w chwili śmierci Syna, to jednak na
obrazie wygląda bardzo młodo. Takie

Il. 12. Gostyń. Oblicze Madonny
Świętogórskiej z bramy do klasztoru.
Olej na desce

przedstawienie wydaje się obrazować
ideę ponadczasowej łączności tajemnicy Wcielenia z tajemnicą Odkupienia. Maryja rodzi Syna Bożego stając
się Świętą Boża Rodzicielką (Sancta
Dei Genetrix). Pod krzyżem cierpiąc
z Chrystusem staje się Współodkupicielką (Coredemptrix). Tam rodzi się
Kościół i Maryja staje się jego Matką.
Podobne realizacje plastyczne występują w pięknych Pietach z około 1400
roku. Młodziutka Maryja o dziewczęcej urodzie trzyma na kolanach ciało
Chrystusa zdjęte z krzyża. Idea ponadczasowej młodości Madonny.
Kolejny obraz namalowany
kredką powstał w 1949 roku (il.4)21.
Ukazuje Najświętsze Serce Jezusa.
Chrystus przedstawiony w popiersiu,
ubrany jest w białą suknię i przerzucony na lewy bark płaszcz, który podGostyń. Kredka na kartonie. 1949 r. Wymiary; 57x46 cm.
W prawym dolnym: ks. Rachwał Leopold / 20.VIII.49.
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trzymuje lewą ręką. Na piersi widnieje
promieniujące serce oplecione koroną cierniową i zwieńczone gorejącym
płomieniem z krzyżykiem. Twarz lekko przechyloną w lewo, okala zarost.
Z głowy spływają długie włosy. Oczy
ma zamknięte. Wyraz twarzy Jezusa
jest poważny, naznaczony miłosiernym smutkiem. Przejmująco i anatomicznie poprawnie oddał artysta dłoń
Jezusa. Ta dłoń wskazuje i jednocześnie odsłania serce. Symbol miłości
miłosiernej. Tło obrazu jest świetliście
rozjaśnione przy głowie. W miarę oddalania się ku brzegom obrazu, ciemnieje. Przez ten świetlny efekt artysta
jakby chciał powiedzieć, że im bliżej
jesteśmy Jezusa to bardziej jaśniejemy. W miarę oddalania się od Niego
popadamy w ciemność.
Ksiądz Leopold namalował
kilka wersji oblicza Chrystusa. Jednym z pierwszych jest obraz z 1964
roku, wzorowany na znanym temacie
ikonograficznym, jakim jest chusta
św. Weroniki (il.5)22. Ukazuje on umęczone oblicze Chrystusa na wprost,
z szeroko otwartymi oczami. Głowę
otacza cierniowa korona. Spod korony wypływają stróżki krwi, zraszając
zarost twarzy i długie włosy. Krew sączy się także z przenikliwie patrzących
oczu. Obraz ofiarowała Kongregacja
Gostyńska siostrze służebniczce dębickiej Wenancie Żołądż jako podziękowanie za „cichą i ofiarną pracę”.
Siostra Wenanta pracowała wiele lat
w klasztornej pralni. A była to praca
bardzo ciężka. Brak urządzeń mechanicznych sprawiał, że dużo czynności wykonywano ręcznie. Pomimo
ciężkiej pracy, zawsze promieniowała serdecznością i radością. Krucha
ciałem, ale wielka duchem. Do dzisiaj
Gostyń. Olej na desce. 1964 r. Wymiary; 34x36 cm. Na
awersie sygnatura: X. R L; na odwrocie przyklejony papier z napisem: Wielce Czcigodnej Jubilatce S.M. Wenancie Żołądź za pięćdziesiąt lat cichej i ofiarnej pracy, która
ocierała umęczone oblicze Chrystusa w dowód wdzięczności Kongregacja Oratorium św. Filipa Neriusza. Święta
Góra, dn. 27.IV.1964.
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zachowała się o niej dobra pamięć.
Chociaż już odeszła do wieczności, to
jednak jej promyki dobroci nadal świecą nad świętogórskim niebem. Podobnie jak promyki zgasłej gwiazdy docierają po wielu latach świetlnych do ziemi, chociaż ich źródło dawno wygasło.
Inne ujęcie twarzy przedstawia
obraz Chrystusa na krzyżu, wykadrowany ze sceny Ukrzyżowania (il.6)23.
Na obrazie widoczna jest tylko twarz,
klatka piersiowa i fragment prawego

Il. 13. Gostyń. Oblicze
Madonny Jasnogórskiej.
Wymiary; 50,5x34,5 cm

ramienia. Głowę zwieńczoną koroną cierniową, otacza świetlisty nimb.
Twarz z szeroko otwartymi oczami zapatrzonymi w dal, wyraża cierpienie.
To nie jest twarz człowieka umarłego,
ale żywego. Chrystus ma brodę, wąsy
i długie, ciemne włosy spływające na
piersi. Spod cierni i z oczy płyną strugi i krople krwi. Strużki spływają także
z przebitego boku. Z prawej strony widać fragment titulusa z literami „INRI”.
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Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 45,5x36,5 cm.

Grubo kładziona farba w kolorze czerwonym, ugrowym, zielonym i brunatnym, umieszczona w tle, potęguje
wymowę bólu. Z twarzy Chrystusa
emanuje nadzieja i miłosierdzie. Tło
wykonane jest poprzez szybkie, jakby
nerwowe uderzenia pędzla. Przypomina impresjonistyczną manierę budowania nastroju kolorem i pragnieniem
uchwycenie ulotnego wrażenia.
Temat pasyjny widzimy także
w obrazie ukazującym Opłakiwanie
(il.7)24. Scena wykadrowana jest ze
znanego od średniowiecza tematu
ikonograficznego „zdjęcie z Krzyża”.
Postacie ukazane są w popiersiu.
Z prawej przedstawiona jest Matka
Boska, która tuli do swego policzka
twarz Chrystusa. Prawą ręką podtrzymuje Jego głowę. Jej smutne, szeroko
otwarte oczy skierowane są w niebo.
Ubrana jest w brązową suknię. Głowę nakrywa brązowy welonem, spod
którego widoczne są ciemne włosy.
Chrystus ma zamknięte oczy i spokojny, martwy wyraz twarzy. Głowę okala
ciemny zarost i długie brunatne włosy.
Twarze postaci umieszczone są na
świetlistym tle, ciemniejącym w miarę
zbliżania się do brzegu obrazu.
W przebadanym materiale obrazowym odnajdujemy także wizerunek Chrystusa Najwyższego Kapłana
(il. 8)25. Chrystus ukazany w popiersiu, frontalnie, ze stułą przewieszoną przez szyję, ubrany jest w tunikę.
Z głowy spływają na ramiona ciemne,
falujące włosy. Twarz ze świetlistym
nimbem, okala zarost. Szeroko otwarte oczy uważnie wpatrują się widza.
Malowidło przypomina występujące
w sztuce zachodnioeuropejskiej wizerunki Chrystusa w typie ikonograficznym „Salvator Mundi”.
24

Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 37,2x46,5 cm.

Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 53x39 cm. Obraz ofiarowany ks. Henrykowi Brzozowskiemu w 1980 r.
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Inny obraz przedstawia Chrystusa Miłosiernego (il.9)26. Wykadrowany został ze znanego wizerunku
Chrystusa Miłosiernego namalowane-

Il. 14. Gostyń. Oblicze Madonny
Jasnogórskiej. Wymiary; 53,5x38,5 cm

go przez Adolfa Hyłę w 1944 r. Chrystus z brodą i wąsami, ujęty w popiersiu na wprost, z głową lekko przechyloną w lewo, ma na sobie białą tunikę.
Z głowy spływają falujące, brunatne
włosy sięgające ramion. Miłosierne
oczy wpatrują się w widza. Jego twarz
delikatnie uśmiechnięta, wyraża dobroć i wyrozumiale miłosierdzie. Tło
obrazu ma kolorystykę ugrowo seledynową, utrzymaną w jasnych tonacjach.
Zwartą grupę tworzę obrazy
o tematyce maryjnej. Należą tu trzy
twarze Madonny wykadrowane z cudownego obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej. Jedną z nich w 1974 roku autor dedykował Kongregacji w Bytowie
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Bytów. Kaplica domowa. Olej na desce. Wymiary: 47x37
cm. Na odwrocie napis: Trwajcie z Maryją na modlitwie.
Ks. L. Rachwał. 21. IV. 74.
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Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 54,5x41,5 cm.
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Gostyń. Olej na desce.
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Gostyń. Olej na płycie. Wymiary: 50,5x34,5 cm.
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Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 54,0x41,7 cm. Obraz
znajduje się w klasztornej kaplicy rekolekcyjnej.
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(il.10)27. Podobny wizerunek umieszczony jest na ścianie ołtarzowej
w kaplicy rekolekcyjnej klasztoru gostyńskiego (il.11)28. Jeszcze inny obraz umieszczony został w drewnianej
kapliczce, zawieszonej nad bramą
wjazdową do klasztoru świętogórskiego (il.12)29. Wizerunki ukazują twarze
Matki Boskiej okolone złocistą glorią.
Szeroko otwarte oczy wpatrzone są
w widza. Należy podkreślić, że w tych
wizerunkach wyczuwa się nie tylko
biegłą rękę, ale nade wszystko duchowe przeżycia artysty. Obrazy malowane są sercem. To przecież Madonnie
Świętogórskiej zawierzył ksiądz Leopold całe swoje życie.
Do tematów maryjnych należą także trzy obrazy przedstawiające
twarze Matki Boskiej wykadrowane
z cudownego obrazu jasnogórskiego.
Jedna z nich znajduje się w bazylice świętogórskiej w ołtarzu Krzyża
Świętego pod cudowną figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (il.13)30. Inna
wizualizacja twarzy Madonny Częstochowskiej w zamiarze autora, miała
trafić do kościoła w Gostkowie, którą
obsługiwali kapłani z Kongregacji Bytowskiej (il.14)31. Na rewersie naklejony jest papier z napisem: Ku pamięci
wielkiego pioniera pracy duszpasterskiej na Pomorzu – proboszcza Bytowa i Gostkowa ś.p. Księdza Stanisława Szczerbińskiego ten obraz ofiaruję
dla kaplicy w Gostkowie ad Bytów.
23. XI. 1985. ks. Rachwał. Obraz ten
oprócz wartości artystycznej posiada
ponadto wartość historyczną. Upamiętnia filipina gostyńskiego, który
pracował duszpastersko od 1947 roku
na kaszubskiej ziemi i tworzył zręby

Gostyń. Olej na płycie. Wymiary: 53,5x38,5 cm. W prawym rogu słabo czytelna sygnatura: X. Rachwał L.
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Kongregacji Bytowskiej. W 2010 roku
filipini przekazali kościół w Gostkowie

Il. 15. Gostyń. Oblicze Madonny
Jasnogórskiej. Olej na płycie.
Wymiary; 42x36cm

diecezji pelplińskiej. Trzeci wizerunek
oblicza Madonny Jasnogórskiej przechowywany jest w zbiorach klasztoru
świętogórskiego (il.15)32.
Trzeba przyznać, że namalowane oblicza Madonny Jasnogórskiej
są bardzo do siebie zbliżone. Ukazują
tylko głowę Madonny nakrytą welonem z małym fragmentem sukni. Na
wyróżnienie zasługuje jednakże obraz z bazyliki świętogórskiej. Drobiazgowo odtworzony został ornament
na welonie i sukni, czego brakuje na
pozostałych obrazach. Nie pominięto
tu ostrych cięć na policzku. Ten wizerunek ma w sobie siłę oddziaływania.
Obraz emanuje wewnętrzną, duchową
mocą. Oczy Madonny wnikliwie patrzą
na widza. Wobec takiego spojrzenie
nie można przejść obojętnie.
Kolejną grupę ikonograficzna tworzą trzy obrazy z wizerunkami
świętych. W 1969 roku powstał wizerunek ukazujący maskę pośmiertną
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Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 42x36 cm.

św. Filipa Neri (il.16)33. Twarz świętego
zwrócona lekko w lewo, ukazana jest
z oczami zamkniętymi, małym, orlim
nosem i wąskimi ustami. Kolorystykę szaro-bladą, rozjaśniają delikatne
smużki ugru. Z przekazów biograficznych wiadomo, że po śmierci św.
Filipa sporządzono maskę gipsową.
Z niej wykonano kilka masek woskowych, zachowanych do dzisiaj. Inny
niedatowany obraz ukazuje św. Teresę z Lisieux (il.17)34. Święta ukazana
w popiersiu, zwrócona lekko w lewo,
ubrana jest w karmelitański habit.
Z głowy otoczonej świetlistym nimbem, spływa ciemny welon. Szeroko
otwarte oczy zapatrzone są w dal.
Twarz świętej promienieje pogodną
radością. Tło obrazu jest seledynowo
– zielone. Trzeci obraz namalowany
w 1972 roku przedstawia św. Judę
Tadeusza, patrona od spraw trudnych
i beznadziejnych (il.18)35. Ksiądz Leopold przekazał obraz do filipinów
w Studziannie-Poświętnem. Malowidło jest podziękowaniem św. Judzie
Tadeuszowi za opiekę nad autorem
obrazu w czasie ucieczki z Tarnowa
przed prześladowaniami władz komunistycznych. Ksiądz Leopold namalował wizerunek w 20. lecie przyjęcia
do Kongregacji Oratorium na Świętej
Górze. Święty ukazany w trzy czwarte,
frontalnie, ubrany jest w białą tunikę
i niebieski płaszcz spływający z lewego ramienia. Prawą ręka podtrzymuje
mandylion z wizerunkiem Chrystusa,
a lewą opiera na lasce z napisem:
„Św. Juda Tadeusz Apostoł”. Jedna
Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 28x22 cm. Na odwrocie napis: Św. Filip Neri, oblicze n.p. maski pośmiertnej.
Ks. Rachwał Leopold sprawił 1969.
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Gostyń. Olej na płycie. Wymiary: 57,0x46,5 cm.

Studzianna-Poświętne. Sanktuarium Świętej Rodziny,
kaplica św. Walentego. Olej na desce. Wymiary: 70x50
cm. Na odwrocie napisy: S. Judo Tadeuszu nie wypuszczaj mnie z Twej opieki / 23.V.1952 / ks. Leopold Rachwał; W czasie ucieczki z Tarnowa z katedry 6.I.1950
– gdy wróg ścigał (?) aż do przystani na Św. Górze (?)
– w październiku 1952 roku – 25.X.72. On natchnieniem
był w ciężkich chwilach D[eo]G[ratias]; w prawym, górnym
rogu napis nieczytelny.
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z tradycji głosi, że Chrystus roniący krwawy pot podczas modlitwy

Il. 16. Gostyń. Maska posmiertna św. Filipa
Neri. Olej na desce. Wymiary; 28x22 cm

w Ogrojcu, otarł twarz kawałkiem płótna, które polecił Judzie oddać królowi Edessy Abgerowi. Twarz świętego
lekko skłonioną w lewo, okalają długie
włosy, wąsy i broda. Jego oczy łagodnie patrzę poza obraz.
W zbiorach klasztoru gostyńskiego zachowały się jeszcze dwa
obrazy namalowane w latach okupacji
w 1943 roku, przedstawiające drewniane kościoły z diecezji tarnowskiej.
Jeden z nich ukazuje kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej na Burku w Tarnowie. (il.19)36. Na
obrazie widać kościół składający się
z trzech zasadniczych części: wieży,
nawy i prezbiterium. Wieża posiada
charakterystyczną dla tego typu podkarpackich kościołów nadwieszoną
izbicę, zwieńczoną cebulastym hełmem. Podobny hełm zwieńcza sygnaturkę umieszczoną na styku nawy
z prezbiterium. Obiekt ukazany wśród
Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 50,4x40,5 cm. Na odwrocie napis ołówkiem: Tarnów. Kościółek M.B. na Burku
1943. Ks. Rachwał.
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drzew, otacza drewniane ogrodzenie.
Bryła świątyni oddana jest w dobrych
proporcjach. Umiejętnie też rozłożone są walory światłocieniowe, wydobywające trzeci wymiar. Natomiast
schematycznie ukazany jest błękit
nieba zasnuty białymi obłokami. Miernej jakości dobrane podobrazie trochę
degraduje wartości estetyczne. Z podobrazia przebijają malowane litery. Na
usprawiedliwienie można dodać, że
były to czasy wojenne i dobre materiały malarskie stanowiły towar deficytowy.
Drugi obraz przedstawia kościół pw. św. Marcina w Zawadzie niedaleko Tarnowa (il.20)37. Na obrazie
widać kościół konstrukcji zrębowej,
jednonawowy z węższym prezbiterium, nakryty gontem. Nawę otaczają
specyficzne dla tego regionu soboty. Nad wejściem wznosi się wieża
o pochylonych ścianach z nadwieszoną izbicą. Budowla wkomponowana
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Il. 17. Gostyń. Św. Teresa z Lisieux.
Olej na płycie. Wymiary; 57,0x46,5 cm

jest w pejzaż z drzewami i zielenią.
Podobnie jak w poprzednim obrazie,
Gostyń. Olej na desce. Wymiary: 50,0 x 40,5 cm. Na odwrocie napis ołówkiem: Tarnów, Góra św. Marcina 1943.
Ks. Rachwał.
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pejzaż i niebo oddano schematycznie,
natomiast bryła kościoła ukazana jest
z dużym wyczuciem plastycznym.
Na zakończenie prezentacji
prac, koniecznie wspomnieć należy
o zaginionym obrazie namalowanym
do kościoła w Błażejewie (il.21). Obraz umieszczony w ołtarzu bocznym,
był dobrą kopią cudownego wizerunku
Matki Boskiej Świętogórskiej. W 1997
roku wizerunek Madonny Gostyńskiej

Il. 18. Studzianna - Poświętne.
Św. Juda Tadeusz. 1972 r. Olej na desce.
Wymiary; 70x50 cm.

zastąpiono obrazem ukazującym św.
Józefa, namalowanym przez Mariana
Kaczmarka. Nie wiadomo, co stało
się z obrazem po usunięciu ze świątyni. W każdym razie dysponujemy
materiałem ikonograficznym i należy
wszcząć poszukiwania.
Przedstawione wyżej obrazy
nie wyczerpują całej twórczości malarskiej księdza Leopolda. Pozostawił
po sobie jeszcze inne realizacje malarskie rozproszone w różnych miejscach. Niektóre z nich znamy tylko
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z nieopublikowanych materiałów pozostawionych przez księdza Mariana
Gosę, zbieranych do przywoływanej
wielokrotnie pracy monograficznej.
Odnajdujemy tam fotografie trzech obrazów z widokami górskimi, które znajdują się w zbiorach rodzinnych w Robczycach. Widać na nich wprawną rękę
artysty, dobrze wykreśloną perspektywę, niepowtarzalny klimat i miłość
do gór. Ich autor kochał góry, kochał
zdobywanie szczytów, a w późnym
wieku spacery po łagodnych wzniesieniach. Wrażliwość na piękno natury
odczytujemy w jego krótkim opracowaniu o pustelni św. Kingi. Na samym
początku pisze: „Pieniny – najpiękniejszy zakątek naszej polskiej ziemi.
W niebo strzelające białe dzikie turnie
z soczystej zieleni lasów – ponad rwący się w głębi Dunajec. Niezapomniane przeżycia – czy tam przyczepionym
kurczowo do skał nad siną tonią wody,
czy tam wysoko na szczytach Sokolicy
czy Trzech Koron. Z Sokolicy szczytów
lśnią się dzikie skały strzeliste ponad
wody Dunajca – jaśnieją w blaskach
słońca doliny wśród ciemnych smereków lasów. Z szczytów Trzech Koron
– wzrok biegnie w dal, kędy sinieje na
zachodzie Babia Góra, piętrzą się Tatry – rozciąga się szlak spiskiej ziemi.
U stóp znów rwący Dunajec mknący
wśród skał zamczyska Czorsztynu
i przeciwległego temuż grodziska Niedzicy. Z wzorzystych kobierców pól
wzrok czepia się murów Czerwonego
Klasztoru”38.
Piękno przyrody dla księdza
Leopolda było pretekstem do głębszej
refleksji nad pięknem duchowym. Dla
niego wspaniałość natury symbolizowała nade wszystko wspaniałość
duchową. Na dalszych stronach czytamy: „Szczyty Pienin potęgą swego
piękna o innych mówią szczytach,
na które piąć się wciąż winna dusza
– szczyty doskonałości życia – świętoSerce Pienin, Tarnów 1947. Nakładem Pustelni w Pieninach, s. 3-4.
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ści… szczyty niemniej bogate w piękno wewnętrznych wartości ducha”39.
W tych krótkich fragmentach uwidacznia się dusza kapłana i poety.
We wspomnianych materiałach znajdują się także zdjęcie obrazu przedstawiającego Matkę Boską
z Dzieciątkiem, wzorowanym na dziele Rafaela Santi „Madonna Sykstyńska” oraz obraz ukazujący modlitwę
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Obraz
z Matką Boską autor dedykował swoim rodzicom 6 lutego 1937 roku. Odnajdujemy tam również fotografię portretu wykonanego w latach 1939-1942
ukazującego nieznanego nam księdza
prof. Króla, który zginął w Oświęcimiu.
Ksiądz Gosa wymienia jeszcze dwa obrazy przechowywane
w muzeum sanktuaryjnym w Limanowej – Matki Boskiej z Jerozolimy oraz

Il. 20. Kościół w Zawadzie. 1943. Olej na
desce. Wymiary; 50,0x40,5 cm

Pana Jezusa w więzieniu40. Ich obecność w tym miejscu nie jest przypadkowa. To przecież ksiądz Jan, rodzony
brat księdza Leopolda nieprzerwanie
39

Tamże, s. 22.
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M. Gosa, Ks. Leopold Rachwał..., dz. cyt., s. 85.
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Il. 19. Kościół w Tarnowie na Burku. 1943 r.
Olej na desce. Wymiary; 50,4x40,5 cm

pracował duszpastersko w Limanowej
od 1937 aż do swej śmierci w 1992
roku. Miasto w uznaniu dla zasług na
niwie duszpasterskiej, patriotycznej
i społecznej, nazwało jedną z ulic miasta Limanowej, ulicą księdza Jana Rachwała.
Po prezentacji dorobku artystycznego, czas na podsumowanie.
Ksiądz Leopold był malarzem amatorem. Niewiele wiemy o jego edukacji
malarskiej. Lekcje rysunku, podstawowe zasady kompozycji, perspektywy oraz technik malarskich, musiał pobierać jeszcze przed wojną.
O tym świadczy znakomicie wykonana
kredką twarz Jezusa Ukrzyżowanego
z 1934 roku oraz obraz z Madonną
Sykstyńską dedykowany rodzicom
w 1937 roku. Ten ostatni wykonał
prawdopodobnie farbami olejnymi.
Z fotografii nie sposób rozpoznać
techniki. W każdym razie obraz ma
dobrą kolorystykę. W czasie okupacji niemieckiej powstał wizerunek
Matki Boskiej Bolesnej wykonany
kredką w 1942 roku oraz dwa obrazy
olejne z 1943 roku, ukazujące drewniane kościoły. Już te obrazy mówią
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o niepospolitym talencie artystycznym
ich wykonawcy. We wczesnym okresie
twórczości uprawiał malarstwo pejzażowe i portretowe. Później podejmował wyłącznie tematy religijne. W miarę
upływu czasu coraz bardziej zanurzał
się w świat wartości duchowych. Przeżycia mistyczne uzewnętrzniały się
w pismach i słowach wędrownego kaznodziei oraz w artyzmie podejmowanych tematów malarskich. Mistyk
i artysta. Wspomniano na początku, że
ksiądz Leopold malarstwo uważał za
skromny dodatek do pracy duszpasterskiej, a właściwie za narzędzie ewangelizacyjne. Znakomicie wykonywał głowy
Madonny Świętogórskiej i Jasnogórskiej
oraz Jezusa. Bardzo przejmujący jest
obraz ukazujący Chrystusa, jak gdyby
wykadrowany ze sceny Ukrzyżowania.
To Chrystus cierpiący i miłosierny. Cierpienie splata się z zbawczą nadzieją.
Motyw zbawczej nadziei uwidaczniał
ksiądz Leopold w słowach i obrazach.
Nawet wtedy, gdy podejmował tematy
pasyjne, jego obrazy promieniują nadzieją i duchową radością.
W klasztorze świętogórskim
ksiądz Leopold wiódł życie pokornego
sługi bożego i jeszcze pokorniejszego
malarza. Nigdy nie uważał się za artystę. Malował dla większej chwały Bożej.
Piękno nosił w sercu. Przekazywał je
słowem kaznodziei i obrazem artysty.

Dlatego już za życia zasłużył sobie
na najwyższą pochwałę, a po śmierci

Il. 21. Błażejewo. Kopia obrazu
Matki Boskiej Świętogórskiej

oprócz chwały nieba, na wieczną sławę
słowem i piórem. I dlatego niniejszy artykuł jest przywołaniem na pamięć jego
skromnej osoby, a także pragnieniem
zachowania dla naszej filipińskiej historii tego, co z jego twurczości artystycznej ocalało.

ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskich
kapłanów i braci
Ksiądz Tomasz Ostrowski
COr – przyszedł na świat w 17291
roku. Do świętogórskiej wspólnoty
wstąpił w 1762 roku i spędził w niej
równe trzydzieści lat2. Podczas swego
posługiwania odznaczał się niezwykłą
gorliwością w słuchaniu spowiedzi.
1
Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył 63 lata.
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Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.

Potrafił też umiejętnie wyjaśniać ludowi Bożemu tajemnice Słowa Bożego,
językiem prostym i przystępnym dla
każdego. Księga zmarłych określa go
jako Ojca ubogich, zapewne wspierał ludzi potrzebujących pomocy, nie
tylko duchowej, ale też materialnej3.
Dzięki swej dobroci i wrażliwemu sercu pomagał radom wszystkim strapioTamże.
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nym wszelkiego rodzaju problemami.
Współbracia, widząc jego szlachetność, wybrali go przełożonym klasztoru 19 września 1785 roku4. Przez
sześć lat, aż do śmierci, gorliwie pełnił ten niełatwy urząd. Podczas jego
przełożeństwa regularnie odbywały
się sesje generalne, na których często podejmowano decyzję o pomocy
kapłańskiej dla upadających kongregacji, które powstały dzięki fundacji
gostyńskiej: kongregacji poznańskiej
i biechowskiej5. Mimo iż wymienione
wspólnoty wygasły m.in. z braków personalnych, to kongregacja gostyńska
cieszyła się opieką Bożą, ponieważ
liczyła czternastu kapłanów, jednego
kleryka oraz czterech braci6. Za czasów superiora Ostrowskiego zmarł
zacny fundator świętogórski Józef
Mycielski oraz jego małżonka Zofia,
których pochowano na Świętej Górze7. Ksiądz Tomasz Ostrowski zasnął
w Panu dnia 16 kwietnia 1792 roku
w 63 roku swego życia. Pochowany
został pod ołtarzem Świętego Krzyża
w podziemiach obecnej bazyliki8.
Ksiądz Andrzej Przepierczyński COr – urodzony w 17239
roku. Przybył do klasztoru gostyńskiego w 176710 roku i pozostał w nim
do końca swego życia. Sprawował
powierzone mu obowiązki sumiennie
oraz gorliwie. Opiekował się wspólnotą Świętej Matki Kościoła, zawsze
gorliwie wypełniał zbawienne reguły
i statuty życia we wspólnocie filipinów.
Swój czas poświęcał na słuchaniu
spowiedzi, z której sam także często
korzystał. Opatrzony świętymi sakra-

mentami: spowiedzią sakramentalną,
Wiatykiem i olejami, zmarł jako senior
Kongregacji przeżywszy 74 lata życia, dnia 3 kwietnia 1797 roku. Jego
doczesne szczątki pochowano tradycyjnie w podziemiach, pod ołtarzem
Krzyża11.
Ksiądz Tomasz Zawartowicz
COr – brat w naszym zgromadzeniu,
którego pochodzenie pozostanie tajemnicą. Niewiele poznajemy szczegółów z jego życia, oprócz tego iż był
zaopatrzony świętymi sakramentami
na godzinę śmierci. Trudno określić
jaką wykonywał pracę, ponieważ Księga zmarłych na ten temat milczy. Odszedł do wieczności o godzinie czwartej nad ranem dnia 13 września 1801
roku i ciało jego spoczęło obok współbraci, pod ołtarzem Krzyża12.
Ksiądz Maurycy Drobiński
COr – przyszedł na świat w 176613
roku. Przyjęty został do klasztoru
świętogórskiego w roku 1791. Jest to
kolejny członek gostyńskiej wspólnoty,
który pozostanie anonimowy, z uwagi na brak konkretnych informacji o
jego życiu w księdze zmarłych. Zasnął
w Panu, wycieńczony suchotami14 na
które chorował, dnia, 25 kwietnia 1807
roku o godzinie 22.00. Przed zgonem
otrzymał wszystkie sakramenty, przygotowujące pobożną duszę na spotkanie ze Stwórcą. Pogrzeb odbył się
dwa dni później i pochowano został w
podziemiach15.
Ksiądz Stanisław Korer COr
– urodził się 173716 roku. Był najpierw kapłanem poznańskim, ponieważ otrzymał tytuł kanonika kolegiaty

4

ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 249.
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Tamże, s. 250.
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Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
8

Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył 74 lata.
9

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji
w nekrologu, iż żył 41 lat.
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Chodzi najprawdopodobniej o chorobę gruźlicy.

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył 70 lat.
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Z archiwum Świętej Góry, lata 20. XX wieku

poznańskiej św. Marii Magdaleny17.
U schyłku swego pobożnego życia,
postanowił osiąść na Świętej Górze, gdzie przyjęto go w roku 1798.
Zapewne jak każdy kapłan gorliwie
pełnił posługę kapłańską. Opatrzony
wszystkimi koniecznymi sakramentami, odszedł do Pana 3 lipca 1807 roku
o godz. 10.00 przed południem i pochowany został w podziemiach18.
Brat Franciszek Rutkowski
COr – przyszedł na świat w 173719
roku. Po raz kolejny nie dowiadujemy
się nic o szczegółach z jego życia.
Przyjąwszy sakramenty na drogę do
wieczności, skonał o północy dnia 29
lipca 1807 roku. Następnego dnia odbył się pogrzeb, po którym ciało razem
z trumną złożono w kryptach20.
Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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Tamże.

Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył 70 lat.
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Ksiądz Teodor Grodziński
COr – urodził się w 174121 roku. Przybył do Gostynia wiedziony pobożnością maryjną i wstąpił do kongregacji w 179922 roku. Wcześniej był już
kapłanem poznańskim, gdzie pełnił
wyjątkową funkcję dziekana katedry
poznańskiej. Należy domniemywać,
że swoje funcie kapłańskie dobrze wypełniał. O godzinie 8.00 rano, dnia 16
stycznia 1811 roku oddał, zaopatrzonego świętymi sakramentami, ducha
w Boże ręce i pochowano go pod ołtarzem Matki Bożej Bolesnej23.
Brat Józef Bucholtz COr
– urodzony w 174224 roku. Przeżył sporo, siedemdziesiąt lat życia. Jak wielu
Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył 70 lat.

21

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w nekrologu, iż żył 70 lat.
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wcześniejszych kapłanów i braci, tak i
on do dzisiaj pozostaje tajemnicą, zagadką, z powodu braku danych o jego
życiorysie. Zupełnie niespodziewanie,
o godzinie czwartej nad ranem, 14
maja 1812 roku wyzionął ducha i odszedł do wieczności. Nagła śmierć zaskoczyła wszystkich współbraci, dlatego nikt nie udzielił mu potrzebnych
sakramentów. Jego doczesne szcząt-

ki złożono dnia, 16 maja pod ołtarzem
Krzyża25.

Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach
1677-1974.
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ks. Stanisław Gawlicki COr

SŁUGA BOŻY JAN TYRANOWSKI
W 1941 roku żołnierze niemieccy wtargnęli do salezjańskiej
parafii św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, aresztując
11 zakonników. Po stracie duchownych duszpasterstwo młodzieży spadło w dużej mierze na świeckich. Zadanie to podjął Jan Tyranowski, zwyczajny na pozór mężczyzna po czterdziestce. Odegrał on nieocenioną rolę
w formowaniu młodego pokolenia
świadków Chrystusa. Pośród jego wychowanków dziesięciu zostało księżmi
– w tym także młody Karol Wojtyła
– późniejszy Jan Paweł II. W jednym
ze swoich najwcześniejszych tekstów
Wojtyła nazwał go „apostołem”. Pisał,
że jego świątobliwy i ekscentryczny
wychowawca „żył blisko Boga, czy raczej z Bogiem”. Jego świadectwo ujęło za serce młodego Karola, budząc
w nim pragnienie życia wewnętrznego.
Urodzony w 1901 roku
w Krakowie, Jan Tyranowski ukończył
szkołę średnią uzyskując kwalifikacje
księgowego. Pewnego dnia podczas
Mszy św. przeżył nawrócenie, kiedy

usłyszał od kaznodziei:” Nietrudno
jest zostać świętym”. Zapragnął życia
modlitwy. Dlatego w wieku trzydziestu
paru lat zamienił biuro na maszynę do
szycia. Spodziewał się, że znajdzie
więcej czasu na modlitwę i studiowanie pism teologicznych. Tyranowski
zorganizował swój czas wokół modlitwy i czytania mistyków. Z czasem zaczął głęboko doświadczać obecności
Boga. W czasie okupacji niemieckiej
wiara i kultura Polaków były szczególnie atakowane. Pomimo tego zagrożenia prowadził kółko katechetyczne
i Żywy Różaniec. Jak do tego doszło?
W pismach świętego Tomasza z Akwinu przeczytał o „przekazywaniu innym
owoców kontemplacji”. Rozważając te
słowa poczuł potrzebę dzielenia się
z innymi – zwłaszcza studentami i robotnikami – których spotykał na Mszy
Świętej owocami swoich przemyśleń.
W czasie tych rozmów, zapraszał ich
do wspólnego odmawiania różańca po
Mszy Świętej. Wśród nich był między
innymi Karol Wojtyła i Mieczysław Maliński.
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Suga Boży Jan Tyranowski

Z perspektywy czasu Wojtyła i Maliński twierdzili, że Tyranowski
wydał się im nieco dziwny, a zarazem
jakoś pociągający – wyczuwali, że ma
on bliską relację z Bogiem. „Odkryłem,
że to było kluczem do zrozumienia
jego osobowości” – mówił Maliński.
„Wprawdzie jego staroświecki język
nieustannie działał mi na nerwy, słuchałem go jednak z uwagą, uświadamiając sobie, że wszystko co mówił,
dotyczyło jednego – prawdy o Bogu,
który w nas mieszka”. Z czasem grupka urosła do piętnastu osób. Normalną reakcją wielu młodych Polaków, żyjących w ciągłym zagrożeniu od Niemców – był gniew, nienawiść wobec
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najeźdźców. Marzyli o zbrojnym odwecie i powstrzymaniu przemocy siłą.
Jednak grupa Tyranowskiego obrała
inną drogę. Pod jego kierownictwem
jej członkowie zaczęli rozważać, na
czym miałoby polegać naśladowanie
Chrystusa, w tak niebezpiecznej sytuacji. Poznawali swój temperament,
swoje mocne i słabe strony, zestawiając to z wymogami Ewangelii. „Bóg
jest w nas” – mawiał Tyranowski, „aby
nas wydobyć z samych siebie”. Kierując się tymi wskazówkami, zaczęli
prosić Boga o światło w jaki sposób,
pokojowo i odważnie stawić opór niemieckim najeźdźcy. Ich modlitewna
i pokorna postawa, stanowiła kontrast

z tym wszystkim, co działo się dookoła. Głównym celem formacji było
głębokie rozbudzenie obecności Bożej. Wolność wewnętrzna, jaką dzięki
temu odczuwali, stawała się nowym
źródłem oporu, zastępującym niższe,
czysto naturalne odruchy. Wkrótce
grupka zaczęła wywierać wpływ na
innych. W miarę jak wieść o spotkaniach rozchodziła się po okolicy, pojawiali się coraz liczniej nowi chłopcy.
Powstała następna piętnastka, potem
kolejne. Wkrótce Wojtyła, Maliński
i kilku innych członków pierwotnej
wspólnoty, prowadzili już samodzielnie nowe Koła Różańca, które spotykały się co tydzień. Każdy z liderów
starał się wpoić rówieśnikom to samo
życie modlitwy oraz poczucie odpowiedzialności za własne słowa, myśli
i uczynki, jakiego uczył ich Tyranowski.
W 1943 roku Koła Żywego
Różańca, założone przez zwykłego
krawca, zrzeszały już sześćdziesięciu
mężczyzn. Groźba ich odkrycia przez
Niemców narastała z każdym dniem.
Nikt nie wiedział, czy między śniadaniem a obiadem nie zostanie złapany
i zawleczony do więzienia lub obozu.
Zastanawiano się nawet nad rozwiązaniem grupy ze względu na grożące
niebezpieczeństwo – i niemal jednogłośnie zdecydowano kontynuować
spotkania. Wreszcie stało się to czego się obawiano. W czasie spotkania
do mieszkania Tyranowskiego weszło
gestapo. Jednak Niemcy odstąpili od
represji i nikogo nie aresztowali, uznając dziwnego krawca za niespełna
rozumu fanatyka religijnego. W miarę
jak wiara uczestników wzrastała, kilku
z nich zaczęło myśleć o kapłaństwie,
między innymi Karol Wojtyła. W tym
czasie seminarium duchowne było zamknięte, dlatego profesorowie i klerycy byli zmuszeni kontynuować naukę
w podziemiu. W pewnym momencie
sam Tyranowski o tym myślał, ale

słabnące zdrowie rozwiązało problem.
Od czasu do czasu odwiedzał swoich
młodych przyjaciół. Stali się oni dla
niego braćmi w Panu, którzy troszczyli się o niego, jak ongiś on był zatroskany o nich. Kiedy, już po wojnie,
Wojtyła kończył doktorat w Rzymie,
Tyranowski ciężko zachorował, najpierw na gruźlicę, do której dołączyła
się poważna infekcja. „Czy bierze pan
zastrzyki przeciwbólowe?” – zapytał
go Maliński, będący wtedy klerykiem.
„ Jak długo mogę wytrzymać, obywam
się bez nich” – odparł Tyranowski.
Znosząc cierpliwie swoje długotrwałe
cierpienia, wierzył, że mają swoją wartość duchową (Karol Wojtyła nazywał
go „Hiobem”). „ Leżę tu i nic nie robię,
ale chcę przyczynić się do zbawienia
świata, tak jak wy w seminarium, dlatego ofiaruję mój ból za wszystkich,
którzy są w potrzebie” – mówił.
Jan Tyranowski zmarł w 1947
roku, po rocznym pobycie w szpitalu. Na jego pogrzebie pojawił się tłum
ludzi, z którymi dzielił się swoją wiarą.
Jak powiedział ktoś, Tyranowski przekazywał im „sekret życia wewnętrznego przede wszystkim swoim własnym
przykładem”.
Przykład Sługi Bożego Jana
Tyranowskiego wciąż ma moc oddziaływania, zwłaszcza na osoby samotne
i tych, którzy nie mają pewności, do
czego ich Pan Bóg powołuje. Ukazuje nam on, jak owocne jest pójście za
głosem Pana już teraz, choć jeszcze
nie wiemy, co kryje w sobie przyszłość.
Kiedy Jan zdecydował się podporządkować swoje życie modlitwie i rozwojowi duchowemu, zostało ono przemienione. A kiedy odważył się zaprosić młodych ludzi do pogłębienia życia
duchowego, przemienione zostało
także ich życie. Tak więc, czy jesteś
w małżeństwie, czy w stanie wolnym,
czy skończyłeś studia, czy też nie, my
wszyscy świeccy członkowie Kościoła,
jesteśmy wezwani do przekazywania
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innym tego, co sami otrzymaliśmy od
Boga.
Na pierwszy rzut oka Tyranowski, wydawał się bardzo nietypowym
ewangelizatorem. Jako nieśmiały introwertyk, bywał nieporadny w sytuacjach towarzyskich, brakowało mu
też wykształcenia teologicznego. Jednak jego duchowy wpływ sięgnął daleko poza Kraków. Papież Jan Paweł II

często ukazywał go jako przykład ludziom świeckim w różnych częściach
świata. Dziś po wielu latach jeszcze
bardziej zdajemy sobie sprawę, jak
w każdej parafii i w każdym środowisku świeckim, potrzebni są ludzie
podobni do Jana – którzy przez swoje słowa i styl życia dają świadectwo
wierze.

BIURO PARAFIALNE
czynne w godzinach
16.30–18.00 (czwartek)
9.00–11.00 (sobota)
tel. (65) 572 00 14

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.filipini.gostyn.pl
zapraszamy na naszego facebooka

@swietagoraklasztor

SPOTKANIA GRUPY
ORATORIUM DOROSŁYCH

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

Z MASĄ ŻURAWINOWĄ
Kruche
ciasto
200 g mąki pszennej
100 g zimnego masła
50 g cukru pudru
1 żółtko
1 łyżka gęstej śmietany 18%
1/2 puszki masy kajmakowej

Wszystkie składniki szybko zagnieść, schłodzić w lodówce przez
30 minut. Rozwałkować ciasto, wykroić kwadrat o boku 20 x 20 cm,
ułożyć na blaszce, z resztek ciasta zrobić wałeczek. Brzeg ciasta
posmarować białkiem i ułożyć wałeczek. Spód ciasta nakłuć
widelcem, piec w temperaturze 200 st. C około 20 minut. Jak się
dobrze zrumieni wyjąć. Na ciepłym spodzie rozprowadzić masę
kajmakową.

Masa
żurawinowa
200 g żurawiny suszonej

150 g jabłek
20 g miodu
130 ml wody
Obrane jabłka pokroić w kostkę, włożyć do garnuszka, dodać
żurawinę, miód i wodę. Gotować chwilę, zmiksować blenderem,
wystudzić. Masę żurawinową wyłożyć na masę kajmakową. Dowolnie
ozdobić.
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