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Za nami najpiękniejszy czas  

w ciągu roku. Wiosna i jej zachwycają-
ce kolory, kwitnące kwiaty i żywa zie-
leń, oddadzą miejsce złotu dojrzewa-
jących na polach zbóż i innych roślin, 
które w kolejnych tygodniach – mamy 
nadzieję – dadzą nam obfitość ziarna 
i zapasy na kolejne miesiące. Zakoń-
czył się również kolejny rok szkolny  
i katechetyczny – szkoły opustoszały, 
dzwonki zamilkły, a uczniowie mogą 
się cieszyć upragnionym czasem wol-
nym.

Również na Świętej Górze 
dobiegł końca czas uroczystości 
związanych z obchodami Jubileuszu 
400-lecia kanonizacji św. Filipa, które 
włączone zostały w ramy Tygodnia 
Odpustowego ku czci Zesłania Ducha 
Świętego. Był to niezwykły czas dzięk-
czynienia, modlitwy, wypraszanych 
łask i spotkań – z Bogiem i drugim 
człowiekiem.

Przed nami czas wytężonej 
pracy, ale także wypoczynku podczas 
urlopów i wakacji. Warto pomyśleć  
i z góry zaplanować nasze wyjazdy 
w taki sposób, by nie zabrakło w nich 
miejsca dla Pana Boga. Wakacje to 
czas urlopu i odpoczynku – nie zwalnia 
nas on jednak od praktyki wiary. Wy-
starczy chwila by w wyszukiwarkach 
internetowych znaleźć odpowiedź na 
pytanie czy w miejscu, do którego się 
wybieram, jest kościół katolicki i spra-
wowana w tym czasie Eucharystia. 
Niekiedy może to być jedyna okazja 
by zwiedzić zabytkowe obiekty bez 
płacenia za wstęp…

Pamię ta jmy  o  mod l i tw ie  
i wdzięczności za dary jakie otrzymu-
jemy każdego dnia od Boga. Niech 
wakacje będą czasem odpoczynku, 
ale nie urlopu od wiary i Pana Boga!

Aktualności

OdpOcznijcie niecO...
ks. Paweł Ogrodnik COr
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Wyjazd młodzieży na Lednicę
Julia Radecka i Eryk Pazoła

Coroczne spotkanie Młodych 
Lednica 2000 jest niesamowitym cza-
sem dla wszystkich wspólnot. W tym 
roku również naszemu duszpaster-
stwu udało się uczestniczyć w tym cu-
downym wydarzeniu. Wczesnym ran-
kiem 4 czerwca wsiedliśmy w autobus 
razem z DM Źródło i wyruszyliśmy peł-
ni energii, by już po trzech godzinach 
znaleźć się na miejscu.

Zaraz po znalezieniu swojego 
miejsca na Polach Lednickich, zosta-
liśmy zaopatrzeni w najpotrzebniejsze 

rzeczy, takie jak: różaniec, plan wyda-
rzenia, oraz dwie interesujące pozycje 
książkowe.

Program zaczął się o godzinie 
12:00 modlitwą Anioł Pański, potem 
przeszliśmy „drogą na krańce świa-
ta” z o. Romanem Bieleckim OP, czyli 
poznaliśmy szlak pielgrzymkowy Ca-
mino de Santiago. O godzinie 15:00 
zaśpiewaliśmy koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, a następnie aktywnie 
uczestniczyliśmy w konferencji Jana 
Meli. Wielkie wrażenie zrobiła na nas 
Procesja Orłów, podczas której ludzie 

tańczyli, śpiewali i bardzo wiele się 
działo. 

Podczas spotkania młodych 
Lednica 2000 centralnym punktem 
programu była wspólna Eucharystia 
pod przewodnictwem prymasa, ar-
cybiskupa Wojciecha Polaka. Ten 
niesamowity moment spędzony we 
wspólnocie wszystkim nam zapadł  
w pamięć. 

Kolejnym kluczowym momen-
tem podczas tego spotkania była ado-
racja Najświętszego Sakramentu. Nikt 

z nas nie ma wątpliwości, że czuliśmy 
wtedy bliską obecność Jezusa. Spo-
tkanie kończyło się „Wyborem Chry-
stusa” i przejściem przez bramę III 
Tysiąclecia. Elementem, który zapadł 
nam w pamięć i chyba na zawsze ko-
jarzył się będzie z Lednicą, to samolo-
ty, które z pozostawianych smug utwo-
rzyły kształt serca. Bardzo charakte-
rystyczną podczas Lednicy była moc 
tańca, radości i energii we wszystkich 
obecnych.

Nasza młodzież na Lednicy w koszulkach PARADISO 
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animator młodzieży
Julia Radecka i Eryk Pazoła

Już we wrześniu zapadła bar-
dzo znacząca decyzja – aby wysłać 
dwie osoby z naszego duszpasterstwa 
na Szkołę Animatora Młodzieży w Po-
znaniu.

Szkoła Animatora Młodzieży 
(SAM) to instytucja prowadzona przez 
wspólnotę Poznanie Jezusa. Jej funk-

cjonowanie polega na rocznym formo-
waniu i ewangelizacji młodych, którzy 
następnie delegowani są do swoich 
wspólnot, jako liderzy, koordynatorzy  
i animatorzy. 

Nasi animatorzy przez rok 
zgłębiali tematy budowania wspól-
noty, autentyczności Biblii, modlitwy 
wstawienniczej i proroczej, kerygmatu  
i wielu więcej.

Na Ostrowie Tumskim, w ka-
tedrze, po uroczystej mszy z udziałem 
ks. bp. Szymona Stułkowskiego, 12 
czerwca Sonia i Eryk otrzymali dekrety 
biskupie, które zaświadczają o ukoń-

czeniu Szkoły Animatora Młodzieży  
i gotowości do prowadzenia wspólnot  
i modlitw, a także przygotowania dzie-
ci i młodzieży do sakramentów chrztu  
i bierzmowania.

Od powstania naszej wspól-
noty mija właśnie rok i tacy dobrze 
uformowani, gotowi do pracy i zaanga-

żowania liderzy są najlepszym prezen-
tem, jaki wspólnota mogła otrzymać 
na pierwsze urodziny.

Dziękujemy za całe otrzymane 
wsparcie i już nie możemy się docze-
kać dalszego rozwoju i pięknych owo-
ców naszej wspólnoty!

Wręczenie dekretów w katedrze poznańskiej
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Kościół W archidiecezji 
poznańsKiej zysKał 
noWych KapłanóW!

kl. Adam Pupka COr

W sobotę 21 maja 2022 
roku uroczystą Eucharystię z obrzę-
dem udzielenia święceń kapłańskich 
w bazylice archikatedralnej świętych 
Apostołów Piotra i Pawła celebrował 
arcybiskup metropolita poznański 
Stanisław Gądecki. Koncelebransa-
mi byli wszyscy biskupi pomocniczy 

oraz emerytowany biskup pomocni-
czy, moderatorzy i ojcowie duchowni 
seminarium, a także neoprezbiterzy 
diecezji kaliskiej – bracia kursowi, któ-
rzy przyjęli święcenia dwa dni wcze-
śniej.

Prezbiterzy winni okazywać biskupowi 
cześć i posłuszeństwo, natomiast bi-
skup winien uważać ich za swoich 
współpracowników, synów, braci 
i przyjaciół – przypominał abp Gądecki
 W swej homilii główny cele-
brans skupił się przede wszystkim 

na wyjaśnieniu wszystkim zgromadzo-
nym znaczenia pięciu głównych litur-
gicznych gestów i czynności, które to-
warzyszą obrzędowi święceń w stop-
niu prezbiteratu.

Potrzeba nowych kapłanów silnych 
duchem, gorliwych, zdolnych do prze-

kazania Ducha Świętego ludziom no-
wych czasów – mówił abp Stanisław

Podczas sobotniej Eucharystii 
wyświęcony na kapłana został rów-
nież nasz diakon z Kongregacji Ora-
torium świętego Filipa Neri na Świętej 
Górze w Gostyniu.

Następnego dnia, a więc  
w niedzielę 22 maja o godzinie 12  
w świętogórskiej bazylice nasz neo-
prezbiter odprawił pierwszą Mszę 
Świętą, tzw. Mszę prymicyjną. Po za-
kończonej Eucharystii ks. Filip udzielił 

Pierwsza Eucharystia podczas święceń kapłańskich 
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wszystkim kapłanom, osobom życia 
konsekrowanego oraz wiernym spe-
cjalnego błogosławieństwa oraz nało-
żył na każdego ręce, aby w cichej mo-
dlitwie prosić Boga o potrzebne łaski. 

Od tego dnia wspólno-
ta świętogórska zyskała nowego 
kapłana, który będzie posługiwał  
w naszym sanktuarium. 

10 pytań do neoprezbitera
ks. Filip Michalak COr i Redakcja

Czy bycie księdzem to urealnienie 
marzeń z dzieciństwa?
Prawdę mówiąc tak. Odkąd pamię-
tam w moich myślach pojawiała się 
chęć pójścia do seminarium. Im byłem 
starszy tym ta myśl się pogłębiała. Po 
wielu godzinach spędzonych na mo-
dlitwie postanowiłem odpowiedzieć na 
to Boże wezwanie.

Jakie są księdza zainteresowania i 
pasje?
Na pewno literatura. Uwielbiam czytać 
książki o różnej tematyce, a następ-
nie dzielić się wrażeniami z innymi. 
Dodatkowo interesuje mnie historia, 
szczególnie okres dotyczący Polski po 
II wojnie światowej. 

Jak i kiedy zostało odczytane po-
wołanie?
Jest to poniekąd nawiązanie do pierw-
szego pytania. Na początku myśla-
łem, że jest to zwykła dziecięca fan-
tazja. Jednak im byłem straszy, tym 
głos Pana Boga silniej odzywał się w 
moim sercu. W liceum próbowałem, a 
szczególnie w ostatniej klasie byłem 
już pewny, że to będzie ta droga.

Jaka była reakcja rodziców i bli-
skich na pomysł z seminarium?
Na samym początku nie mogli uwie-
rzyć, ponieważ nie mówiłem nigdy gło-
śno o chęci wstąpienia do seminarium. 
Chociaż sami przeczuwali, że mogę 
być w przyszłości księdzem, to kiedy 
poprosiłem ich o rozmowę myśleli, że 

chcę im przedstawić wybrankę życia.

Dlaczego filipini?
Bardzo zaciekawiło mnie życie św. 
Filipa Neri, jego wielka radość życia 
oraz wspólnota, która założył. Ponad-
to piękna jest stałość miejsca...

W jaki sposób będzie ksiądz reali-
zował swoje filipińskie powołanie?
Chciałbym nieustannie kroczyć drogą 
wytyczoną przez naszego Ojca za-
łożyciela oraz być gotowym przyjąć 
wszelkie zadania, które wskaże mi 
wspólnota. 

Co, według księdza jest najważniej-
szą misją kapłana we współcze-
snym świecie?
Myślę, że autentyczne świadectwo 
życia. Współczesny świat, można 
odważnie powiedzieć, zawiódł się 
na niektórych kapłanach, a przez to 
wszyscy stracili w oczach wielu ludzi. 
Dlatego ważne jest osobiste oddanie 
się Bogu, ponieważ głosić Chrystusa 
nie można tylko słowem lecz również 
przykładem. Dobry nauczyciel to także 
świadek.

Czego się ksiądz najbardziej boi  
w swojej „pracy”?
Trudno jest mi odpowiedzieć na to 
pytanie. Uważam, że trzeba być goto-
wym na różne drogi wytyczone przez 
Boga, ufając Mu szczerze, że z Jego 
pomocą wszystko uda się przezwycię-
żyć.
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Z życia sanktuarium

Czego ksiądz oczekuję od ludzi, do 
których zostanie posłany?
Mam wielką nadzieję, że tam gdzie 
mnie Pan pośle, będę przez ludzi 
przyjęty.  

Co ksiądz chce dać ludziom?
Całego siebie, gdyż piękne są słowa 
„kapłan z ludu wzięty, do ludu zostaje 

posłany”. Myślę, że trzeba nieustannie 
pamiętać o tym i w myśl bł. Edmun-
da Bojanowskiego być piękną świecą, 
która spalając się innym przyświeca.

Wspólne zdjęcie neoprezbiterów z biskupami

Z życia sanktuarium

dUchU radości przyjdŹ – tydzień 
odpUstoWy na śWiętej Górze

ks. Paweł Ogrodnik COr

 4 czerwca wieczorną Mszą św. 
zainaugurowany został tegoroczny 
Tygodniowy Odpust ku czci Zesłania 
Ducha Świętego. Jak każdego roku, 
w tych dniach dziękowaliśmy dobremu 
Bogu za łaski jakich nam udziela oraz 
prosiliśmy w intencji wszystkich piel-
grzymów i dobrodziejów sanktuarium, 
by wciąż mogli doświadczać działania 
Bożej Opatrzności. Tego dnia o godzi-
nie 21.00 rozpoczęło się czuwanie, 
w czasie którego zgromadzeni wierni 
modlili się o przeniknięcie wspólnoty 
Kościoła mocą Ducha Świętego i Jego 

Darami oraz o obficie wydawane owo-
ce wiary.
 Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego przyciągnęła do świętogór-
skiego sanktuarium tłumy wiernych. 
Szczególnie uroczysty charakter miała 
Msza św. o godzinie 12.00, której prze-
wodniczył i słowo wygłosił ks. Mirosław 
Prasek – prokurator Polskiej Federa-
cji Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri. Po jej zakończeniu w ogrodach 
klasztornych odbył się pełen radości 
XIII Ekofestyn. Tym razem szcze-
gólne miejsce znalazły w nim dzieci. 
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Z życia sanktuarium

Atrakcje przygotowane przez organi-
zatorów były skierowane głównie do 
nich. Na scenie występowały zespoły 
dziecięce i młodzieżowe; można było 
bawić się tekturą i poznawać zasady 
łączenia kolorów; zjeść pyszne spa-
ghetti i inne smakołyki; przejechać 
się strażacką kolejką, wsiąść do bojo-
wego wozu i spróbować sił w trzyma-
niu węża strażackiego; poskakać na 
trampolinach i dmuchanych zamkach 
lub skorzystać z wielu innych propo-
zycji. Festyn był również połączony 
ze zbiórką funduszy na leczenie ma-
łej Zuzi ze Smogorzewa chorującej na 
SMA. Na zakończenie dnia na scenie 
wystąpiły gwiazdy wieczoru – Siostry 
Wajs i kolorowa stonoga.
 W kolejnych dniach gościliśmy 
w sanktuarium różnorodne grupy piel-
grzymów. Poniedziałek – święto Matki 
Kościoła – zgromadziło licznie kobiety, 
matki i opiekunki rodzin. Był to szcze-
gólny czas modlitwy o życie według 
wzoru, jaki stawia przed nami Maryja 
– wzór matki zasłuchanej w Boże Sło-
wo.

Wtorkowy wieczór był czasem 
dziękczynienia za dar kanonizacji św. 
Filipa w 1622 roku oraz modlitwy przez 

wstawiennictwo świętych, którzy zo-
stali wyniesieni do chwały ołtarzy wraz 
z Apostołem Rzymu. Prosiliśmy o du-
cha radości na wzór św. Filipa Neri,  
o odwagę wiary na wzór św. Ignacego 
Loyoli, o ducha modlitwy na wzór św. 
Teresy z Avilá, o ducha ewangelizacji 
na wzór św. Franciszka Ksawerego  
i o uświęcenie pracy na wzór św. Izy-
dora Oracza.

Środa była czasem dla najstar-
szych pielgrzymów, którzy tradycyjnie 
spotkali się na Dniu Seniora. Nie za-
brakło strawy dla ducha – modlitwy  
i Eucharystii, której przewodniczył ks. 
bp. Jacek Kiciński. Były też wystę-
py zespołów przy ołtarzu polowym  
w ogrodach. Wieczór stał się czasem 
modlitwy służb mundurowych Powiatu 
Gostyńskiego – Mszy św. przewodni-
czył ks. Grzegorz Szafraniak – kape-
lan wojewódzki Policji.

W święto Chrystusa Najwyż-
szego Kapłana w czwartkowy wieczór 
zgromadzili się przy ołtarzu pracowni-
cy służby zdrowia oraz chorzy, którzy 
przyjęli w czasie Mszy św. sakrament 
namaszczenia.

Piątek stał pod znakiem dzięk-
czynienia za kolejny rok szkolny  

Uroczysta procesja Eucharystyczna



  10 

Z życia sanktuarium

dni modzieży paradiso
Julia Radecka i Eryk Pazoła

– w sanktuarium zgromadzili się na-
uczyciele i pracownicy oświaty oraz 
dzieci i młodzież. Oprawę muzyczną 
zapewnili uczniowie gostyńskiej Szko-
ły Muzycznej im. Józefa Zeidlera, któ-
rzy po Mszy św. „W hołdzie patronowi 
szkoły” wykonali krótki koncert.

W sobotę sanktuarium na-
wiedzili czciciele Matki Bożej Święto-

górskiej oraz Rzemieślnicy zrzeszeni  
w gostyńskim Cechu Rzemiosł Róż-
nych, którzy dziękowali za kolejny rok 
pracy dla drugiego człowieka.

Niedziela Trójcy Świętej za-
mknęła Tydzień Odpustowy. Sumie 
o godzinie 12.00 przewodniczył ks. 
dziekan Grzegorz Robaczyk.

Ekofestyn na Świętej Górze

 Od 28 czerwca do 2 lipca na 
Świętej Górze odbywało się Paradi-
so, czyli Archidiecezjalne Dni Mło-
dzieży. Nasze duszpasterstwo Strych 
już od wielu dni zaangażowane było  
w przygotowanie tego pięknego cza-
su. Przed przyjazdem młodzieży gra-
biliśmy, pieliliśmy, przewoziliśmy ławki 
i wykonywaliśmy olbrzymią ilość in-
nych prac!
 Podczas samego Paradiso 
zaangażowani byliśmy w prowadze-
nie kawiarenki, grę terenową, prowa-
dzenie warsztatów, przygotowywanie 
jedzenia i dbanie o porządek i bezpie-

czeństwo na polu namiotowym. Pracy 
było mnóstwo, ale po Paradiso zosta-
ło w nas wiele radości, a na ustach 
uśmiechy!
 W czasie Paradiso wiele było 
takich momentów, które uznać może-
my za wyjątkowe i zapadające w pa-
mięć, ale chyba sednem i czasem ab-
solutnie niezapomnianym, jak co roku, 
okazało się wielbienie, prowadzone 
przez Weronikę „Z Bogiem Sprawa”,  
z udziałem Chóru i Orkiestry Jordan. 
Te chwile, gdy mogliśmy wspólnie 
wielbić Boga, w tak wielkim skupieniu, 
ale również z radością i we wspólnocie 
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Paradiso było niezykłym spotkaniem i budowaniem wspólnoty
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Kościół Katolicki założony 
przez Jezusa Chrystusa, przechowuje 
depozyt wiary niezmienny od pierw-
szych wieków. Jest także od samego 
początku stróżem sakramentów, któ-
rych wyróżniamy siedem. Każdy kato-
lik przyjmuje je w określonej kolejności 

oraz wieku. We wczesnym chrześci-
jaństwie udzielano sakramentów wta-
jemniczenia, czyli trzech pierwszych 
razem, podczas jednej uroczystości, 
ponieważ kandydat przyjmował je  
w dorosłym wieku. Przez wieki ta 
praktyka się zmieniała, ale niezmien-

ne pozostaje to, że wciąż przyjmujemy 
sakramenty, które budują naszą wieź  
z Jezusem.

W naszej świętogórskiej ba-
zylice taki wyjątkowy dzień przyjęcia 
kolejnego sakramentu wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego miał miejsce  

24 kwietnia 2022 roku. Dwudziestu 
czterech, młodziutkich wyznawców 
Jezusa przyjęło Go w pierwszej ko-
munii świętej. Dzieci przez cały rok, 
przygotowywały się do tego pod-
niosłego wydarzenia. Uczestniczyły  
w katechezie szkolnej, a także w życiu 

są nieporównywane do nawet najcie-
kawszych warsztatów, czy najsmacz-
niejszego obiadu.
 Za cały ten wspaniały czas 
Paradiso chcemy głęboko dziękować 

Bogu, za całą wspólnotę i wszystkie 
łaski, którymi nas obdarowywał rów-
nież w trudnych chwilach.

Uroczysty dzień KomUnii... 
ks. Dawid Majda COr

Z życia parafii

Z życia parafii
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liturgicznym Kościoła, gromadząc się 
na niedzielnej Eucharystii oraz nabo-
żeństwach. Otrzymały także poświę-
cone medaliki, różańce oraz świece. 
Zwieńczeniem całorocznego przygo-
towania było świadome i pełne uczest-
nictwo w uroczystej Eucharystii spra-
wowanej w bazylice świętogórskiej 
przez ks. proboszcza Michała Kuliga 
COr, który udzielił dzieciom pierwszej 
komunii świętej. Warto zauważyć, iż  
w tym roku, po raz pierwszy troje dzie-
ci przystąpiło do tzw. wczesnej ko-
munii świętej, wcześniej skrupulatnie 
przygotowując się i poznając prawdy 
naszej wiary. 

Dziękujemy rodzicom za trud 
wychowania, przekazania wiary i przy-
gotowania do pierwszej komunii dzie-
ci. Niech Jezus będzie zawsze przyja-
cielem tym młodych ludzi. Selfie z proboszczem...

LitUrGiczna słUżba ołtarza
ks. Filip Michalak COr

Służyć Panu Bogu przy ołta-
rzu, pomagać kapłanom w sprawowa-
niu Świętych Czynności – mogłoby się 
wydawać, że w obecnych czasach nie 
jest to „prestiżowe” zajęcie. Jednak 
móc stanąć tak blisko, zobaczyć wię-
cej jest dla wielu wielkim przeżyciem. 

A b y  z o s t a ć  m i n i s t r a n -
tem… wiele zależy od nas, doro-
słych. Bowiem wiara kształtuje się  
w domu. Od nas – rodziców, dziad-
ków, znajomych wiele zależy, a kiedy 
młody człowiek zaczyna słyszeć w 
swoim sercu głos powołania do służ-
by ministranckiej, nie należy gasić tej 
iskry, a właśnie pomóc rozniecić wielki 
ogień miłości do Boga i świętej Liturgii. 

Niedawno natrafiłem na cieka-
we świadectwo jednego z „doświad-
czonych” ministrantów, który warto 
przeczytać. 

Kiedy zostałem ministrantem, 
miałem skończone osiem lat. Dziś 
mam dwadzieścia pięć, czyli w Litur-
gicznej Służbie Ołtarza jestem od lat 
siedemnastu. Mam żonę, w lutym pro-
mienie słońca po raz pierwszy będzie 
oglądał mój syn. Żyję jak większość lu-
dzi w dzisiejszym świecie, czyli dzielę 
czas na pracę i dom.

Ale oprócz tych dwóch obsza-
rów życia mam jeszcze trzeci, który 
spowija pozostałe: wiarę w Trójjedy-
nego Boga i życie w Kościele. A nie 
byłoby tego, gdyby pewnego dnia 
mały, czteroletni chłopiec nie zachwy-
cił się liturgią i starszymi kolegami  
w komżach.

1. Poznanie Boga
Pierwsza korzyść, jaką dała mi 

służba przy ołtarzu, to poznanie Boga 
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i Jego Kościoła. Gdyby mama nie za-
prowadziła mnie kiedyś do zakrystii 
po jednej z mszy na moje usilne bła-
ganie, to mógłbym Boga żywego nie 
poznać. Trudno o to na jednym z wielu 
warszawskich blokowisk, gdzie kon-
kurencją dla relacji z Bogiem są szyb-
kość życia i zaspokojenia własnych 
potrzeb.

Ale zostałem ministrantem  
w swojej rodzinnej parafii, w której słu-
żę do mszy świętej do dziś. Tak zaczę-
ła się wielka przygoda, do której – głę-
boko w to wierzę – powołał mnie sam 
Pan Bóg, kiedy miałem cztery lata.

2. Dyscyplina
Kolejną ważną rzeczą, którą 

dała mi służba przy ołtarzu, jest dyscy-
plina. Tak jak w wojsku: jest hierarchia, 
każdy ma swoje miejsce, swój stopień 
i funkcję we wspólnocie. Zadaniem 
najmłodszych jest obserwowanie 
tego, co robią starsi. Żeby zostać mini-
strantem, najpierw trzeba odbyć okres 
kandydatury. Tak więc dyscyplina „peł-
ną gębą”.

Droga formacji, poszczegól-
ne stopnie zdobywane rok po roku, 
po egzaminie kończącym rok forma-

cyjny. Ponadto pełnienie dyżurów na 
mszach w tygodniu oraz w niedzielę. 
Wszystko to uczyło odpowiedzialności 
i spełniania swoich obowiązków, co 
obecnie dostrzega moja żona w co-
dziennym życiu.

3. Modlitwa
Ważną rzeczą, której uczy się 

ministrant, jest modlitwa. Podczas 
mszy świętej, podczas nabożeństw 
czy też w domu. Bez modlitwy Boża 
iskra, która w młodych chłopcach roz-
pala pragnienie bycia bliżej ołtarza, 
niechybnie zgaśnie. Gdy do ognia nie 
podkłada się drewna, zostaje sam po-
piół.

Gdyby nas księża i starsi ko-
ledzy nie strofowali za niedbałość  
w modlitwie, to kłopotów z modlitwą  
w dorosłym życiu byłoby więcej. Dzi-
siaj dziękuję Bogu za tych wszystkich 
ludzi, którzy dbali o moje złożone ręce, 
bym do kościoła przychodził czysty  
i odpowiednio ubrany. Dostrzegam  
w tym czułą opiekę Boga.

4. Pokora
Ministrant tylko wtedy jest do-

bry, gdy go nie widać. Bez pokory nie 

Ministranckie wakacje
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można być ministrantem, bo ludzie 
zapamiętują przede wszystkim te mo-
menty, gdy coś się zawali. Wyleje się 
wino z rozbitej ampułki lub ktoś wy-
wróci się ze świecą. Jeśli ministrant 
robi wszystko jak należy, to ludzie 
będą zwracali uwagę tylko na ołtarz 
i księży. Rób wszystko dobrze, a nikt 
nic nie zauważy. To nie sprzyja wzra-
staniu pychy.

5. Odpowiedzialność
Kiedy ministrant zostaje cere-

moniarzem odpowiedzialnym za prze-
bieg mszy świętej, uczy się odpowie-
dzialności. Ponadto, będąc wzorem 
dla młodszych, trzeba być uważnym  
i czułym na to, czy daje się dobry przy-
kład.

Prowadząc spotkania forma-
cyjne, nabiera się zdolności pedago-
gicznych, gdyż utrzymanie w ryzach 
grupy dziesięciolatków nie należy do 
najłatwiejszych zadań. Trzeba być 
otwartym na pomoc drugiemu, co 
wpływa na ważną dziś w Kościele 
umiejętność życia we wspólnocie.

To wszystko sprawia, że mini-
strant, który solidnie się „uformował” 
podczas służby, jest dobrze przygo-
towany do bycia zarówno dobrym 
księdzem lub zakonnikiem, jak  

i mężem. W mojej parafii najstarszy  
z nas dobiega do siedemdziesiątki, 
ma kilkoro wnucząt. Tacy ludzie stają 
się wzorem dla innych.

Ja służę do mszy siedemna-
ście lat, obecnie rzadziej, co jest wy-
nikiem ustaleń z żoną. Dziękuję Bogu 
za łaski, które otrzymałem dzięki służ-
bie przy Jego ołtarzu. I wraz z innymi 
ministrantami robię to po każdej mszy 
tymi słowami:

Boże, którego dobroć powołała mnie 
do Twojej służby, spraw, bym uświę-
cony uczestnictwem w Twych tajem-
nicach, przez dzień dzisiejszy i całe 
moje życie szedł tylko drogą zbawie-
nia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Świadec two :h t t ps : / / p l . a l e te i a .
org/2017/12/20/dlaczego-warto-b-
yc-ministrantem-5-zyciowych-nauk-
z-17-letniej-sluzby-przy-oltarzu/ (do-
stęp:25.06.2022)

A zatem – jeśli chcesz zostać 
ministrantem, lektorem nie zwlekaj  
i zgłoś się na naszej furcie klasztornej! 
Aby służyć Bogu – nie ma ograniczeń 
wiekowych! Rozpal i TY w sobie ogień 
miłości do Eucharystii!

spotKania GrUpy 
oratoriUm dorosłych

 w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 19.00
w Sali Adama Konarzewskiego
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 Kolejne wakacje w naszym 
życiu. Świadectwa rozdane i można 
by było rozkoszować się tym wspa-
niałym czasem. Jednakże nic z tych 
rzeczy. Za naszą wschodnią grani-
cą toczy się wojna, rośnie inflacja,  
a na domiar tego wszystkiego coraz 
większe napięcia między „wschodem  
a zachodem” co wprowadza stan za-
grożenia globalnym konfliktem. Jeste-
śmy do tego wszystkiego „bombardo-
wani” z jednej strony nawoływaniem 
do pokoju, a z drugiej do wzrostu wy-
datków na obronność. Z jednej strony 
mobilizacja granicząca z powrotem 
służby wojskowej, a przynajmniej 
przeszkolenia dla wszystkich, a z dru-
giej „parady wolności”. Jesteśmy dum-
ni, że przyjęliśmy tylu uciekających  
z umęczonej Ukrainy, a z drugiej stro-
ny podsyca się niechęć do nich, bo 
koszty utrzymania są ogromne. A na 
to jeszcze nasze przepychanki z Unią 
Europejską i jak zawsze w Polsce jed-
ni za Polską po swojemu i inni też za 
Polską, ale po swojemu. 
 Kiedy na to wszystko się pa-
trzy, to można dostać niemałego 
zawrotu głowy. Oczywiście w tym 
wszystkim jeszcze swoje pięć minut 
chcą mieć Ci, którzy jak zwykle rozpi-
sują się o wszelkich spiskach dziejo-
wych, a inni wieszczą koniec świata, 
a przynajmniej jakieś tąpnięcie Bożym 
gniewem. 
 W tym wszystkim również mo-
żemy znaleźć coraz więcej „objawień”, 
w których rzekomo Matka Boża za-
chęca do robienia zapasów, co zresz-
tą wpisuje się w narrację niektórych 

możnych tego świata, którzy co rusz 
wydają instrukcje na wypadek różnych 
kataklizmów. 
 Gdzie znaleźć jakieś ukoje-
nie? Gdzie szukać mimo wszystko ja-
kiegoś spokoju? No właśnie, gdzie?
 W dniu 11 czerwca 2022 mia-
łem zaszczyt uczestniczyć w uroczy-
stości beatyfikacyjnej błogosławio-
nych (już) męczenniczek s. Pascha-
lis i 9 Towarzyszek z okresu II wojny 
światowej, jak na ironię obecnego 
czasu, zamęczonych właśnie przez 
„wyzwolicieli” ze wschodu. Kiedy tak 
bliżej zapoznamy się z życiorysami 
tych wspaniałych odważnych, jak We-
ronika i wiele innych kobiet, które są 
opiewane na kartach Pisma Świętego, 
sióstr elżbietanek, to możemy znaleźć 
promyk Bożego Światła dla naszego 
umęczonego życia. 
 Jedną z pierwszych rzeczy, 
które możemy dostrzec w postawie 
owych Męczennic, to fakt, że do końca 
wypełniały to, do czego Bóg je powo-
łał, jedyną sprawą, którą gromadziły 
na te trudne czasy, to Bożą Miłość, 
która była dla nich niesamowitą siłą. 
Jak możemy się dowiedzieć z publika-
cji odnośnie Męczennic; dnia 11 maja 
1945 siostra Paschalis została brutal-
nie zaatakowana przez sowieckiego 
żołnierza, który siłą chciał ją zniesła-
wić. Jednakże ta młodziutka 29 letnia 
siostra broniła się jak tylko potrafiła,  
a kiedy opadła z sił uklęknęła i biorąc 
do ręki krzyżyk od różańca powiedzia-
ła Noszę świętą suknię (habit) i nigdy 
z tobą nie pójdę. Po tych słowach na-
pastnik zaczął grozić jej śmiercią. Na 

ks. Jacek Niesyto COr

błoGosłaWione Uczą nas życia 
W naszych czasach

Porady duchowe
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Beatyfikacja to wielka radość dla całego Kościoła

takie groźby rzekła Należę do Chry-
stusa, On jest moim Oblubieńcem, 
niech mnie pan zastrzeli po czym za-
częła się modlić Mój Jezu daj mi siłę. 
Po chwili padł strzał. 
 Kiedy spojrzymy na te wyda-
rzenie, to zobaczmy, a przynajmniej 
postarajmy się zauważyć gdzie i my 
możemy znaleźć odpowiedni kierunek 
w tym dzisiejszym świecie.
 Zacznijmy od tego, że należy 
nam trwać w danym powołaniu. To jest 
wielka bolączka obecnych czasów, że 
człowiek zaniedbuje swoje powołanie 
czy to do małżeństwa, czy też do życia 
poświęconego całkowicie Bogu. Czło-
wiek obecnie coraz bardziej stawia 
na piedestale swoje „ego”, swoje „ja”, 
swoje różnego rodzaju roszczenia. To 
wszystko powoduje, że niesamowitą  
i wręcz pożądaną cechą staje się trwa-
łość, lecz trend obecnych czasów jest 
zupełnie odwrotny. Za coś normalnego 
staje się „niestałość”. To sprawia, że 
żyjemy w jeszcze większej niepewno-
ści. Człowiek stając przed niewygodą, 
czasem nawet nie podejmuje walki,  
a zaczyna szukać usprawiedliwienia 

do ucieczki. To sprawia, ze coraz trud-
niej podjąć nam jakąkolwiek ofiarę.
 Kolejny ważny element, to 
fakt, że nie należy wstydzić się Boga. 
Kiedyś czym normalnym było odda-
wania czci przydrożnym krzyżom, 
poprzez przeżegnanie się, czy też 
uniesienie (przez mężczyzn) nakrycia 
głowy. Dziś coraz rzadziej to się zda-
rza. Z resztą coraz bardziej jesteśmy 
indoktrynowani, aby czasem nie na-
rzucać się ze swoją wiarą, lecz kiedy 
ktoś obnosi się ze swoim grzechem, to 
przez dzisiejsze media jest wynoszo-
ny pod niebiosa, a jakby któreś media 
tego nie uczyniły – od razu są nietole-
rancyjne, zacofane itp. 
 Ostatni element, na który 
chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, to 
pełne zaufanie Bogu w każdej sytuacji. 
Kiedy tak spojrzymy za dzisiejsze dy-
lematy, ale w perspektywie chociażby 
postawy bł. siostry Paschalis to łatwiej 
nam dokonywać wyborów.
 Życzymy sobie, aby ten czas 
urlopów był czasem większej refleksji, 
abyśmy powróciwszy, mogli z większą 
radością i siłą stawiać opór wszystkie-
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„Teresa z Ahumady, albo też, 
jak nazywa się imieniem zakonnym, 
Teresa od Jezusa, urodzona 1515 
roku w Avili w Starej Kastylji, stanowi 
jedną z najwspanialszych i najbardziej 
powabnych postaci w całej historji 
Kościoła tak z powodu wewnętrzne-
go bogactwa, jak i wszechstronności 
niezrównanych wprost darów umysłu. 
Na polu teologji mistycznej cieszy się 
w Kościele katolickim pierwszorzęd-
ną powagą; nikt przed nią rozmaitych 
stanów mistycznych tak szczegóło-
wo nie opisał i tak jasno nie rozróż-
nił, nikt po niej nie dorzucił istotnych 
nowych spostrzeżeń do podanych 
przez nią opisów; co najwyżej uczeń 
jej i przyjaciel, Jan od Krzyża, stanąć 
pod tym względem może u boku swej 
mistrzyni. Przez reformę wreszcie za-
konu karmelitańskiego, któremu nowy 
dała polot, na którym po części nowe 
wycisnęła znamię i nowe przed nim 
otworzyła pola pracy, dorównywa ona 

wielkim założycielom zakonów XVI 
stulecia i w jednym z nimi staje sze-
regu. (…) 

Szlachetna natura Teresy 
przejawia się już w dziecięcych jej la-
tach, spędzonych w zdrowym klimacie 
wysoko położonej Avili. (…) Na miej-
scu, gdzie stał jej dom rodzinny, wzno-
si się barokowy kościół św. Teresy, po-
kój, w którym ujrzała światło dzienne, 
zamieniony został na wspaniale przy-
ozdobioną kaplicę. Zachował się jesz-
cze stary ogródek przy domu. Tam to, 
mając lat siedem, czytała ze starszym 
swym bratem w legendach o świętych 
opisy cierpień i triumfu męczenników; 
wówczas to szczególniejsze na niej 
wywarła wrażenie myśl, iż owi bo-
haterowie chrześcijaństwa na takiej 
drodze zdobyli sobie nieskończoną 
chwałę. »Na zawsze, na zawsze«, 
powtarzają sobie oboje i niebawem 
powzięła już Teresa swe postanowie-
nia: w dziecięcej prostocie puszcza się  

mu, co nas oddala od Boga. A w bar-
dzo trudnych momentach pamiętali, 
że Bóg jest nad wszystkim, a naszym 
zadaniem jest być Mu zawsze wierny-
mi. 

 Niech Bóg ma nas zawsze  
w swej pieczy, a Ukrainie i wszystkim 
narodom da swój Pokój, którego świat 
dać nie potrafi.

Katecheza

ks. Robert Piechnik COr

„soLo dios basta” 
Bóg sam wystarczy
Historia doktora mistycznego. Święta Teresa od Jezusa reformatorka karmelu. 
Jedyna kobieta w gronie „czterech Hiszpanów” kanonizowanych ze św. 
Filipem i pierwsza kobieta z tytułem doktora Kościoła. Gotowa do poświęceń  
i ascezy jako dziecko, przez 20 lat była przeciętną zakonnicą.  
W wieku dojrzałym stała się narzędziem Boga w wielkim dziele reformy 
zakonu karmelitańskiego. Poznajmy temperamentną patronkę szachów  
i szachistów…
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z bratem w drogę do kraju Murzynów, 
aby śmiercią męczeńską zdobyć tam 
sobie szczęście bez końca. Odpro-
wadzona do domu przez wuja, wraz  
z bratem, buduje sobie pustelnię,  
w której wspólnie z nim odmawia ró-
żaniec. Wszakże po wczesnej śmierci 
matki, inne wpływy działać na nią po-
czynają. Potajemna lektura rycerskich 
powieści i stosunki towarzyskie z krew-
nymi płochego usposobienia, budzą  
w niej kobiecą żądzę przypodobania 

się i skłonność do światowości; od 
ciężkiego upadku chroni ją wysokie 
poczucie godności i wrodzona szla-
chetność umysłu. Stan taki trwał zale-
dwie tylko przez ćwierć roku; w klasz-
torze augustianek w Avili, do którego 
ojciec oddał ją na wychowanie, gdy 
miała lat czternaście, rychło bardzo 
odżyły wrażenia lat dziecięcych, spę-
dzonych w pobożności; wszakże po 
ciężkich dopiero walkach wewnętrz-
nych, postanowiła sama poświęcić 

Święta Teresa z Avila 
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się życiu zakonnemu, a i wtedy obrała 
sobie tylko łagodniejszego kierunku 
klasztor, karmelitanek w Avili. (…)

Teraz więc od roku 1535 do 
1562 należała Teresa do klaszto-
ru Wcielenia w Avili. (…) Klasztor  
w Avili nie posiadał właściwej klauzu-
ry; Teresę zwłaszcza, odznaczającą 
się wysoką inteligencją, wzywano czę-
sto do kraty, ona zaś w światowych 
rozmowach znajdowała upodobanie. 
Życie wewnętrzne w głębokiem sku-
pieniu, przy tak nieustannem rozpro-
szeniu, rozwijać się nie mogło. Tak to 
młoda zakonnica w wewnętrzną zapa-
dła rozterkę; czuła w sobie pociąg do 
zajmowania się wyłącznego Bogiem  
i rzeczami duchownemi, z drugiej stro-
ny jednak i rzeczy światowe radość jej 
sprawiały. Dokładny rys swego stanu 
duszy odnalazła później w tych roz-
działach „Wyznań św. Augustyna”,  
w których tenże opisuje swe wahania 
pomiędzy Bogiem i światem; Augu-
styn, w słynnym opisie swego nawró-
cenia, stał się tym, który przykładem 
swym obudził w Teresie zapał do po-
wzięcia rozstrzygającego postanowie-
nia. Poprzednio już, niezmiernie głę-
bokie wrażenie wywarł na nią posąg 
okrytego ranami Zbawiciela i serce 
jej silnie od upodobania w rzeczach 
światowych odciągnął. Z chwilą tego 
postanowienia otwiera się dla Teresy 
nowy okres życia, czas wewnętrznych 
przeżyć mistycznych. Uczuła się na-
raz całkiem przenikniętą obecnością 
Boga; »Było mi — tak pisze — zgoła 
niemożliwem powątpiewać o tem, że 
On przebywa we mnie, lub że ja cał-
kiem w Nim jestem pogrążona«; czuła 
się przy tem tak podniesioną na duszy, 
iż zdawała się zupełnie odchodzić od 
zmysłów. Nastąpiły potem widzenia, 
wśród których przestawała z Chrystu-
sem i obcowała z niebem, otrzymując 
pouczenia z góry; doznawała wraże-
nia, jakby dusza jej znagła w nowe 
wewnętrzne zmysły, na wzór zmysłów 

ciała, wyposażoną została. Wizje te 
najczęściej oddziaływały bezpośred-
nio na rozum, później też jednocze-
śnie i na wyobraźnię, nigdy jednak 
podczas swych wizyj nie widziała nic 
oczyma ciała. Przenikało ją przytem 
uczucie niewymownego szczęścia; 
jedną godziną tego nadprzyrodzo-
nego światła czuła się nadmiernie 
nagrodzoną za długoletnie trudy  
i przezwyciężenie, które sprawiło, iż 
mimo wszelkich trudności wytrwała  
w modlitwie. (…) Teresa, mimo wszyst-
kich zrazu wątpliwości, uspokoiła się 
z czasem co do prawdziwości swych 
stanów mistycznych. Powiada, że jak 
długo trwały takie ekstatyczne przeja-
wy, było rzeczą całkiem oczywistą, iż 
nie mogły mieć przyczyny przyrodzo-
nej; gwałtowna zmiana ku lepszemu, 
jaka się w niej dokonała za pośrednic-
twem łask mistycznych, wskazywała 
również na rękę Boga. Podczas takiej 
ekstazy wzbogaca Bóg w najkrótszym 
czasie duszę takiemi skarbami, jakich-
by z największym nawet wysiłkiem  
w ciągu lat dwudziestu nie mogła zdo-
być pracą; przenika ją poczucie lek-
ceważenia wszystkiego, co ziemskie 
i niezwyciężona odwaga do przed-
siębrania wielkich rzeczy na chwałę 
Bożą. (…)

Bezpośredniej pobudki do pra-
cy reformatorskiej u Teresy szukać 
znów należy na polu mistyki. Pew-
nego dnia uczuła się z ciałem i du-
szą przeniesioną do piekła i ujrzała 
miejsce, do którego doprowadziłoby 
ją w końcu życie pozbawione wyraź-
nej religijnej gorliwości. Przerażające 
wrażenie, doznane wskutek tej wizji, 
uważała za jedną z największych łask 
w życiu otrzymanych; wszelkie cier-
pienia ziemskie uważała już odtąd 
za niegodne wzmianki; przepełniła ją 
nawskróś wdzięczność ku Bogu, go-
towość do wielkich czynów i cierpień 
dla Niego, litość nad temi licznemi 
duszami, które sobie grzechami tak  
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straszne gotują miejsce, pragnienie 
surowością życia uzykania od Boga 
łaski dla grzeszników, zwłaszcza dla 
błędnowierców we Francji. Naprzód 
tedy postanowiła regułę swoją za-
konną zachowywać jak najdokładniej. 
Nowe wizje, oraz przychylne uspo-
sobienie przyjaciółek, które do roz-
porządzenia jej złożyły pewne, choć 
nie wystarczające środki pieniężne, 
skierowały myśli Teresy ku założeniu 
osobnego klasztoru o jak najsurow-
szym kierunku. (…) W nowym tym 
klasztorze, który oddała pod władzę 
biskupa z Avili, nie zaś generała zako-
nu, przeżyła Teresa aż do roku 1567, 
pięć najspokojniejszych lat swego 
życia. Regułę karmelitańską zacho-
wywano tam, bez dozwolonych przez 
papieży złagodzeń, w pierwotnej suro-
wości, a Teresa konstytucjami swemi 
jeszcze ją nawet bardziej obostrzy-
ła. Ta wszakże surowość całkowicie 
pogrążona była w tam znamiennym  
u Teresy duchu apostolskim, którego 
też starała się wpoić swym podwład-
nym zakonnicom; miały one składać 
Bogu wszystkie swe modlitwy i ofiary, 
celem wspierania kapłanów w nawra-
caniu grzeszników, błędnowierców  
i pogan. (…)

Wkrótce potem przybył do Avi-
li generał zakonu karmelitańskiego, 
Giovanni Battista Rossi. (…) W An-
daluzji odbył Rossi 20 września 1566 
r. kapitułę zakonną, zamianował no-
wego prowincjała i wydał reformator-
skie zarządzenia. W następnym roku 
uczynił to samo w kastylskiej prowincji 
zakonnej. Zaproszony przez Teresę, 
odwiedził też zreformowany klasztor w 
Avili. W najwyższym stopniu ucieszo-
ny, ujrzawszy tu znowu zakon karme-
litański w dawnym rozkwicie, otworzył 
Rossi przed Teresą szerokie pole dla 
jej gorliwości i żądzy czynu, udzielając 
jej pełnomocnictwa na fundację in-
nych jeszcze reformowanych klaszto-
rów; później zaś pisał do niej, że może 

założyć ich tyle, ile ma włosów na gło-
wie. Ze zwykłą sobie odwagą przyjęła 
Teresa i to zlecenie i jeszcze je nawet 
rozszerzyła. Zaledwie bowiem Gene-
rał opuścił Avilę, gdy przyszła jej myśl, 
że klasztorom żeńskim, które miała 
założyć, niezbędną będzie podpora 
ze strony reformowanych klasztorów 
męskich; potrzeba zatem przyłożyć 
rękę zarówno do reformy karmelitów, 
jak karmelitanek. (…) Teresa weszła 
naogół odtąd w nową epokę życia. 
Stany mistyczne trwają jeszcze na-
dal, wspina się nawet na coraz wyż-
sze stopnie, wszakże jest to obecnie 
przede wszystkiem Teresa, założyciel-
ka klasztorów, odnowicielka swego 
zakonu, która zwraca na siebie uwa-
gę innych. Sława jej rozeszła się po 
Hiszpanji; raz po raz ktoś z wysokiej 
szlachty, to znów jakiś pobożny kupiec 
dom jej ofiarowuje. W osłoniętym po-
wozie, który jej klasztor zastępować 
musi, udaje się wtedy na miejsce; 
spotykamy ją to w samem sercu Hisz-
panji, w Toledo lub Segovji, to wysoko 
na północy w Burgos lub Palencji, to 
znów w najdalej ku południowi wysu-
niętej Sevilli lub Granadzie. Najczę-
ściej udaje się jej po długich pertrak-
tacjach i wśród licznych trudności za-
łożyć nowy bardzo zrazu ubogi klasz-
tor, który wkrótce potem umacnia się  
i rozwija. Oprócz reformowanego 
klasztoru w Avili, powołała do życia  
w krótkim okresie czasu od r. 1567 do 
1582 nie mniej, jak 16 nowych klasz-
torów żeńskich. (…) Ze wzrastającym 
niepokojem śledzili karmelici złago-
dzonej reguły postępy reformy, która 
im najlepszych ludzi zabierała. (…) 
Dnia 22 czerwca 1582 r. pojawiło się 
brewe, które spełniło pragnienia Te-
resy. Dnia 3 marca 1581 r. w Alcalá 
otwartą została kapituła, która orzekła 
rozdział prowincyj. Obserwanci pier-
wotnej reguły karmelitańskiej liczyli 
wtedy 300 mnichów i 200 zakonnic  
w 22 męskich i żeńskich klasztorach. 
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Zadanie życiowe Teresy było 
tedy spełnione. Od 1580 do 1582 r., 
wśród zwykłych trudności, założy-
ła jeszcze pięć żeńskich klasztorów.  
W powrotnej drodze do Avili, nastał  
4 października 1582 r. w Alba de Tor-
mes, od dawna przez nią upragniony 
dzień, w którym »wygnanie« jej na tej 
ziemi dobiegło do końca. Niedługo 
przedtem wskazała dawnemu swe-
mu spowiednikowi i kierownikowi su-
mienia, na zakończenie swego pisma  
o zamku duszy i poleciła mu powie-
dzieć, iż doszła do opisanego w niem 
stopnia mistycznego zjednoczenia, na 
którym dusza ustawicznie pogrążona 
jest w Bogu, a mimo to nie trudności, 
lecz pomocy doznaje w zewnętrz-
nej pracy dla Boga i w najdoskonal-
szy sposób łączy w sobie życie Marji  
i Marty.

Co do niej samej, znamien-
nem jest to połączenie najwyższej 
kontemplacji z jak naiszerszem od-
działywaniem na świat zewnętrzny. 
Pragnęła, by tenże duch i zakon jej 

przeniknął. Unosiła się radością, gdy 
karmelici poświęcali się pracy apostol-
skiej, głosząc kazania i naukę wiary 
lub nad brzegami Kongo wszczyna-
li próby misyj wśród pogan. Także  
i żeńskie klasztory, przez nią zrefor-
mowane, miały wszystkie swe modli-
twy i ćwiczenia pokutne ofiarowywać 
za dusz zbawienie. Pozostało też to 
cechą znamienną zapoczątkowanej 
przez nią reformy. Karmelici, od Tere-
sy biorący swą nazwę, wiele zdziałali 
na polu misyjnem wśród pogan: przy 
założeniu Propagandy, jak również 
paryskiego seminarjum misyjnego, 
najbardziej wpływowego towarzystwa 
misyjnego nowszych czasów, karme-
lici wybitny przyjmują udział. Na polu 
nauki teologicznej znakomitych doko-
nali czynów przez swe kolegja w Al-
calá i Salamance i opracowane tam-
że obszerne zestawienia całej treści 
filozofji kościelnej i teologji. Jednakże 
i po śmierci Teresy potrzeba jeszcze 
było gwałtownych walk, zanim myśl jej 
rzeczywiście cały zakon przeniknęła. 

Dziedziniec klasztoru w Avila, gdzie mieszkała św. Teresa
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Karmelici bowiem, było to pierwotnie 
zgromadzenie pustelników; wywie-
ranie wpływu na świat współczesny  
i otaczający, dopiero po przesiedleniu 
się do Europy za cel sobie postawili 
i przez długi czas jeszcze panowały 
wśród nich różnice zdań, co do zakre-
su, w jakim mieli łączyć pracę duszpa-
sterską z pierwotnym kierunkiem życia 
kontemplacyjnego. Gracian, pierwszy 
prowincjał reformowanych karmeli-
tów, urząd swój sprawował jeszcze  
w duchu Teresy; lecz inny zgoła po-
gląd na rzeczy miał następca jego 
Niccolo Doria, Genueńczyk, który 
przybył do Hiszpanji jako przedstawi-
ciel domu bankowego, i wyrzekłszy się 
ogromnej fortuny, w r. 1577 wstąpił do 
zakonu Karmelitów. Misjonarzy z nad 
brzegów Kongo odwołał, pracę dusz-
pasterską ograniczył do minimum, 
opierał się dalszemu rozszerzeniu 
zakonu poza granicami Hiszpanji, ob-
ostrzył surowość tak w zewnętrznym 
trybie życia, jak i w zarządzie zako-
nu. Gracjan usunięty został z zakonu, 
Juan de la Cruz wygnany do odległe-
go klasztoru. Hiszpańscy reformowa-
ni Karmelici stają się odtąd zakonem 
niemal wyłącznie kontemplacyjnym, 
zabiegi Teresy na tym ważnym punk-
cie we własnej jej ojczyźnie całkiem 
zostały pokrzyżowane. Dziwnem jed-
nak zrządzeniem przyszło do tego, iż 
właśnie Doria zmuszony był w r. 1584 
poza granicami Hiszpanji, w Genui, 
założyć klasztor reformowanych kar-
melitów, za którym niebawem poszły 
inne w Rzymie i Neapolu. Na włoskim 
gruncie rozwinął się następnie zakon 
karmelitański zupełnie w zakreślonym 
przez Teresę kierunku; przybiera on 
tu nową cechę i dochodzi do nowego 
i wysokiego rozkwitu. To, do czego 
od początku XV stulecia nieustannie 
dążyli najznakomitsi mężowie z po-
śród karmelitów, czego jednak nigdy 
ku zadowoleniu swemu nie osiągnęli, 
mimo, że narażali przytem swą osobi-

stą powagę i opierali się na środkach 
prawnych, które im kodeks kościelny 
podawał do ręki, to wprowadziła w ży-
cie ze swej klasztornej celi zwykła za-
konnica, wsparta jedynie na swej kon-
templacyjnej modlitwie i na swej ufno-
ści w Bogu, wśród tysiąca trudności  
i wbrew woli własnych przełożonych.”1

Poemat św. Teresy „Miły mój dla 
mnie, a ja dla Niego”:

Gdym się wyzbyła tutaj wszystkiego, 
Znalazłam szczęścia zdrój, 
I odtąd jestem wszystka dla Niego, 
A On jest wszystek mój.
Gdy Boski Łucznik strzałą swą zranił, 
Przeszył do głębi serce me, 
Ogień miłości całą mnie strawił, 
Że w nim znalazłam szczęście swe. 
Odczułam wówczas życia wiecznego 
Upajający zdrój, 
I jestem odtąd wszystka dla Niego, 
A On jest wszystek mój.
Zranił mnie strzałą rozpłomienioną 
I owiał żaru tchem, 
Że się uczułam w jedno złączona 
Z Bogiem i Stwórcą swym; 
I już nie żądam szczęścia innego 
Nad tej miłości zdrój, 
I jestem odtąd wszystka dla Niego, 
A On jest wszystek mój.

1Fragmenty życiorysu św. Teresy za: Ludwig Pastor, Kato-
liccy reformatorzy XVI stulecia, Kraków 1924.
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Jest  49 rok po Chrystusie,  
w Rzymie – w małym mieszkanku 
nad wynajętym warsztatem, siedzi  
w przyćmionym świetle para żydow-
skich małżonków. Na ich twarzach ma-
luje się wyraz powagi i smutku. Oboje 
są chrześcijanami, którzy jak wielu 
innych nawróconych w mieście, opo-
wiadali o Panu Jezusie i Jego nauce 
w swojej synagodze. Ponieważ wywo-
łało to poważne zamieszanie wśród 
Żydów, cesarz Klaudiusz wydał dekret 
nakazujący wszystkim Żydom opusz-
czenie Rzymu. Wieść o tym sprawiła, 
że małżonkom zawalił się świat.

Wiemy z całą pewnością, że 
osiedlili się w Koryncie (Dz 18,1). Aby 
tam dotrzeć, odbyli długą podróż: nie-
mal 600 km pieszo, a następnie drogą 
morską przez Adriatyk i wzdłuż wy-
brzeży Grecji. Dlaczego właśnie Ko-
rynt? Miasto było znanym ośrodkiem 
handlowym, gdzie przebywali zamożni 
kupcy i nabywcy – małżonkowie spo-
dziewali się więc, że znajdą tu zbyt dla 
wytwarzanych i reperowanych przez 
siebie przedmiotów. Niezależnie od 
motywacji ludzkich prowadził ich Duch 
Święty, gdyż wkrótce u ich drzwi poja-
wił się Apostoł Paweł. Przybył on do 
Koryntu, jak wyznał później, „z wiel-
kim drżeniem”, po nieudanej podróży 
do Aten i niemal cudownym uniknię-
ciu śmierci z rąk rozjuszonego tłumu  
(1 Kor 2,3;Dz, 16-17). Paweł potrze-
bował przyjaciół i znalazł ich w oso-
bach Pryscylli i Akwili. Ponieważ on 
także znał się na wyrobach namiotów, 
przyjęli go do swego domu i warsztatu,  
a nade wszystko do swoich serc  
(Dz 18,2-3). Paweł z kolei wciągnął 
małżonków w swoją pracę apostolską, 

dając ich miłości nowy impuls. Może-
my sobie wyobrazić, jak rozwijała się 
ich wzajemna współpraca, gdy razem 
kroili i zszywali skóry, rozmawiając  
o Panu Jezusie i Jego przesłaniu oraz 
dzieląc się swoją wiarą ze wszystkimi, 
którzy do nich przychodzili. 

Kiedy półtora roku później Pa-
weł, przeniósł się do Efezu, Pryscylla 
i Akwila ruszyli za nim. Praca misyjna 
u boku Apostoła wniosła w życie mał-
żonków radość i poczucie celu. Wy-
magała ona jednak także poświęce-
nia – nie tylko dlatego, że oznaczała 
przeprowadzkę do innego miasta, ale 
również dlatego, że często wyjeżdżał. 
Wydaje się, że ich dom, stanowił dla  
postoła pewnego rodzaju bazę, do 
której chętnie powracał (Dz 18,11,12; 
1 G 1.8-10).

Czerpiąc siły z miłości do 
Pana Jezusa i siebie nawzajem mał-
żonkowie dzielnie znosili i pokonywali 
przeszkody. Ponownie otworzyli swój 
warsztat, ewangelizowali napotkanych 
ludzi, a ich dom stał się miejscem mo-
dlitwy, nauczania i sprawowania Wie-
czerzy Pańskiej. Biblista o. Jerome 
Murphy O’Connor, tak wyobraża sobie 
radość Pawła z powodu ich posługi, 
gdy powrócił z Efezu w towarzystwie 
Tymoteusza: „Mogli  pójść prosto do 
domu, w którym czekało ich gościn-
ne przyjęcie. Zamiast szukać pracy  
i kwatery, Paweł miał zapewnione 
zajęcie, łóżko do spania i wikt. Cze-
kała też na niego wspólnota, gotowa  
z uwagą słuchać jego nauczania”. 
Efez nie był ostatnim miejscem pobytu 
Pryscylli i Akwili. Wkrótce po śmierci 
Klaudiusza (54 rok), powrócili do Rzy-
mu, gdzie znów użyczyli swego domu Autorytety
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wspólnocie Kościoła (Rz 16,5). Jakiś 
czas później wrócili do Efezu, poma-
gając w tworzeniu tamtejszej wspólno-
ty (2Tm 4,19).
 W opowieści historycznej tej 
pary jest sporo luk, toteż wielu rzeczy 
możemy się, jedynie domyślać. Jak 
się poznali? Jak długo byli małżeń-
stwem, gdy spotkali Pawła? Czy mieli 
dzieci? Kiedy zostali zewangelizowa-
ni? Większość egzegetów uważa, że 
wszystko to miało miejsce w Rzymie 
zanim spotkali Pawła. Czy ich sytuacja 
finansowa była stabilna, czy niepew-
na? Do jakich sytuacji nawiązywał Pa-
weł, pisząc że „nadstawiali karku” (Rz 
16,4) za jego życie?. Choć ich portret 
jest częściowo zamglony, możemy 
wyróżnić kilka cech, które przemawia-
ją również i dzisiaj. Najważniejsze jest 
to, co często uchodzi naszej uwagi, 
byli małżonkami. Oczywiście także  
i inni towarzysze Pawła żyli w małżeń-
stwie, jednak ich żony nie pojawiają 
się w Piśmie św. Natomiast Pryscylla 
i Akwila, zawsze są wymieniani ra-
zem, co sugeruje, że ich służba oparta 
była na silnej więzi małżeńskiej. Jako 

małżonkowie pomagali sobie nawza-
jem na drodze do świętości. W ciągu 
wieków Kościół kanonizował wielką 
liczbę osób żyjących w małżeństwie. 
Wiele z nich zdobyło swoją koronę, 
cierpliwie znosząc krzyż przykrego 
współmałżonka. Inne po owdowieniu 
obrały drogę życia kapłańskiego czy 
zakonnego. Pryscylla i Akwila są parą, 
która osiągnęła świętość razem, nie 
pomimo powołania do małżeństwa, 
ale właśnie dzięki niemu.
 Przykład wspólnej służby Pry-
scylii i Akwili wiąże się także z kwestią 
charyzmatów. Są to duchowe dary  
i łaski udzielone przez Ducha Święte-
go każdemu chrześcijaninowi w celu 
budowania Kościoła. Dla przykładu 
charyzmaty św. Pawła – dar przema-
wiania z mocą, któremu towarzyszyły 
cuda, takie jak uzdrawianie chorych 
czy wskrzeszanie – miały charakter 
nadzwyczajny. Natomiast charyzmaty 
Pryscylli i Akwili, choć także udziela-
ne przez Ducha Świętego wyglądają 
na bardzo zwyczajne. Pozostając na 
drugim planie, bez fanfar i rozgło-
su, budowali oni wspólnotę Kościoła, 

Pryscylla i Akwila, Muzeum Plantin-Moretus, XVII w.
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poprzez swoje codzienne kontakty  
z ludźmi. W Efezie spotykamy ich, gdy 
podchodzą do uczonego Apollosa po 
jego wystąpieniu w synagodze, gdzie 
mówił o Panu Jezusie. Mogli popisać 
się swoją głębszą wiedzą  i znajomo-
ścią rzeczy upokarzając go publicz-
nie. Zamiast tego, nie wprowadzając 
go w zakłopotanie, odwołali go na bok 
i „wyłożyli mu dokładnie drogę Bo-
żą”(Dz 18,26). Komentatorzy biblijni 
sugerują, że aktywniejszą rolę w na-
uczaniu odgrywała Pryscylla, gdyż jej 
imię pojawia się przed imieniem Akwi-
li. To jeszcze bardziej świadczy o har-
monijnej współpracy tej pary zarówno  
w życiu małżeńskim, jak i w ich posłu-
dze ewangelizacji. Wspierali innych 
nie czując się przez nich zagrożeni. 
Pryscylla i Akwila, otrzymali wiele da-
rów, ale na czoło wysuwa się chary-
zmat gościnności. Ich dom był skrom-
ny – archeolodzy twierdzą, że wymia-
ry typowego domu z warsztatem – to 
mniej więcej 4x7m. Jednak w Koryn-
cie, Efezie i Rzymie hojnie dawali in-
nym wszystko co posiadali, pomaga-
jąc kroczyć za Jezusem w pogańskim 

świecie (1Kor 16,19: Rz 1.6,5). Zda-
niem Benedykta XVI, najważniejsze 
w ich gościnności było stworzenie 
miejsca, gdzie chrześcijanie mogli się 
zbierać „na słuchanie Słowa Bożego  
i celebrację Eucharystii”. To w domu 
rodzi się Kościół.
 Pryscylla i Akwila poświęcili 
swoje życie małżeńskie służbie two-
rzącego się Kościoła. Także dziś, gdy 
Kościół staje wobec nowych wyzwań 
i szans, zapotrzebowanie na małżeń-
stwa całkowicie oddane Jezusowi jest 
ogromne. Gdyby Pryscylla i Akwila 
mogli zwrócić się wprost do dzisiej-
szych małżeństw powiedzieliby praw-
dopodobnie tyle: „Bóg obdarzył was 
ważnym powołaniem i udzielił wam 
wystarczających darów, abyście je 
mogli wypełnić. Kościół was potrzebu-
je! Świat was potrzebuje! Idźcie wspól-
nie za Jezusem, a On da waszemu 
małżeństwu taką owocność, jakiej się 
nigdy nie spodziewaliście”.

ks. Henryk Brzozowski COr

Z naszej historii

WizerUnKi śWięteGo FiLipa neri 
W sztUce WłosKiej 

W tym roku mija 400 lat, kiedy 
papież Grzegorz XV w dniu 12 mar-
ca 1622 roku kanonizował św. Filipa 
Neri. Z okazji jubileuszu zrodziła się 
myśl, aby przedstawić w zwięzłych ar-
tykułach wizerunki św. Filipa w sztuce 
włoskiej i polskiej. W niniejszym arty-
kule zapoznamy się z wyobrażeniami 
świętego, wykonanymi przez mistrzów 
włoskich. To przede wszystkim artyści 
słonecznego półwyspu tworzyli pierw-

sze wyobrażenia naszego patrona i 
tam też kształtowała się ikonografia 
świętofilipowa. Przeglądając ogrom-
ną ilość prac mistrzów włoskich, z 
konieczności należało dokonać dużej 
selekcji. Zatem wybrano prace najbar-
dziej znane oraz wizerunki wyróżnia-
jące się ciekawymi programami ikono-
graficznymi, a także takie, które wpły-
nęły na sposób obrazowania naszego 
świętego w sztuce polskiej. Nieliczne 

cz. 1



  27 

Z naszej historii

Il.1. Filip Neri w wieku dziecięcym. XVIII w

portrety powstały już za życia Neriego,  
a oficjalne obrazy uznane przez Ko-
ściół namalowano na uroczystość be-
atyfikacji oraz kanonizacji. Niezmiernie 
pasjonującą pracą było prześledzenie 
twórczości artystów włoskich związa-
nych z postacią świętego. Odnajduje-
my tam niezmierne bogactwo środków 
plastycznych, ujęć kompozycyjnych, 
tematów ikonograficznych, portretów 
psychologicznych, reprezentacyjnych 
i naturalistycznych. Zanim zapozna-
my się z realizacjami plastycznymi, 
wpierw spróbujmy na podstawie do-
stępnej literatury odtworzyć wygląd 
zewnętrzny założyciela Oratorium. 

Jak wyglądał święty Filip?
Przekazy źródłowe omawiają-

ce najmłodsze lata przeżyte we Flo-
rencji, piszą że Filip był dzieckiem bar-
dzo delikatnym, żywym, pogodnym, 
zawsze ubranym czysto i skromnie. 
Ksiądz Jan Pabis w swojej świetnie 
opracowanej i ciągle poczytnej biogra-
fii napisał: 
Był to chłopiec piękny, żwawy i weso-
ły, pełen powabu i słodkiego wdzięku 
w postawie, wejrzeniu i mowie. Czo-
ło miał szerokie i wysokie, oczy małe, 
niebieskie, tak pełne wyrazu, że żad-
nemu malarzowi nie udało się oddać 
ich wiernie. Był słusznego wzrostu, 
cery białej i delikatnej. W pałacu Doria 
w Rzymie, znajduje się piękny portret 
Baroccia, przedstawiający Filipa jako 
chłopię rzadkiej piękności z oczyma, 
z których niebo przegląda. Filip nie 
ubierał się według mody, która stop-
niowo wciskała się z zagranicy. Przy 
skromnym i czystym odzieniu nosił 
małą kapuzę, którą zdejmowano tylko 
przed najwyższym urzędnikiem i wyż-
szymi dostojnikami kościelnymi1. 

Wspomniany autor portre-
tu to znany włoski malarz, rysownik  
i sztycharz Federico Barocci urodzony  
w Urbino około 1535 roku. Artysta nie 
widział naszego świętego w wieku 
chłopięcym. Gdy Barocci się urodził, 
Filip miał już dwadzieścia lat. Na-

1J. Pabis, Żywot św. Filipa Neriusza, Tarnów 1931, s. 13. 
Autor powołuje się na opis podany przez Pietra Giacomo 
Bacciego w biografii z 1625 r.

tomiast mógł spotkać się z Filipem  
w Rzymie, gdzie w latach 1561-1563 
pracował nad freskami w willi papieża 
Piusa IV w Ogrodach Watykańskich. 
Chociaż wykonał wizerunek imagi-
nacyjny, czyli z wyobraźni, to jednak 
umiejętnie oddał pogodne usposobie-
nie portretowanego. Pracę Baroccia 
powielały liczne grafiki nadając mu 
znamienny tytuł: „Pippo Buono”, czyli 
dobry Filipek. Na jednej z takich rycin 
widzimy delikatnego chłopca z migda-
łowatymi oczami, uważnie wpatrzone-

go w widza (il.1)2. Pod portretem wid-
nieje napis: Ritratto di Filippo, quando 
era fanciullo, dipinto dal Barocci in 
casa Pamfilj Doria (tłum. portret św. Fi-
lipa Neri kiedy był chłopcem, namalo-
wany przez Barocciego z domu Pam-
filii Doria). Galeria Doria-Pamphilj jest 
jedną z najbardziej okazałych kolekcji 
dzieł sztuki w Rzymie. Warto dodać, 
że klasztor gostyński posiada iden-
tyczną rycinę. A ponieważ wymiary są 
zgodne, to można sądzić, że zostały 
wyciśnięte z tej samej matrycy.

2S. Barchiesi, La raccolta ikonografica do San Filippo Neri 
dell’archivio della Congregazione dell’Oratorio di Roma, 
nr 11, s. 226-227 [w:] A. Pampalone, S. Barchiesi, Icono-
grafia di un Santo. Nuovi studi sull’immagine di san Filip-
po Neri, Roma 2017.
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Il.2. Maska woskowa św. Filipa Neri

O wyglądzie Filipa już jako 
człowieka dojrzałego dowiadujemy 
się z listu Juvenalisa Anciny, pisanego  
w 1576 roku do swojego brata Mattei. 
Ancina wstąpił do Kongregacji w 1580 
roku, ale znacznie wcześniej znał fili-
pinów i uczestniczył w oratorium rzym-
skim. W liście tak kreśli jego sylwetkę:
Kierownikiem duchowym jest pewien 
Filip z Florencji, starszy człowiek w 
wieku co najmniej sześćdziesięciu lat, 
ale pod pewnym względem nadzwy-
czajny, zwłaszcza jeśli chodzi o świę-
tość jego życia. Jest on pięknym star-

szym mężczyzną, czystym i białym jak 
gronostaj. Jego skóra jest delikatna  
i dziewicza, a gdy podnosi swoją rękę, 
aby trzymać ją pod słońce, jest prze-
źroczysta jak alabaster3. Inny długolet-
ni przyjaciel Neriego poczynił ważne 
spostrzeżenia natury malarskiej: Miał 
czyste spojrzenie dziecka, w jego twa-
rzy i w jego oczach widać było świa-
tło, którego żaden malarz nie potrafi 
utrwalić, chociaż próbowało wielu4.  
Z tego wynika, że Filipa próbowali na-
malować artyści. Rzym wtedy roił się 
od wybitnych architektów, malarzy, 
rzeźbiarzy i grafików. W XVI wieku 
Wieczne Miasto było centrum arty-
stycznym Europy. To tutaj przybywali 
artyści z innych krajów, aby zapoznać 
się z nowymi trendami w sztuce i pod-
patrywać dzieła mistrzów włoskich.     

3P. Türks, Filip Neri czyli ogień radości, Poznań 2019,  
s. 228-229.
4Tamże, s. 229.

Sporo cennych informacj i 
przekazał najlepszy biograf naszego 
świętego, Pietro Giacomo Bacci. Pi-
sał: Filip był średniego wzrostu, bia-
łej karnacji, o pogodnej twarzy, nosił 
podwyższone czoło, jednak nie wyły-
siałe, nos orli, oczy małe niebieskiego 
koloru, nieco wsunięte lecz żywe; bro-
da czarna, nie bardzo długa, chociaż  
w ostatnich latach siwa i całkowicie 
biała5. W tym miejscu należy wspo-
mnieć, że żywot Bacciego został prze-
tłumaczony na język polski i wydany 
w drukarni Michała Buka w Lesznie  
w 1683 roku.  

Prawie na wszystkich obra-
zach widzimy Neriego o delikatnym 
wyglądzie z małym orlim nosem, za-
dbaną szpakowatą lub nieskazitel-
nie białą brodą. Zawsze ubierał się 
schludnie, skromie bez jakichkolwiek 
oznak ekstrawagancji. Autor krótkie-
go wstępu do cyklu rycin o św. Filipie, 
wykonanych pod koniec XVIII wieku 
przez Pietro Antonio Nevelliego wg 
rysunku Innocente Alessandriego na-
pisał: 
Pierwsi biografowie św. Flipa opowia-
dają, że artyści w jego czasach nie 
potrafili odtworzyć jego wizerunku, po-
nieważ na płótnie i na marmurze nie 
umieli przedstawić światła, jakim były 
ożywione jego oczy. Także napisanie 
jego biografii jest trudną rzeczą, po-
nieważ postać nie jest ograniczona 
naturalnymi granicami śmiertelnego 
życia lecz przechodzi w nieskończone 
niebo i rozpływa się w nim oraz za-
krywa się nim. Tym co udało się nam 
uchwycić z niego są chwile jego życia, 
momenty jego miłości, którymi można 
wyjaśnić, na ile możliwe, okres jego 
ludzkiej działalności, którą kierowała 
Boża ręka. Następujące druki, któ-
re są skromnym dziełem Novelliego  
i Alessandriego, chcą właśnie, pro-
stym przedstawieniem, utrwalić cechy 
i słowa Świętego. Zostały one naryso-
wane z tak szczerą wiarą oraz z tak 
czystą miłością, że nie zwlekamy z ich 
podziwianiem z powodu cudowności, 
gestu lub pasji, która ożywiała tych 
5Cytat za: A. Cistellini, Święty Filip Neri. Krótka historia 
wielkiego życia, b.m.w., 2015, s. 42.
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Il.3. Cristoforo Roncalli, lata 1590-1595

Il.4. Federico Zuccari, 1593 r.

skromnych interpretatorów wielkiej 
duszy Filipa Neri6.

Tekst jeszcze raz potwierdza 
opinię, jak bardzo trudno przychodzi-

ło artystom oddać prawdziwy wygląd 
świętego, ponieważ przez jego ciele-
sność przenikała duchowa światłość, 
którą nie sposób wiernie oddać tech-
nikami plastycznymi. Artyści zawsze 
borykają się z problemem, jak przed-
stawić to co święte, doskonałe i nie-
biańskie, przez ograniczone i niedo-
skonałe środki wizualne.

Wiadomo nam z przekazów 
biograficznych, że już za życia Nerie-
go powstawały nieliczne jego portrety. 
On sam nie zamawiał obrazów i nie-
chętnie patrzył na swoich uczniów, 
którzy pragnęli mieć jego wizerunek. 
Dlatego tym bardziej cenne są te nie-
liczne wizerunki wykonane z natury. 
Nie tylko portrety namalowane z żywe-
go modela inspirowały późniejszych 
artystów. Także bezcennym wzorcem 
była maska gipsowa zdjęta z twarzy 
pośmiertnej świętego, na podstawie 
której powstawały liczne maski wosko-
we. Jedną z takich masek przechowu-
je oratorium na Vallicelli (il.2). Należy 
dodać, że do włoskich tradycji sięgają-
cej jeszcze starożytnego Rzymu, na-
6Karta pierwsza nosi następujący tytuł – Vita di S. Filippo 
Neri Institutire della Congregazione della’Oratorio in 
sessanta Tavole in rame disegnate da Pietro Antonio 
Novelli ed incise da Innocente Allessandri, Venezia 
MDCCXCIII. 

leżało wykonywanie masek osobom 
zmarłym.  

Z zacytowanych źródeł wy-
nika, że niewiele zachowało się opi-
sów zewnętrznego wyglądu św. Filipa 
i jeszcze mniej obrazów powstałych 
za jego żywota. Pora teraz przejść do 
prezentacji wizerunków naszego pa-
trona.

Prezentacja wizerunków św. Filipa 
Jeden z najwcześniejszych 

portretów wykonał w latach 1590-1595 
Cristoforo Roncalli, zwany od miejsca 
urodzenia il Pomarancio (il.3)7. Artysta 
urodzony w Toskanii, ziemi płodnej  
w świętych i genialnych artystów, two-
rzył w okresie manieryzmu i wczesne-
go baroku. Od 1578 roku pracował  
w Rzymie, gdzie zdobił freskami m. in. 
kopułę kościoła San Silvestro in Ca-
pite, Oratorium Santissimo Crocifisso 
oraz transept Bazyliki św. Jana na La-

teranie. Spod jego ręki wyszedł portret 
naszego patrona, na którym współist-
nieją świętość i artyzm. Mistrz dosko-
nale oddał pędzlem malarskim życie 

7C. Gerken, Carlo Borromeo und Ignatius von Loyola  
– die Entstehungder Bildverehrung, [w:] Annales Oratorii 
2015, t. 13, s. 171-172, il.11. Owal stojący, olej na łupku; 
wymiary 67,5x48,5 cm. 
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Il.5. Francesco Villamena, ok. 1595 r.

wewnętrzne portretowanego. Wszak 
prawdziwy artysta potrafi namalować 
nie tylko ciało, ale także duszę. Po-
stać ujęta w popiersiu, zwrócona lekko  
w prawo, uważnie wpatruje się  
w nas swoim dobrotliwym wejrzeniem.  
W ręce trzyma różaniec. Jego twarz 
okala mocno przyprószone siwizną 
broda i wąsy. Ubrany jest w sutannę  
z wyłożonym białym kołnierzykiem. 
Głowę nakrywa biret. Ten wizerunek 
stał się wzorcowym modelem dla wie-
lu innych artystów. Na stałe do jego 
ikonografii wejdą takie atrybuty jak 
różaniec, sutanna z białym kołnierzy-
kiem, biret oraz nienagannie wypielę-
gnowana broda. 

Jakże inaczej ukazał Neriego 
artysta urodzony w Urbino, przedsta-
wiciel późnego manieryzmu Federico 
Zuccaro, na obrazie namalowanym 
w 1593 roku (il.4)8. Wypada tu wspo-

mnieć o polonikach rzymskich jego 
autorstwa. Artysta namalował pierw-
szych polskich dominikanów na fre-
skach w bazylice św. Sabiny na Awen-
tynie. W kaplicy kardynała Bernerio 
uwiecznił przyjęcie ślubów zakon-
8C. Gerken, Carlo Borromeo.., dz. cyt., s. 184, il.2. Olej na 
płótnie; wymiary 77x62 cm.

nych przez św. Jacka i bł. Czesława 
Odrowążów. Zuccaro namalował św. 
Filipa jeszcze za życia. Postać por-
tretowanego trochę przypomina obraz 
Pomarancia. Odnajdujemy tu znane 
nam już atrybuty takie jak sutanna  
z białym kołnierzykiem i biret. Wygląd 
twarzy jest podobny, ale wyraz od-
mienny.  Pojawia się tu nowy atrybut 
jakim jest biała lilia, symbol czystości, 
ukazana po prawej ręce świętego. Po 
drugiej stronie widzimy szkaradnego 
kusiciela, który próbuje coś szeptać 
do ucha świętego. Ale ten nawet go 
nie zauważa. Neri siedzi za stołem  
z piórem w ręku i nad czymś medytu-
je. Za chwilę zacznie utrwalać swoje 
myśli na papierze. Zuccaro namalo-
wał typowego myśliciela, humanistę 
zamkniętego w świecie teoretycznych 
rozważań. Jego wzrok biegnie gdzieś 
w dal, nie zauważa widza. Z pewno-
ścią portret daleko odbiega od osobo-
wości naszego świętego i zupełnie nie 
oddaje jego radosnego charakteru. 
Neri wygląda trochę tak, jak nasz ro-
dzimy humanista, profesor Akademii 
Krakowskiej, poeta polsko-łaciński, 
Benedykt z Koźmina, ukazany na ob-
razie z 2 ćwierci XVI wieku. Filip był 
jak najbardziej humanistą, ale dale-
ko mu do myśliciela zajmującego się 
naukowymi teoriami oderwanymi od 
zwykłego, ludzkiego życia. I dodajmy, 
z pisarstwem miał niewiele wspólne-
go. Nie tylko, że niewiele napisał, a to 
co napisał spalił. A to wielka szkoda 
dla potomnych. Na usprawiedliwienie 
można tylko wspomnieć, że do pisar-
stwa inspirował innych. Za namową,  
a wręcz z polecenie Filipa, Cezary Ba-
roniusz napisał źródłową i znakomicie 
przemyślana historię Kościoła.   

Kolejny wizerunek Neriego, 
jaki pragniemy zaprezentować, uka-
zał się w książce kardynała Gabriela 
Paleottiego pt. De bono senectutis 
(tłum. O dobrej starości), wydanej  
w 1595 roku. Autor urodził się w Bolonii  
w 1522 roku i tam studiował na uni-
wersytecie zyskując tytuł doktora 
obojga praw. Uniwersytet boloński, 
najstarszy w cywilizacji zachodniej, 
słynął w całej Europie z nauczania 
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Il.6. Perer Paul Rubens, 1606 r.

prawa rzymskiego i kanonicznego. 
Tam studiowali znani Polacy tacy jak 
Mikołaj Kopernik, Wincenty Kadłubek  
i Jan Kochanowski. Paleotti został kar-
dynałem i biskupem Bolonii. Pozosta-
wił po sobie wiele cennych publikacji. 
Autora łączyła serdeczna przyjaźń  
z Filipem. Przedstawił swego przyja-
ciela jako przykład pięknej i szczęśli-
wej starości. W publikacji znalazła się 
grafika rytownika Francesco Villame-
na ukazująca popiersie świętego, naj-
wyraźniej wzorowane na portrecie Po-
marancia (il.5)9. Książka wyszła już po 

śmierci Neriego. Napis na rycinie gło-
si, że Ojciec Filip Neri z Florencji zmarł  
w osiemdziesiątym roku życia w Rzy-
mie w 1595 roku. Kartusz wypełnia 
łaciński werset z Psalmu 90, który  
w tłumaczeniu polskim brzmi: „Nasy-
cę go długim życiem i ukażę mu moje 
zbawienie”. Kompozycja ryciny jest 
taka sama, jak na portrecie Poma-
rancia, ale jakże inny niesie przekaz 
charakterologiczny. Rytownik już nie 
osiągnął tej subtelności twarzy, jaką 
uzyskał malarz. Portretowany nie spo-
gląda na widza dobrotliwie, ale raczej 

9La regola e la fama. San Filippo Neri e l’arte, katalog 
wystawy, Rzym 1995, kat. 16, s. 466. Rycina; wymiary 
172x115 mm.

podejrzliwie. Ujęcie trochę wieje chło-
dem i surowością. Raczej przypomina 
ascetę, który wiele wymaga od siebie  
i jeszcze więcej od innych. 

W tym miejscu uczynimy jeden 
wyjątek dla malarza spoza kręgu sztu-
ki włoskiej. To znany i ceniony artysta 
epoki baroku, Peter Paul Rubens. 
Malarz flamandzki obdarzony tytułem 
szlacheckim, dyplomata i człowiek,  
o którego zabiegali królowie i książę-
ta. Parę lat przebywał w Rzymie. Miał 
artystyczne kontakty z tamtejszymi fili-
pinami. Namalował dla nich Madonnę 
Vallicelliańską z adorującymi anioła-
mi, obraz św. Grzegorza Wielkiego  
i wizerunki innych świętych. Wykonał 
też portret Neriego datowany na rok 
1606 (il.6)10. Ukazał świętego w ujęciu 
dotychczas niespotykanym. Z twarzy 
wpatrzonej w niebo emanuje energia 
i siła. Wygląda raczej na wojującego 
reformatora religijnego, aniżeli na ci-
chego i skromnego przewodnika ludz-
kich sumień. Portret malowany kredką 
i sangwiną wygląda pięknie, ale to nie 
jest delikatny Apostoł Rzymu. Rubens 
malował postacie mocarne, to herosi 
w ludzkim ciele. Nawet kobiety na jego 
obrazach wyglądają jak tytanki. Biada 
temu, kto dostanie się w objęcia takiej 
kobiety!  W jego obrazach postaciom 
niewieścim brakuje delikatnej kobie-
cości i zmysłowego piękna. Ale za to 
paletę barwną miał przecudną. 

Nie trzeba przekonywać, że 
obrazem najbardziej znanym i powta-
rzanym w sztuce polskiej jest dzieło 
artysty bolońskiego Guida Reniego, 
wykonane z okazji beatyfikacji św. 
Filipa (il.7)11. Beatyfikacja miała miej-
sce w Rzymie 11 maja 1615 roku, ale 
Guido obraz namalował już rok wcze-
śniej. Kompozycja oraz kolorystyka 
jest tak klarowna i piękna, że od razu 
spodobała się i przyjęła powszechnie. 
W każdej polskiej kongregacji można 
spotkać bardziej lub mniej udane ko-
pie Reniego. Obraz ukazuje ekstazę 
św. Filipa. Centralne miejsce zajmuje 
10La regola.., dz. cyt., kat. 13, s. 464. Kredka, sangwina; 
wymiary 305x222 mm.  
11Tamże, kat. 94, s. 535-536. Olej na płótnie; wymiary 
180x110 cm. 
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Il.7. Guido Reni, 1614 r.

święty ubrany w ornat rzymski kolo-
ru czerwonego. Ujęty w pozycji klę-
czącej, ma ręce rozłożone, a twarz 
ekstatycznie wpatrzoną w Matkę Bo-
ską ukazaną w lewym, górnym polu. 
Czerwień ornatu malarz znakomicie 
skontrastował z ciemnobrunatnym 
tłem, rozjaśnionym tylko przy głowach. 
Przed nim leży biała lilia, jego atrybut. 
Malarz nie troszczył się o realia histo-
ryczne. Twarz jak najbardziej odtwarza 
rysy założyciela Oratorium, ale sce-
na nie ilustruje żadnego wydarzenia  
z jego życia. Neri miał wielkie nabo-
żeństwo do Matki Najświętszej, lecz  

w jego biografii nigdzie nie odnajdzie-
my takiej sceny, jak na obrazie. Bio-
grafowie wspominają, że Madonna 
ukazała się świętemu podczas choro-
by, gdy leżał w łóżku. Ale jak tu ukazać 
świętego w nocnej koszuli? Tak ma-
lować nie wypadało. Program kontr-
reformacyjny dbał o to, aby sztuka 
sakralna spełniała zasadę – dignitas 
et decorum (dostojeństwo i stosow-
ność). Dlatego powstał obraz trochę 
heroizujący i idealizujący, jakkolwiek 
znakomicie oddaje duchowość Filipa. 
A może artysta ukazał świętego już 
po śmierci, gdy sprawuje liturgię nie-
biańską? Tego się już nigdy nie dowie-

my. Wiemy tylko, że sztuka kieruje się 
swoimi prawami i nie zawsze musi iść 
ręka w rękę z dokładnością historycz-
ną. 

Na stronach internetowych 
można odnaleźć obraz św. Filipa da-
towany na rok 1615, przypisany wy-
mienionemu wcześniej Cristoforo 
Roncalliemu (il.8). Obraz znajduje się 
w Oratorium na Vallicelli.  Przedstawia 
św. Filipa w stroju liturgicznym, w całej 
postaci zwrócony lekko w lewo. Ręce 
ma złożone w modlitewnym geście. 
Artysta przepięknie namalował złoty 
ornat, suto haftowany ornamentem ro-
ślinnym. Odnosimy wrażenie, że ornat 
posiada trzeci wymiar. Czujemy jego 
wypukłość. Ekstatyczną twarz zwróco-
ną przeciwnie do ciała, w prawo, okala 
promienista gloria. Tu od razu rozpo-
znajemy twarz świętego. Z ciemnego 
tła wyłania się postać kapłana. Na ob-
razie dostrzegamy wpływy genialnego 
Caravaggia, który zrewolucjonizował 
malarstwo nie tylko włoskie, ale całą 
sztukę zachodnioeuropejską. Autor 
portretu musiał znać obrazy Caravag-
gia, a przynajmniej jego przejmujące 
„Złożenie do grobu” namalowane w la-
tach 1602-1603 dla kościoła filipinów 
na Vallicelli. Ponadto, blisko kościoła 
filipinów, Caravaggio namalował obra-
zy do kaplicy Cantarellich, w kościele 
San Luigi dei Francesi, opowiada-
jące o powołaniu, pisaniu ewangelii 
i męczeństwie św. Mateusza. Jego 
obrazy bulwersowały i gorszyły czci-
godne towarzystwa, ale zachwycały 
artystów i koneserów sztuki. Cara-
vaggio malował naturalistycznie, nie 
stroniąc od brzydoty i pospolitości, ale 
jak on potrafił to cudownie odtworzyć! 
Jego święci mają twarze wieśniaków  
i brudne stopy, a pomimo to są piękni 
i święci. Wybitne dzieła sztuki zawsze 
wzbudzały kontrowersje. Dziś wiemy, 
że Caravaggio przerastał swoją epo-
kę, jak każdy geniusz.

Podobne ujęcie przedstawio-
no na transparencie sprawionym na 
dzień kanonizacji św. Filipa (il.9)12. 
Nie wiemy, kto był autorem malowidła. 
12Tamże, kat. 6, s. 456-459. Olej na jedwabiu karmino-
wym; wymiary 270x204 cm.
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Il.8. Cristoforo Roncailli, 1615 r.

Bardzo możliwe, że obraz wyszedł z 
pracowni wspomnianego Cristoforo 
Roncalliego. Artysta umarł w Rzymie 
1626 roku, więc mógł być jego auto-
rem. Transparent malowany jest dwu-
stronnie w technice olejnej na jedwa-
biu. W górnym rogu widać Madonnę 

z Jezusem, nawiązującą do układu 
wymyślonego przez Guido Reniego. 
Umiejętnie wymodelowane są twa-
rze, ale sama postać Neriego wydaje 
się bryłowata i wypłaszczona. Szcze-
gólnie ornat i glorie wyglądają jakby 
były wycięte z blachy. Także proporcje 
świętego pozostawiają wiele do ży-
czenia. Głowa jest za mała w stosun-
ku do korpusu. W dolnym polu leży 
biała lilia, często towarzysząca wize-
runkom świętego. Podczas kanoniza-
cji zdarzył się cud, opisany w lewym 
polu chorągwi. Test łaciński w polskim 
tłumaczeniu brzmi: „Przy tej chorągwi 
podczas kanonizacji św. Filipa Neri  
z bazyliki watykańskiej do kościoła na 
Vallicelli uroczyście przeniesionej 12 
marca roku 1622 Hieronim Scatolea 
kapłan septempedański [San Seve-
rino?] modląc się w kaplicy tegoż ko-

ścioła do głębi świętym i uroczystym 
obrzędem poruszony z choroby która 
długo i ciężko go dręczyła nagle został 
uzdrowiony”13.  W żywocie Pietra Gia-
como Bacciego czytamy, że tenże ka-
płan doznał uzdrowienia lewego oka, 
na które cierpiał od dwóch lat14. Zatem 
św. Filip może też uchodzić za patrona 
od dobrego wzroku. 

Wymieniony wyżej Pietro 
Giacomo Bacci w 1622 roku napisał 
pierwszy żywot św. Filipa na potrzeby 
uroczystości kanonizacyjnych. Ale już  
w 1625 roku ukazało się drugie wyda-
nie znacznie rozszerzone. Należy tu 
o niej wspomnieć, bo książkę ilustru-
ją znakomicie wykonane czterdzieści 
cztery ryciny autorstwa Luca Ciam-
berlano. Ten cykl narracyjny powstały 
w latach 1608-1614 wywarł ogromny 
wpływ na sposób obrazowania nasze-
go świętego. Znany jest prawie każdej 
wspólnocie filipińskiej. Książka tłuma-
czona na wiele języków, doczekała 
się ponad sto wznowień. Wykonawca 
rycin urodzony w Urbino około 1580 
roku, należał do czołowych grafików 
barokowych. Współpracował z Guido 
Renim, przenosząc obraz beatyfika-
cyjny na płytę miedziorytniczą. Ciam-
berlano współpracował z Christianem 
Sasem, grawerem pochodzącym  
z Norymbergii, a działającym w Rzy-
mie. Sas wykonał tylko trzy ryciny. Tu 
zwrócimy uwagę tylko na kartę tytuło-
wą przedstawiającą popiersie Nerie-
go, wykonaną przez Sasa na podsta-
wie projektu malarza Jacquesa Stelli 
13Tekst brzmi: „HOC VEXILLO IN CANONIZATIONE  
S. PHILIPPI NERI EX VATICANA BASILICA AD AEDES 
VALLICELLANS SOLEMNITER TRANSLATO III IDUS 
MARTII ANNO MDCXXII HIERONYMUS SCALETOLEA 
SACERDOS SEPTEMPEDANUS IN EIUSDEM SACLLO 
ORANS SACRO FESTOQUE RITU INTIME COMMOTUS 
MORBO QUOD DIU GRAVITERQUE IN OCULO 
PREMEBARUR REPENTE SANATUS EST. BACCI VIT. 
S. PHIL. LIB. VI. CAP, XV. §. VI”. Tekst domalowany 
już po kanonizacji, a zaczerpnięto z życiorysu św. 
Filipa, autorstwa  Pietro Giacomo Bacciego wydanego  
w 1625 roku. W tym miejscu bardzo dziękuję pani Annie 
Strzeleckiej za przetłumaczenie tekstu łacińskiego. 
14Żywot Świętego Filipa Neriusa z Florencji Congregatio-
nis Oratorii Fundatora włoskim i łacińskim przez W. Pio-
tra Jakoba Bakciusa z Arettu, tejże Kongregacji Kapłana 
napisany. A polskim darowany językiem przez Wielebne-
go Jego Mości Pana P. Adama z Konarzewa Konarzew-
skiego w Roku Pańskim 1668 od Ojcow Congregationis 
Oratorii Świętej Góry Gostyńskiej podany do druku.  
W Lesznie Michałowi Buk, 1683, rozdz. XV, 5, s. 437.  
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Il.9. Malarz nieznany, 1622 r.

(il.10)15. Rycina nawiązuje do obrazu 
Pomarancia, stosując tylko lustrzane 
odbicie. Gdy na obrazie postać skiero-
wana jest w lewo, to na rycinie odwrot-
nie. Miedzioryt ukazuje takie atrybuty 
jak gorejące serce, lilię i kwiaty sym-
bolizujące Florencję. U góry dwa putta 
odsłaniają kotarę, spod której ukazuje 
się, jak głosi napis na obrzeżu tonda, 
prawdziwe wyobrażenie św. Filipa. 
Trzeba przyznać, że rytownik umiejęt-
nie oddał pogodny charakter święte-

go. Putta podnoszą kotarę i zaczyna 
się spektakl graficzny ilustrujący god-
ny naśladowania żywot świętego. 

Od grafiki przejdźmy teraz do 
obrazu wykonanego w technice olej-
nej. Przedstawimy tu obraz namalo-
wany około 1643 roku przez Giovanie-
go Francesco Barbieriego zwanego  
il Guercino, który znalazł reperkusje  
w sztuce polskiej, (il.11). Artysta urodził 
się w 1591 roku w Cento koło Ferrary, 
a zmarł w Bolonii 1666 roku. Działał  
w Cento, Wenecji, Bolonii, Rzymie, 
Modenie i Piacenzie. Zajmował się 

15G.M. Weston, Niccolo Torniolis Episodes of st. Philip 
Neris life in the Sala Rossa of Santa Maria in Vallicella 
(1643-16510) [w:] Annales Oratorii 2015, t. 13, s. 111, fig. 
2.

także malowaniem fresków, rytownic-
twem i teorią sztuki. Płótno znajduje 
się dzisiaj w pokojach św. Filipa na 
Vallicelli. Ukazuje świętego w pozycji 
klęczącej, który gwałtownie przery-
wa modlitwę i odwraca się w stronę 
nadprzyrodzonej zjawy. Bo oto w jego 
przestrzeń wtargnął niespodziewany 
gość z zaświatów. Na obłokach widać 
aniołka-naguska z krzyżem. Trochę 
to zabawny motyw, ale barok nawet 
przez zabawę i zadziwienie, starał się 
pouczać i przekonywać. Święty nie wy-
gląda na przerażonego, raczej wydaje 
się być mile zaskoczonym. Krzyż w 
dłoni aniołka to zapowiedź cierpienia, 
a może przypomnienie słów ewange-
lii „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i naśladuje Mnie” (Łk, 
9,23). Ciemne tło obrazy wzmacnia ta-
jemniczy nastrój. W delikatnej grada-
cji światłocienia zauważamy tu także 
wpływy Caravaggia.

Ciemne tło odnajdujemy tak-
że na portrecie z 1645 roku autor-
stwa Carla Dolci (il.12)16. To jeden  
z najpiękniejszych portretów Nerie-
go jakie spotkałem. Malarz urodzony 
we Florencji w 1616 roku, znakomicie 
uchwycił psychikę swojego rodaka. 
Oddał wygląd zewnętrzny portreto-
wanego z odrobiną nuty idealizującej. 
Najtrudniejsza sztuką jest tak nama-
lować obraz, aby osoba portretowana 
nie tylko była podobna, ale zachwyca-
ła swoim wyglądem. Z ciemnej prze-
strzeni wyłania się piękna twarz doj-
rzałego mężczyzny. Z portretu można 
wnioskować, że Dolci uległ również 
urokowi Caravaggia. Środkami ma-
larskimi oddał przestrzenność twarzy 
poprzez zastosowanie światłocienia  
i skontrastowanie go z ciemnym tłem. 
Portretowany spogląda na nas do-
brotliwie, ale zarazem przenikliwie. 
On patrzy prosto na widza, nawiązuje  
z nim kontakt. Wydaje się, że za chwi-
lę do nas przemówi. Przy powiększe-
niu komputerowym dostrzegamy na-
wet źrenice i tęczówkę oczną. Obraz 
porusza i skłania do refleksji. Broda  
i wąsy namalowane są genialnie.  
16La regola.., dz. cyt., kat. 14, s. 464-465.
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Il.10. Christian Sas. lata 1608-1614

Widać prawie każdy włos. Nic nie roz-
prasza naszej uwagi. Jesteśmy sam 
na sam z naszym patronem. Portret 
zachwyca i wzrusza. Nie bez prze-
sady można powiedzieć, że artysta 
osiągnął efekt odpowiadający sztuce 

kontrreformacyjnej, streszczającej się 
w czterostopniowym programie ide-
owym – delectare, permovere, docere 
deinde persuadere (zachwycać, wzru-
szać, pouczać i przekonywać).    

Odmiennym językiem arty-
stycznym wypowiedział się Giovanni 
Battista Gauli nazwany il Baciccio, wy-
konując obraz św. Filipa. Dolci nama-
lował znakomity portret psychologicz-
no-reprezentacyjny, a Gauli ukazał 
portret ekstatyczny (il.13)17. To jest nie 
tyle portret, ale wizja. Malarz urodzony 
w Genui  w 1639 roku, na stałe prze-
niósł się do Rzymu i tam już pozostał 
do śmierci w 1706 roku. Zasłynął ilu-
zjonistycznym freskiem namalowa-
nym z iście barokowym rozmachem 
„Tryumf Imienia Jezus” na sklepieniu 
rzymskiego kościoła il Gesù. Do dzisiaj 
ten fresk zadziwia i ściąga tłumy tury-
17https://www.mutualart.com/Artwork/San-Filippo-Neri
/3BD084072A1B4D61 (dostęp: 30.03.2020).

stów oraz znawców. Patrząc na fresk 
odnosimy wrażenie, że oto sklepienie 
świątyni otwarło się i wtargnął do wnę-
trza gęsty orszak niebian. Widz nie 
dostrzega granicy, gdzie kończy się 
świat materialny ograniczony architek-
turą, a gdzie zaczyna się świat wycza-
rowany pędzlem malarza. Wykonując 
postać Neriego, Gauli nie dbał o wier-
ny ani piękny wygląd, ale ukazał jego 
duszę. Święty nie nawiązuje z nami 
żadnego kontaktu wzrokowego jak to 
widzimy na obrazie Dolciego. On pa-
trzy w niebo. Ręce przykłada do piersi, 
jakby odczuwał ból. Oczy skierowane 
w górę wyrażają stan błogiej szczę-
śliwości. Nieco wcześniej podobny 
efekt uzyskał Gianlorenzo Bernini w 
rzeźbie przedstawiającej ekstazę św. 
Teresy z Avila. Dzisiaj można ją podzi-
wiać w kaplicy Cornario w rzymskim 
kościele Santa Maria della Vittoria. 
Wielka reformatorka zakonów karme-
litańskich i reformator sumień ludzkich 
chociaż się nie znali, to jednak mieli 
ze sobą dużo wspólnego. Oboje byli 
stygmatykami. Serce św. Teresy zo-
stało zranione strzałą bożej miłości  
i ten moment ukazał Bernini. Serce św. 
Filipa w chwili stygmatyzacji uległo po-
większeniu. Zostali też kanonizowani  
w tym samym dniu. Portret namalowa-
ny przez Gauliego wywarł mocne wra-
żenie na współczesnych i zadomowił 
się na stałe w sztuce. Późniejsze reali-
zacje oparte na Gaulim, przydadzą tyl-
ko gorejące serce lub same płomienie 
wychodzące spod dotykających piersi 
rąk.  Sposób obrazowania jaki zainicjo-
wał Gauli, można śmiało nazwać „Eks-
tazą św. Filipa”. To ekstatyczne ujęcie 
stało się bardzo poszukiwaną ikoną 
naszych czasów. Trochę to dziwne.  
W czasach dominacji systemów  
i programów komputerowych, gdzie 
człowiek współczesny wszystko chce 
wyjaśnić prawami nauki, jednocześnie 
tęskni za tajemnicą i za światem nie-
uchwytnym ani zmysłami, ani rozu-
mem. 

We włoskim materiale iko-
nograficznych odnajdujemy obraz 
ukazujących temat „Msza św. Fili-
pa”. Obraz zamieszczono na stronie  
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internetowej Procura Generalis Con-
foederationis Oratorii S. Philippi Nerii 
(il.14)18. W nocie informacyjnej podano 
tylko, że pochodzi z Kongregacji Ora-
torium w Bolonii. Pomimo poszukiwań, 

nie udało się ustalić autora ani czasu 
wykonania. Można tylko stwierdzić, że 
obraz przynależy do epoki barokowej. 
Warto o nim wspomnieć chociażby 
dlatego, że wiele jego współczesnych 
kopii można spotkać w polskich zbio-
rach prywatnych. Na obrazie widzimy 
świętego zatopionego w tajemnicy 
Eucharystii, jak celebruje mszę świę-
tą. On adoruje Chrystusa. Cały świat 
zewnętrzny w tej chwili dla niego nie 
istnieje. Jego hagiografowie piszą, 
że podczas sprawowania mszy, mógł 
całymi godzinami trwać w mistycz-
nym uniesieniu. Ministrant usługujący 
świętemu podczas celebracji euchary-
stycznej po słowach „Panie nie jestem 
godzien, abyś przyszedł do mnie…” 
gasił lampki, zamykał okiennice oraz 
drzwi i wychodził. Na drzwiach wie-
szał kartkę z napisem „Cisza. Ojciec 
odprawia mszę” i wracał po kilku go-
dzinach. Malarz uchwycił ten moment 
wewnętrznego zatopienia w misterium 
eucharystycznym.  

18https://www.oratoriosanfilippo.org/cariche/iconografia_/ 
(dostęp: 01.02.2022). 

 Ten sam temat ikonograficz-
ny zupełnie inaczej ukazał Giusep-
pe Angeli na obrazie z lat 1752-1760 
(il.15)19. Artysta urodzony w Wenecji  
w 1709 roku, przedstawiciel późnego 
baroku, malował różnorodne tema-
ty religijne i rodzajowe. Całe życie 
spędził w swoim rodzinnym mieście  
i tam zmarł w 1798 roku. Przeżył o rok 
upadek Najjaśniejszej Republiki We-
neckiej i grabież dzieł sztuki nagroma-
dzonych w swoim rodzinnym mieście, 
przez największego łupieżcę zabyt-
ków, Napoleona Bonaparte. Polityka 
nie zawsze idzie w parze z poszano-
waniem zabytków. Płótno nasycone 
jest przepiękną kolorystyką i przejrzy-
stą kompozycją, biegnącą po linii dia-
gonalnej. Artysta tak namalował obraz, 
że zyskuje on trzeci wymiar. W nie-
bywałym skrócie perspektywicznym 
ukazał główki anielskie z niebywałą 
maestrią, że wyczuwany ich dotykową 
obecność. W przeciwieństwie do obra-
zu bolońskiego, gdzie cała dynamika 
jest dośrodkowa, skoncentrowana na 
wewnętrznych przeżyciach świętego, 
tutaj panuje ruch odśrodkowy. Świę-
ty przy sprawowaniu mszy jak gdyby 
oderwał się od świata wewnętrznych 
doznań i nagle kieruje swoje myśli  
i oczy na zewnątrz, na świat niewi-
dzialny dla widza, ale widzialny tylko 
dla mistyka. Obraz piękny, chociaż nie 
zyskał naśladowców. 

Także nie znalazł odzewu  
w sztuce polskiej, przepysznie na-
malowany obraz Sebastiana Conca 
(il.16)20. Jedynym inspiracji Concą 
można dopatrzeć się w obrazie na-
malowanym w 2020 roku do kaplicy 
rekolekcyjnej w domu ks. Wawrzyń-
ca Kuśniaka na Świętej Górze. Ob-
raz namalowała Anita Kałuża-Sitnik  
z Kątów Wrocławskich. Malarz urodził 
się w 1680 roku w Gaecie, tak bliskiej 
sercu Neriego. W 1709 roku osiadł  
w Rzymie i tam został członkiem  

19https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ca%27_Rezzonico_-_
La_comunione_di_San_Filippo_Neri_-_Giuseppe_Ange-
li.jpg (dostęp:09.02.2022).
20https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painting_of_
Saint_Philip_Neri,_by_Sebastiano_Conca.jpg (dostęp: 
17.06.2022). Olej na płótnie; wymiary 97,8x73 cm.
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Il.12. Carlo Dolci,1645 r.

Il.13. Giovanni, Battista Gauli, 
lata 1639-1709

prestiżowej Akademii św. Łukasza.  
Zmarł w Neapolu w 1764 roku. Arty-
sta należał do grona wybitnych przed-
stawicieli baroku włoskiego. Ukazał 

świętego w stroju liturgicznym. Lewą 
rękę przykłada do piersi, a drugą pod-
trzymuje księgę i białą lilię. Conca po 
mistrzowsku namalował ornament na 
orancie oraz kwiaty. Obraz jest pełen 
kontrastów. Znakomicie zestawione 
są barwy. Z ciemnego tła wyłania się 
postać odziana w szkarłatny ornat ze 
złotym haftem. Biel alby, pięknie na-
malowane lilie i jeszcze piękniej wy-
modelowana twarz dodają nie tylko 
uroku, ale budują tajemniczy nastrój. 
Święty nie utrzymuje żadnego kontak-
tu wzrokowego z widzem. On patrzy w 
niebo. W jego oczach widać błysk. Ar-
tysta umiejętnie oddał życie psychicz-
ne portretowanego. Źródłem mistycz-
nego światła jest sam święty. Wydaje 
się, że artysta osiągnął to, co wyda-
wało się niemożliwe do uchwycenia  
w twarzy Neriego. Jeden z biografów 
napisał, że w jego twarzy i oczach wi-
dać było światło, którego żaden malarz 
nie potrafi utrwalić, chociaż próbowało 
wielu. Conca spróbował i pozostawił 
nam cudowne dzieło.   

Wizerunek, któremu musi-
my poświęcić więcej uwagi, wykonał 

rytownik Antonio Baratti urodzony 
w 1724 roku w Domenico niedaleko 
Wenecji. W Wenecji założył rodzinny 
warsztat, gdzie pracował wraz z żoną 
i trzema synami aż do śmierci w 1787 
roku. Zasłynął jako znakomity grafik 
specjalizujący się w akwaforcie. Ba-
ratti ukazał naszego patrona w chwili 
stygmatyzacji (il.17). Podczas mo-
dlitwy Neri poczuł, jak ognista kula 
wchodzi przez jego usta do serca, 
które gwałtownie uległo powiększe-
niu. Właśnie ten moment uchwycił 
artysta. Na rycinie widzimy, jak go-
łębica Ducha Świętego kieruje ogni-
stą kulę w stronę rozchylonych ust 
świętego. Przed Nerim leży czaszka 
symbolizująca vanitas, czyli marności 
przemijalnego świata. Na banderoli 
umieszczone są słowa z Lamentacji 
Jeremiasza (1,13): De excelso misit 
ignem in ossibus meis Thre I (tłum: 
Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść 
w moje kości). Bardzo trafnie dobrano 
tekst do ukazanej sytuacji. Rycina jest 
wyjątkowa pod względem ikonogra-
ficznym, ponieważ zawiera indywidu-
alny atrybut świętego jakim jest ogni-

sta kula z gołębicą. Na wizerunkach 
wykonanych przez wielu artystów do-
strzegamy atrybuty uniwersalne, które  
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Il.14. Malarz nieznany. Msza św. Filipa Neri. 

odnajdujemy także przy innych przed-
stawieniach świętych, takie jak goreją-
ce serce, lilia, różaniec, strój kapłański 
i liturgiczny oraz księgę. Tak bardzo 
charakterystyczne gorejące serce, 
które jesteśmy skłonni przypisać tylko 
Apostołowi Rzymu, widzimy także na 
wielu wyobrażeniach św. Augustyna. 
Na rycinie mamy wreszcie atrybut, 
który przynależy wyłącznie św. Fili-
powi – ognista kula kierowana przez 
gołębicę Ducha Świętego. Jednakże 
ujęcie widoczne na rycinie nie zyskało 
naśladowców. W przebadanych wize-
runkach nigdzie nie spotkałem podob-
nego przedstawienia.  

Duży wkład warsztatowy i iko-
nograficzny do sztuki świętofilipowej 
wnieśli artyści weneccy XVIII wieku. 
Bo też osiemnastowieczne wenecka 
szkoła malarska przeżywała wspa-
niałe odrodzenie i zabłysła takimi ta-

lentami jak Giovanni Battista Tiepola, 
Giovanni Battista Piazetta, Giovanni 
Battista Pittoni oraz wedutysta Antonio 
Canaletto i Francesco Guardi. Przy-
kładem jest wymieniony wyżej Piaz-
zetta, który w 1726 roku namalował 
obraz do kościoła Santa Maria della 
Fava w Wenecji (il.18)21. Kościołem 
2 1h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / K o % C 5 % 9 B c i -

zarządzali filipini założeni tutaj w 1622 
roku i to oni zapewne zamówili obraz. 
Artysta urodzony w 1682 roku, a zmar-
ły w 1754 roku, słynął jako znakomity 
malarz, rysownik i grafik. Zajmował 
się też ilustratorstwem luksusowych 
edycji książkowych. Życie artystyczne 
spędził w swoim rodzinnym mieście, 
gdzie został też mianowany dyrekto-
rem weneckiej Scuola di Nudo dell’Ac-
cademia. Obraz posiada największe 
rozmiary jakie spotkałem. Jego wyso-
kość wynosi aż 367 cm. Przedstawia 
wizję św. Filipa. Koncepcja trochę na-
wiązuje do Guido Reniego. Widzimy 
świętego w stroju liturgicznym klęczą-
cego przed ołtarzem w chwili doznania 
wizji Matki Boskiej. Jednakże układ 
postaci i kolorystyka odbiega od Re-
niego. Tu brakuje klasycznego spoko-
ju i harmonii. Na obrazie jest tłoczno, 
dynamicznie i nerwowo. Brakuje wol-
nej przestrzeni, panuje horror vacui, 
czyli lęk przed pustką. Bo też obraz 
powstał ponad sto lat po dziele Renie-
go. Barok osiągnął już wszystko i za-
czynał się powoli jego zmierzch. Sztu-
ka przekształcała się i szukała nowych 
dróg rozwojowych. Czekał ją jeszcze 
tzw. „ogon rokokowy” i zachód. Ale 
obraz jest piękny, zachwyca kolorami 
i nastrojem. Wszak słońce najpiękniej 
wygląda o zachodzie. Przecudnie na-
malowana jest Madonna stojąca na 
obłokach z nagim Jezusem spogląda-
jącym na świętego. Płaszcz Madonny 
wydęty mistycznym wiatrem tworzy 
formę baldachimu, podtrzymywany 
przez putta ukazane w niebywałych 
skrótach perspektywicznych. Płaszcz 
namalował artysta w wyszukanych to-
nacjach błękitu. W lewym rogu anioł 
trzyma zapaloną pochodnię, oznacza-
jącą gorliwość religijną i głęboka wiarę. 
Obok leżą symbole odrzuconych god-
ności kościelnych, takie jak kapelusz 
kardynalski i mitra biskupia. Przy nich 
widać symbol znikomości ziemskich, 
czaszka oraz symbol czystości, biała 
lilia. Obraz nasycony jest mistycznym 
światłem i ciepłą kolorystyką.          

%C3%B3%C5%82_Santa_Maria_della_Fava (dostęp: 
17.06.2022). Olej na płótnie, wymiary: 367x200 cm.
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Il.16. Sebastiano Conca (1680-1764)

Il.15. Angeli Giuseppe  1752-1760

Drugi cykl rycin obrazujący ży-
cie św. Filipa wykonał ceniony ilustra-
tor książek, Giuseppe Filosi z Wenecji 
w 1757 roku, wg rysunków Giacomo 
Tangalliego. Praca Filosiego w zbio-
rach polskich jest nieznana. Autor na 
trzydziestu dziewięciu tablicach przed-
stawił epizody z życia świętego, które 
zaopatrzył wyjaśniającym podpisem. 
Bardzo pomysłowo zaprojektował 
stronę tytułową: „VITA DI S. FILIP-
PO NERI”. Każdej literze towarzyszy 
personifikacja cnoty świętego (il.19). 
Pierwszej literze tytułu „V[ITA]” z pod-
pisem u dołu „Virginita” towarzyszy 
personifikacja dziewictwa – kobieta  
z jednorożcem. Jednorożec symbol 
czystości i niewinności, występujący 
tylko w mitach i legendach, był uwa-
żany za zwierzę nieuchwytne dla 
myśliwych. Pozwalał się obłaskawić  
i schwytać tylko dziewicy. Sztuka śre-
dniowieczna upatrywała w jednorożcu 
symbol Najświętszej Matyi Panny. To 

ona pochwyciła i zamknęła w swym ło-
nie Odwieczne Słowo, które stało się 
Ciałem. Powyższą symbolikę świetnie 
obrazuje przepiękny poliptyk Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Pannie  
z wrocławskiego kościoła św. Elżbiety, 
wykonany około 1480 roku.

Także w Wenecji w latach 
1786-1793 powstał kolejny cykl rycin 

ilustrujący żywot św. Filipa. Płyty wy-
konał Innocente Alessandri wg rysun-
ków Pietro Antonio Novellego. Ryciny 
Alessandriego bardzo dobrze znamy. 
Niemal w każdym polskim klasztorze 
można je spotykać. Cykl uważany 
przez znawców za wybitne osiągnię-
cie artystyczne w dziedzinie grafiki, 
składa się z sześćdziesięciu obrazów. 
Wyróżnia się nie tylko znakomitym po-
ziomem warsztatowym i artyzmem, ale 
nade wszystko nowymi rozwiązaniami 
ikonograficznymi. Do dzisiaj ten ze-
spół stanowi najbardziej rozbudowaną 
wizualizację hagiograficzną Neriego. 
Autorzy opierając się na życiorysie 
Pietra Giacomo Bacciego, zobrazowa-
li niezwykle zażyły i radosny związek 
świętego z dziećmi i młodzieżą. W we-
zwaniu litanijnym nazywamy św. Filipa 
„Przewodnikiem młodzieży”. W jego 
pokoju zbierała się młodzież. Z nimi 
wychodził na oratoryjne spotkania na 
obrzeża Rzymy i jego okolice, aby do-
świadczając piękna natury, ukazywać 
im piękno Boga. Jedna z rycin przed-
stawia św. Filipa wśród młodzieży 
przed figurą Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej (il.20)22. Niezwykle sub-
telnie wykonana jest twarz świętego 

22V. Federica, Una vita per immagini. Note sulla Vita di 
San Filippo Neri del Museo Civico di Bassabi del Grappa, 
Figure 2 (2014), s. 84, fig 9.
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Il.17. Antonio Baratti. ok. poł. XVIII w.

modelowana delikatnymi, ledwie za-
znaczonymi muśnięciami rylca. Twarz 
promieniuje przyciągającą świętością. 
Rytownik oddał nawet cień figury Nie-
pokalanej padający na ścianę.  

Obraz, na który pragniemy 
zwrócić szczególna uwagę, namalował 
kolejny już wenecjanin Giovanni Carlo 
Bevilacqua w 1794 roku dla kościoła 
filipinów w Chioggi (il.21)23. Przedsta-
wia Matkę Boską ze św. Filipem Nerim 
i św. Franciszkiem Salezym. Święci 
nigdy się nie spotkali, ale mieli wiele 
cech wspólnych, takich jak serdeczne 
i pogodne usposobienie oraz praca 
nad reformą kościoła w duchu miłości. 
Salezy mawiał, że więcej much się 
złapie na kroplę miodu aniżeli na całą 
beczkę octu. To powiedzenie znako-
micie wpisuje się w duchowość filipiń-
ską. Franciszek założył w Thonon-les-
-Bains Kongregację Oratorium, gdzie 
pełnił funkcję przełożonego. Jednakże 
po jego śmierci Kongregacja przesta-
ła istnieć. Powróćmy teraz do analizy 
obrazu. U stóp świętych leży pokona-
na herezja, a powyżej aniołek trzyma 
otwartą księgę z napisem „Instituta 
Congregationis Oratorii”. Umiejętności 
warsztatowe artysta opanował perfek-
cyjnie, ale kompozycja jest jakby tro-
chę zatłoczona. Każda z postaci chce 
przez swoje gesty coś powiedzieć. 
Obraz jest dobrym przykładem wielo-
wątkowej barokowej kompozycji, eks-
presji i rozgadania. Współczesnych 
wielbicieli Neriego zachwyciła jego 
twarz. Wpatrzony w Madonnę, wyda-
je się trwać w mistycznym uniesieniu. 
Twarz jest tak piękne i cudownie na-
malowane, że wzrusza do głębi serca. 
Może dlatego sporo kopii tego ujęcia 
spotykamy w polskich zbiorach.  

Od początku XIX wieku co-
raz częściej pojawiają się wizerunki 
przedstawiające św. Filipa jako pa-
trona dzieci i młodzieży. Przykładem 
jest obraz wykonany przez malarza 
włoskiego Liberale Corozza w 1811 
roku, ukazujący Apostoła Rzymu  
z dziećmi przed ołtarzem Matki Boskiej 

23www.padreraimondocalcagno.org/chiesa/chiesa.htm 
(dostęp: 01.04.2020). Za udostępnienie zdjęcia dziękuję 
ks. Piotrowi Jaworskiemu COr.

(il.22). Wizerunek wykonany w manie-
rze poprawności akademickiej, tchnie 

Il.18. Giovanni Battista Piazetta. 1726 r.
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chłodem. Pozy są sztucznie wystudio-
wane, brakuje im naturalizmu i praw-
dziwości, jaką widzimy u mistrzów  
z poprzednich wieków. Tu wszystko 
wygląda jak w teatrze, gdzie każdy 
stara się poprawnie odegrać swoją 
rolę. 

Oprócz przedstawień ma-
larskich i graficznych odnajdujemy  
w sztuce włoskiej liczne wizerunki Ne-
riego wykonane w srebrze. Bardzo 
popularne na Półwyspie Apenińskim, 
a także Iberyjskim są tzw. relikwiarze 
hermowe w kształcie popiersi. Po-
łudniowcy uwielbiają obnosić takie 
relikwiarze w barwnych procesjach 
ulicznych. Polska sztuka także może 
poszczycić się tego rodzaju dziełami, 
jak chociażby relikwiarzem św. Zyg-
munta z katedry płockiej z około 1370 
roku. Relikwiarz hermowy w kształcie 
popiersia Neriego wyszedł z warszta-
tu zdolnego złotnika bolońskiego Pie-
tro Zagnoniego w 1689 roku (il.23)24. 
Formą nawiązuje do prekursorskich 
rzeźb wspomnianego już geniusza 
baroku Gianlorenza Berniniego. Do-
brym przykładem jest popiersie mece-
nasa sztuki i przyjaciela artystów, kar-
24La regola.., dz. cyt., kat. 24, s. 473. Srebro; wys. 85 cm. 

dynała Scipione Caffarelli-Borghese  
z 1632 roku. Bernini wymyślił popiersie 
bez ramion, osadzone na delikatnym 
postumencie. Ten sposób kompozycji 
działa na odbiorcę mocnym kontra-
stem masywnej partii górnej i lekkiej 
części dolnej. Już przez sam kontrast 
rzeźba nabiera niebywałej ekspresji. 
Do tego jeszcze dochodzi cudownie 
wymodelowana twarz osoby portre-
towanej, której rzeźbiarz nie szczę-
dził rysów heroizacji. W relikwiarzu 
filipińskim duże popiersie spoczywa 
na delikatnym i niskim cokoliku, który 
zdaje się być przygnieciony ciężarem. 
Szaty kapłańskie zdobi wić mięsistego 
akantu, a na piersi widnieje przeszklo-
na kapsuła z relikwią, ujęta otokiem 
w formie płomienistego serca. Twarz 
znakomicie wykonana, urzeka swoją 
naturalnością. Zdjęcie nie oddaje tego 
ciepłego, szlachetnego kolorytu sre-
bra, dobrze korespondującego z ser-
deczną duchowością Neriego. Srebr-
na rzeźba ukazuje człowieka dojrzałe-
go, mądrego i świętego. Oddanie ży-
cia psychicznego i osobowości w tak 

Il.19. Giuseppe Filosi, 1757 r.

Il. 20. Pietro Antonio Nonelli, 
Innocente Alessandri, 1789. św. Filip z dziemi
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trudnej technice jakim jest złotnictwo, 
musi budzić najwyższy podziw.   

Podsumowując nasze rozwa-
żania można powiedzieć, że już za ży-
cia św. Filipa powstawały nieliczne jego 
wizerunki. Wśród nich ważne miejsce 
zajmuje portret wykonany przez Cri-
stoforo Roncaillego. Na jego pracy,  
a także na masce pośmiertnej święte-
go, wzorowali się późniejsi artyści. Bez-
sprzecznie ważną rolę odegrał obraz 
beatyfikacyjny, autorstwa wybitnego 
malarza Guido Reniego. Reprezento-
wał on barok klasycyzujący, unikający 
brawurowej ekspresji kompozycyjnej  
i dynamiki światłocieniowej. Ten ob-
raz stał się kanonem ikonograficznym  
i zyskał powszechne uznanie oraz na-
śladownictwa poza granicami Włoch. 
Nie tylko sama tematyka przypadł do 
gustu odbiorcom, ale także klarowna 
kompozycja, harmonia barwna i zna-
komite wykonanie techniczno-warsz-
tatowe. Obraz kanonizacyjny ukazany 
na chorągwi nie znalazł naśladowców. 
Jednym słowem jest słaby. Natomiast 
dobre przyjęcie i naśladowców zyska-
ły portrety wykonane przez Carla Do-
lciego i Giovanniego Battisty Gauliego. 
One nie wzorowały się na innych ob-
razach, są niepowtarzalne i twórcze. 

Il.21. Giovani Carlo Bevilacqua, 1794 r.

Il.22. Liberale Cozza, 1811 r.

Il.23. Pietro Zagnoni, 1689 r.
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Także powszechne uznanie i przyjęcie 
zyskały cykle narracyjne ilustrujące 
życie św. Filipa. W polskich klaszto-
rach najczęściej spotyka się graficzne 
ryciny Luca Ciamberlano oraz Inno-
centego Alessandriego. Ryciny odci-
skane w licznych egzemplarzach, były 
stosunkowo tanie i łatwo dostępne. 
One też wywarły wpływ na wizuali-
zację św. Filipa w sztuce polskiej. Do 
dzisiaj zdobią klasztorne krużganki m. 
in. w Gostyniu, Tarnowie, Studziannie 
i Bytowie. We współczesnych czasach 
dużą popularność zyskały mistyczne 
wizerunki Neriego, które namalował 
Giovanni Battista Gauli oraz Giovani 
Carlo Bevilacqua. Uznanie zdobył tak-

że obraz anonimowego artysta przed-
stawiającego temat „Msza św. Filipa”. 
Liczne kopie tych dzieł spotkać można 
w prywatnych zbiorach. Artyści włoscy 
okresu renesansu, manieryzmu i ba-
roku nadawali ton sztuce europejskiej. 
Tworzyli dzieła wybitne, które inspiro-
wały artystów z innych krajów. Do Ita-
lii podróżowali artyści z całej Europy, 
aby nie tylko oglądać dzieła włoskich 
mistrzów, ale poczuć klimat tego kra-
ju i poznać środowiska twórcze. To  
w Italii powstawały znakomite wize-
runki Neriego i tam kształtowała się 
ikonografia świętofilipowa. 

ks. Dawid Majda COr

bioGramy śWiętoGórsKich 
KapłanóW i braci

Ksiądz Rafał Cierniewski 
COr – urodził się w 1751r1. Podobnie 
jak wielu wcześniej przed nim, gorliwie 
spełniał swoje obowiązki oratorianina, 
lecz żadnych szczegółów nie zano-
towano. Jeden z ważnych epizodów  
z jego biografii opisał ks. Antoni Brze-
ziński COr w książce jubileuszowej, 
która stanowi niezwykle ważne źródło 
do opracowywania niniejszych życio-
rysów. Ksiądz Cierniewski, kiedy był 
już seniorem Kongregacji, prowadził 
jak się okazało skuteczną mediację  
z fundatorem Michałem Mycielskim, 
by ten zaakceptował wolę Kongregacji 
i przyjął wybór ks. Szatkowskiego na 
urząd prepozyta w 1800 roku. Wcze-
śniejszym przełożonym był ks. Kwa-
dryński, który przyjaźnił się z hrabią 
Mycielskim, dlatego chciał wpłynąć na 
wspólnotę by zmieniła wybór, lecz ks. 
Kwadryński sam nie chciał pełnić już 
tej funkcji. Dzięki skutecznym rozmo-
wom ks. Rafała Cierniewskiego, jako 

1Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył 66 lat.

seniora, udało się załagodzić konflikt  
i ostateczną akceptacje przez fundato-
ra nowego przełożonego2. Ks. senior 
Cierniewski odszedł do wieczności 
w sześćdziesiątym szóstym roku ży-
cia, opatrzony sakramentami dnia 19 
września 1817 r. o godzinie piątej nad 
ranem. Pogrzeb odbył się 22 września 
w kościele klasztornym, gdzie w pod-
ziemiach spoczęło jego ciało3.  

Brat Wojciech Czarnecki 
COr – niestety to kolejna tajemnicza 
postać mieszkająca na Świętej Gó-
rze. Nie posiadamy o nim żadnych 
szczegółów, jedynie notatkę o zgonie, 
który nastąpił 22 grudnia 1821 roku  
o godzinie czwartej po południu. Wcze-
śniej zaopatrzono umierającego świę-
tymi sakramentami, a pochowano go  
w podziemiach w dniu wigilii Świąt Bo-
żego Narodzenia4. 

2ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 286-287.
3Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
4Tamże.
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Z naszej historii

Ksiądz Kasper Szpetkowski 
COr – wyjątkowa to i nietuzinkowa 
postać klasztoru świętogórskiego. Po-
twierdzeniem tych słów niech będzie 
fakt, iż prawie 27 lat pełnił on urząd 
superiora od 19 kwietnia 1800 roku 
do 30 sierpnia 1827 roku5. Zgodnie  
z przepisami Kongregacji, każdy prze-
łożony musi złożyć swój urząd kiedy 
mija trzechlecie. Tak też było w przy-
padku ks. Szpetkowskiego, jednakże 
do 5 lipca 1822, ponieważ wówczas 
podjęto powszechną decyzję we 
wspólnocie i uproszono go, by nie 
składał urzędu tylko nadal go sprawo-
wał, bez przeprowadzenia wyborów. 
Świadczy to o niezwykłym zaufaniu, 
jakim wspólnota świętogórskich fili-
pinów darzyła tego kapłana. Kronika 
księdza Dominikowskiego pisze o nim, 
że: miał serce otwarte, bez obłudy, mó-
wił prawdę każdemu, nawet wyższym 
od siebie, był umysłu wspaniałego  
i przyjacielskiego, w pracy niezmordo-
wany, rzadkiej znajomości i biegłości 
w zarządzie gospodarstwem. Poważ-
nej będąc postaci, wyrażał kapłana 
przejętego świętością swego powo-
łania, gorliwy w słuchaniu spowiedzi 
świętej, w utrzymaniu porządku nabo-
żeństwa w kościele nader regularny6. 
Był bardzo lubiany na dworach funda-
torskich, gdzie często gościł. Należy 
wspomnieć częste pobyty na dworze 
w Mchach u podstolnego Sebastiana 
Bińkowskiego7, gdzie zapoznał Waw-
rzyńca Kuśniaka pracującego wów-
czas na dworze, którego zaprosił do 
wstąpienia w szeregi świętogórskich 
filipinów. Kiedy został przełożonym, 
zastał kasę kongregacji i gospodar-
stwa w opłakanym stanie, było wiele 
długów i pustki w inwentarzu. Dzięki 
swojej zaradności wszystko uporząd-
kował, długi pospłacał, a gospodar-
stwo podniósł z upadku, do tego stop-

5ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 287.
6Tamże, s. 287-288.
7Tamże, s. 288.

nia, że stało się wzorem dla całego są-
siedztwa8. Często wizytował klasztor-
ne majątki, doglądał ich jak prawdziwy 
gospodarz z wielką pieczołowitością, 
do tego stopnia, że nawet w upały nie 
zsiadał z konia9 będąc na polu, wśród 
pracujących tak, by wszystkiego go-
spodarską ręką dopilnować. Kazał 
osuszać podmokłe grunty i oczyszczać 
z kamieni, zaadaptował łąki pod Gra-
bonogiem na pola uprawne, a piasz-
czyste ziemie pod Piaskami zalesił 
lasem brzozowym i sosnowym. W Bo-
dzewku kazał wykopać staw na wodę,  
a w Błażejewie uposażył gorzelnię no-
wymi sprzętami. Budował także nowe 
budynki na klasztornych folwarkach10. 
Jego gospodarskiej trosce nie uszedł 
oczywiście kościół na Świętej Górze. 
Po swoim poprzedniku dokończył 
rozpoczęty remont dachu i wymienił 
blachę miedzianą. Zmienił dachówkę 
nad zakrystią i wyremontował orga-
ny. Zamówił pięć obrazów u malarza 
Henryka Arnolda w Dreźnie: św. Jó-
zefa, św. Jana Nepomucena i św. An-
toniego, Matkę Bożą Różańcową, św. 
Karola Boromeusza oraz św. Barbarę.  
W klasztorze naprawił wielokrotnie 
dach, wieżę kazał obić blachą i zre-
perował zegar. Uposażył bibliotekę 
w nowe woluminy11. W nadmiarze 
obowiązków, współbracia zwolnili ks. 
Szpetkowskiego od kolejki mówienia 
kazań i sprawowania Mszy Świętej12. 
Dzięki jego staraniu, zaczęto w kon-
gregacji odnawiać ducha w przestrze-
ganiu przepisów domowych i zgroma-
dzenia. Powrócono do praktyki regu-
larnych sesji, które rozpoczynano od 
czytania fragmentu Pisma Świętego 
i krótkiego rozważania tekstu, a na-
stępnie omawiano bieżące sprawy13. 
8Tamże, s. 288-289.
9Tamże, s. 289.
10Tamże.
11Tamże, s. 290-291.
12Tamże, s. 291.
13Tamże, s. 291-292
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Autorytety

Niestety były też momenty trudne, 
ponieważ za przełożeństwa ks. Szpet-
kowskiego odeszło z Kongregacji 8 ka-
płanów do innych parafii, 6 braci oraz 
2 kleryków14. Trudnym momentem był 
wkroczenie wojsk Napoleona, ponie-
waż żołnierze na fali rewolucji fran-
cuskiej, nie liczyli się z klasztornymi 
zasadami. Włamali się do klasztornej 
piwniczki skąd zabrali wina i upoiwszy 
się nimi całą noc zakłócali spokój, pa-
ląc puste butelki15. Po zawirowaniach 
wojennych, nastał czas łaski i względ-
nego pokoju, co spowodowało odnowę 
duchową, dlatego księża prowadzili 
rekolekcje, misje i czterdziestogodzin-
ne nabożeństwa. Ksiądz Szpetkowski 

14Tamże, s. 311.
15Tamże, s. 312.

pozwalał kapłanom na angażowanie 
się w sąsiednich parafiach i nie tylko16. 
Czcigodny i zasłużony dokonaniami 
ks. Kasper Szpetkowski doznał para-
liżu będą przy wspólnym obiadowym 
posiłku w refektarzu 29 sierpnia17. 
Zmarł następnego dnia, opatrzony 
świętymi sakramentami, 30 sierpnia 
1827 roku mając 65 lat18 sprawując do 
śmierci urząd superiora. Ciało wielkie-
go duchem i mądrością kapłana zło-
żono w podziemiach obecnej bazyliki.

16Tamże, s. 313-316.
17Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
18ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 319-320.

Z archiwum Świętej Góry, rok 1929

 p R e n U M e R ATA
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji 

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

lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
bz WbK/o Gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185
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Dicimus vobis

kl. Adam Pupka COr

Dicimus vobis

zWyKłe niezWyKłe

W życiu kleryków, którzy szy-
kują się do zostania kapłanami i do 
owocnej służby wiernym, ważna rolę 
odgrywają studia i odpowiednia wie-
dza. Studiom towarzyszyć musi jed-
nak najpierw żywa wiara i dbałość  
o własny poziom duchowy, bez tego 
wiedza na nic się przyda. Błędem by-
łoby jednak ograniczać te sferę ducho-
wej troski tylko do grupy osób mocno 
zaangażowanych w życie Kościoła! 
Każdy z nas jest wezwany żeby o ży-
cie duchowe dbać, a już szczególnie 
w czasie Wielkiego Postu! 

Jednak wiara, religijność, 
wszystko co związane z życiem du-
chowym, wydaje się nam często 
czymś oderwanym od rzeczywistości. 
I coś w tym faktycznie jest, bo mowa 
tu o rzeczywistości innej niż nama-
calna, czysto doczesna codzienność. 
Mimo wszystko, jest jednak w nas lu-
dziach jakieś naturalne odniesienie do 
spraw duchowych, do sfery nadprzy-
rodzonej. Bo wbrew powierzchownej 
logice, to całkiem normalne i typowe 
dla człowieka, że szuka czegoś głęb-
szego. Gorzej, że często (paradoksal-
nie) właśnie niesłychanie wzniosłe, 
cudowne, nadzwyczajne odniesienia 
duchowe sprawiają, że te właściwe, 
proste, ludzkie sprawy ducha stają się 
odległe, nierealne i w sumie jakby nie-
przydatne.

Człowiek ze swoim ciałem, 
psychiką, tożsamością i wreszcie du-
chowością – jest jeden. W tej jednej 
osobie ludzkiej łączą się wszystkie 
aspekty życia. Nie można więc ode-
rwać od osoby ludzkiej tylko wybra-
nych jej aspektów! Nie da się mówić, 

tu na ziemi, prawdy o człowieku, ope-
rując jedynie na jakimś wycinku jego 
„JA”. Stąd także i duchowość jest 
czymś naturalnie wartym uwagi i ko-
niecznym do poznania człowieka! Du-
chowość jest po prostu faktem, a za-
tem kolejnym aspektem niezbędnym 
do zrozumienia każdego człowieka, 
ze sceptykiem religijnym, agnostykiem 
i ateistą włącznie. Ktoś jednak powie  
– duszy nie ma, człowiek to tylko jedno 
z dobrze rozwiniętych zwierząt, czysta 
materia – inteligentne białko i impulsy 
w układzie nerwowym, a definitywny 
koniec to wrzucenie do przysłowiowe-
go piachu.

Jednak aby uszanować sferę 
ducha, aby rozpoznać jej istnienie, nie 
trzeba wcale się wznosić do jakichś 
cudownych nadzwyczajności. Wystar-
czy spojrzeć dookoła siebie. Spojrzeć 
na groby cmentarne albo na miejsce 
kaźni ludzi z czasów wojny, na stary 
kościół, (choćby na naszą bazylikę i jej 
wyklęczane ławki), na pomnik na polu 
krwawej bitwy stoczonej w obronie oj-
czyzny. Czym one są? Materią złożo-
ną z takich samych atomów jak cała 
reszta świata. Czym są kości zmarłe-
go? Zwykłą materią organiczną. Czym 
obóz koncentracyjny? Może przez mi-
liony skremowanych, nieco zmienioną 
pod względem składu, ale ostatecznie 
tylko zwykłą glebą i jakimś budynkiem. 
Nic w nich nadzwyczajnego, ot mate-
ria jak każda. Nie ma ducha, nie ma 
zasad, nie ma świętości. A jednak! Nie 
ma, na szczęście, wśród nas zbyt wie-
lu osób, które tak bezdusznie patrzą 
na rzeczywistość. Nawet zdeklarowa-
ni niewierzący, odrzucający wszelkie 
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Dicimus vobis

Klerycy przygotowują się do owocnej służby wiernym...

zWyKłe niezWyKłe

formy nadprzyrodzonego życia, darzą 
szacunkiem miejsca pochówku, ludz-
kiej tragedii, to co w jakiś sposób uzna-
je się za uświęcone. Jest bowiem jakiś 
rodzaj uświęcenia przestrzeni, przez 
to co się w niej działo i co w niej się 
znajduje. Doczesne szczątki umarłych 
otaczamy szacunkiem, nie ze względu 
na poziom zaawansowania białka ja-
kim było, ale ze względu na to kim był 
człowiek, który w nim żył, a idąc krok 
dalej, ze względu na to, że niepodob-
na aby wszystek umarł. Miejsca i rze-
czy święte, które powszechnie szanu-
jemy, szanujemy także ze względu na 
to, że ktoś wypełnia je treścią swojego 

przywiązania. I tak obraz święty, sam 
z siebie jest tylko kawałkiem płótna  
i odrobiną farby, ale przez jego uczcze-
nie, domaga się powszechnie innego 
patrzenia na niego. To dlatego, gdyż 
tak czczony, niesie już w sobie treść 
daleko większą niż kawałek płótna  
i farby, niesie uczucia i przywiązanie 
ludzi, cząstkę nich samych.
 Choć nawet pamięć się zacie-
ra, osoby i wydarzenia idą w niepa-
mięć, mimo to ludzie mają bezbłędne, 
choć często nieświadome i stłumione 
przeczucie, że są jakieś przestrzenie 
święte i w swojej zwyczajności – nad-
zwyczajne.
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FilipiŃska 
szkoła nowej ewangelizacji 

CZWARTE CZWARTKI
spotkania odbywają się 

w Kaplicy Świętego Filipa Neri w auli 
(w każde czwarte czwartki miesiąca)

To bardzo szeroka i uniwersal-
na refleksja, zrozumiała także dla nie-
wierzących. Jest jednak pewna szcze-
gólna grupa, nasza grupa – grupa 
ludzi wierzących. Czy te rozważania 
w ogóle nas dotyczą, czy to nie aby 
zbyt błahe i oczywiste dla nas, którzy 
dobrze znamy treść Bożego Słowa 
odczytywanego co dzień z kościelnej 
ambony? Żadną miarą, to także i dla 
nas istotna wskazówka! Wierzący na-
wet jeszcze bardziej musi się wysilić, 
aby w codzienności, w zwyczajności 
odnajdywać elementy nadprzyrodzo-
ne! Jest bowiem pokusa, aby sprawy 
ducha zostawić na tych kilka wznio-
słych chwil w świątyni, aby uznać te 
sprawy ducha za tak nadzwyczajne, 
że w efekcie obce codziennemu życiu.
Niezliczone adoracje, pobożne pro-
cesje, akty zawierzeń, wielbienia, 
koncerty, emocje. Ciągłe mówienie  
o osobistym spotkaniu z Jezusem. To 
wszystko jest co do zasady dobre i we 
właściwych ramach bardzo potrzebne, 
ale koniecznie musi mieć swój czas  
i swoje miejsce w całokształcie życia 
duchowego.

Te osobiste przeżycia, nie-
ustanne pompowanie emocji, często 
niestety przypominają balon. Wy-
starczy jedna igła, jedno uderzenie, 
by z wielkim hukiem napompowane 
pobożne złudzenia uległy zniszcze-
niu. Co może pomyśleć taki człowiek, 

którego piękne złudzenia ubodła igła 
wojny, migracji, kryzysu małżeńskie-
go, zapaści ekonomicznej w firmie? 
W rozpaczy emocjonalne tony prze-
staną brzmieć przyjemnie, będą ra-
czej drażnić i ranić… To logiczne, że 
taki człowiek swoją katastrofę uzna 
za coś złego. Najpewniej będzie miał 
rację, ale czy w rozgoryczeniu będzie 
umiał zejść z tonu spraw nadzwyczaj-
nych, do tego, co zwykłe? Czy będzie 
w stanie zauważyć, że osobiste spo-
tkanie z Bogiem, które myślał, że re-
alizuje w uwielbieniowych modłach, 
ma codziennie w tym, co zwykłe? 
Czy wreszcie, spotykając w trudnej 
codzienności tego „nieupiększonego 
Boga”, obrazi się na Niego? Bo jakże 
to tak zwyczajnie, bez ludzkich wznio-
słości… Nie da się zbudować domu 
bez fundamentów, prawda ta tyczy się 
tak samo materii, jak i ducha.

Kto nie widzi ducha w tym co 
zwyczajne, ten szybko w tym, co nad-
zwyczajne zobaczy tylko to, co zbęd-
ne i niepotrzebne. Świętość grobu 
zmarłego, godność drugiej osoby, roz-
sądna logika spraw ducha, jest tym, 
co stanowi fundament, bez tego nie da 
się naprawdę wniknąć w to, co (nad)
zwyczajne.

Rajd młodzieżowy ze Świetej Góry do Błażejewa
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Rajd młodzieżowy ze Świetej Góry do Błażejewa
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Koncert scholi Filippo Vivo i warsztaty perkusyjne



Koncert scholi Filippo Vivo i warsztaty perkusyjne

szarlotka 
z jabłkiem

Daria Michałowska 

smaczengo!

składniki
2 szklanki mąki pszennej; 
100 gram cukru; 
200 gram zimnego masła;
2 żółtka;
Szczypta soli;
Łyżka cukru waniliowego; 
4 jabłka, najlepiej kwaśne;
1 łyżka cynamonu; 
1 łyżka cukru pudru. 

przygotowanie 
1. Na stolnicę przesiej mąkę, dodaj zimne masło i posiekaj nożem. 
Następnie dodaj żółtka, cukier, wanilię i szczyptę soli i ponownie posiekaj 
nożem, a następnie szybko zagnieć kruche ciasto, które warto jak najdłużej 
zagniatać ciasto nożem. Można także po wyrobieniu zawinąć ciasto w folię 
spożywczą i schowa do lodówki na co najmniej 30 min.
2. Umyj i obierz jabłka. Pokrój owoce na cząstki.
3. Cisto podziel na 1/3 i 2/3. Większą część rozwałkuj i włóż nią forme na 
tarte, razem z brzegami.
4. Na cieście ułóż jabłka, można oprószyć je cynamonem.
5. Rozwałkuj resztę ciasta, potnij na paseczki i ułóż na tarcie krateczkę.
6. Piecz ciasto w 180 st. C ok. 45 min.
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