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Pod koniec sierpnia 2022 roku 
na Jasnej Górze odbyła się prezenta-
cja „ogólnopolskiej syntezy synodal-
nej”, podczas której przedstawiono 
owoc prac grup synodalnych w para-
fiach i diecezjach, w których zaanga-
żowanych było ok. 100 tysięcy osób. 
Z jednej więc strony, nawet gdy weź-
miemy pod uwagę, że wielu dyskuto-
wało w tym czasie na temat Kościoła 
„w grupach nieformalnych”, nie było 
to „wydarzenie masowe”. Z drugiej 
jednak strony, waga i treść podejmo-
wanych tematów, wzbudziła u wie-
lu mieszane uczucia; począwszy od 
„hura optymizmu”, że wreszcie w Ko-
ściele coś się zmieni, do poczucia lęku  
z powodu zagrożenia, z tego samego 
powodu, czyli, „że coś trzeba będzie 
zmienić”. 

W tym kontekście, ważne było 
przypomnienie przez abp. Stanisława 
Gądeckiego, przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, że synod 
jest formułą praktykowaną w Kościele 
od jego początków w celu rozeznania 
kwestii doktrynalnych, liturgicznych, 
kanonicznych czy duszpasterskich. 
„W Kościele synodalnym cała wspól-
nota w swojej bogatej różnorodności 
jest wezwana do wspólnej modlitwy, 
słuchania, analizowania, dialogu, 
rozeznawania i podejmowania de-
cyzji duszpasterskich, które odno-
szą się i odpowiadają jak najściślej 
woli Bożej”. Arcybiskup wskazał, że  
w synodzie chodzi przede wszystkim  
o to, co nazywa się „wsłuchiwaniem  

w głos Ducha Świętego”. Ciągle bo-
wiem stajemy wobec nowych wyzwań 
i potrzeba otwarcia na natchnienia Du-
cha Świętego, by znajdować właściwe 
na nie odpowiedzi. Dotyczy to nie tylko 
samego Kościoła, ale w ogóle wspól-
noty ludzkiej i dlatego odnosząc się do 
aktualnej sytuacji w świecie, abp Gą-
decki stwierdził, że „wojny, które rodzą 
się nieustannie, są właśnie przykła-
dem tego, że synodalności kompletnie 
brakuje całemu światu”. 

Właśnie spojrzenie na cały 
świat i obecny w nim Kościół czyni ten 
synod czymś wyjątkowym. Globaliza-
cja jest bowiem istotnym elementem 
współczesnego świata a jej rozmiary 
nie miały sobie równych w dotychcza-
sowej historii Kościoła. Nie powinien 
więc dziwić fakt, że rodzi to zupełnie 
nowe wyzwania i dla wielu jest powo-
dem zaniepokojenia o zachowanie 
dotychczasowego stanu rzeczy, tym 
bardziej, że ów stan rzeczy odnosił się 
do warunków lokalnych i zapewniał  
w określonym czasie pewną dozę 
„świętego spokoju”.  

Jednak warto sobie przypo-
mnieć, że Kościół już nie raz musiał 
stawiać czoła wielkim wyzwaniom  
i gdy tylko miał odwagę zrezygnować 
ze „świętego spokoju” na rzecz szuka-
nia w sercu Bożego pokoju, tylekroć 
znajdował drogę realizacji Bożego 
planu zbawienia na nieznanych wcze-
śniej szlakach. Pierwszy raz taką od-
wagę musieli wykazać już apostołowie 
modlący się w Wieczerniku. Mieli tam 

Aktualności

ChCemy mieć „święty”, 
Czy Boży pokój?
wokół ogólnopolskiej syntezy synodalnej

ks. Adam Adamski COr
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„święty spokój”, bo okrutny świat był 
za zamkniętymi drzwiami. Otwierając 
te drzwi w mocy Ducha Świętego, nie 
mieli pojęcia co ich czeka, wiedzieli 
tylko, że gdy pójdą wierni Bożym na-
tchnieniom, zrealizują misję daną im 
przez Chrystusa, by „iść na krańce 
świata” i budować cywilizację miłości.  
Realizacja tej misji, pomimo prześla-
dowań i różnych przeciwności, była 
źródłem pokoju obiecanego przez 
Chrystusa. 

A jakim wyzwaniem w czasach 
nowożytnych musiało być zlikwidowa-
nie Państwa Kościelnego, gdy rodzi-
ły się współczesne Włochy. Przecież 
przez przeszło tysiąc sto lat wydawało 
się, że jest ono koniecznym warun-
kiem realizacji misji ewangelizacyjnej. 
Dopiero na mocy traktatów laterań-
skich w 1929 roku utworzono maleń-
kie Państwo Watykańskie. Sytuacja 
Kościoła uległa wówczas diametral-
nej zmianie, a jego niezmienna misja  
w świecie wymagała szukania nowych 
form realizacji. 

Obecnie w trosce o Kościół, 
w zaprezentowanej syntezie zwróco-
no m.in. uwagę na zakorzeniony kle-
rykalizm, na hermetyczny, oderwany 
od rzeczywistości język, niski poziom 
głoszonych homilii i zbyt słabo sły-
szalny głos kobiet i młodzieży. Jednak 
podstawowym celem SYNODALNO-
ŚCI nie jest formułowanie gotowych 
programów, ale otwarcie pewnej prze-
strzeni spotkania, której do tej pory 
trochę brakowało. Był to więc czas nie 
tyle przekonywania do własnych wizji, 
co raczej wzajemnego słuchania się 
i rozeznawania, co teraz chce nam 
powiedzieć Bóg i z jakich form „świę-
tego spokoju” musimy być gotowi zre-
zygnować, by budować dobre relacje 
wewnątrz całej wspólnoty wierzących, 
mieć Boży pokój w sercu i poczucie, 
że zrobiliśmy co należało zrobić na 
tym etapie historii Kościoła, by wpisy-
wała się ona w historię zbawienia. 
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medjugorie „mladifest” 
Agata Chuda i Roksana Szymczak 

Dnia 31 lipca 2022r. wyruszyli-
śmy na jedenastodniową autokarową 
pielgrzymkę do Bośni i Hercegowiny 
aby wziąć udział w 33 Festiwalu Mło-
dych „Mladifest”. Wyjazd rozpoczęli-
śmy Mszą Świętą w Katedrze Poznań-
skiej o godz. 10.00, mszy przewod-
niczył Biskup Grzegorz Balcerek. Po 

okazaniu dowodów tożsamości, zgód 
i zapakowaniu bagaży, ruszyliśmy  
w drogę dwoma autokarami. Łączna 
liczba uczestników pielgrzymki to 120 
osób z całej naszej archidiecezji. Naj-
większymi grupami były duszpaster-
stwa: Przyjaźń, Chata, Jordan i grupa 
katedralna. Przejeżdżaliśmy przez 
kraje takie jak Czechy, Austria, Słowe-
nia, Chorwacja aż w końcu po 26-go-
dzinnej podróży dotarliśmy do celu. 
Zakwaterowaliśmy się i ruszyliśmy 
do kościoła Świętego Jakuba. Przy 
ołtarzu polowym została odprawiona 
uroczysta Eucharystia pod przewod-

nictwem kardynała Juana Jose Omelli 
z Barcelony otwierająca 33. Festiwal 
Młodych. Podczas Mszy w koncele-
brze znajdowało się 9 biskupów oraz 
473 księży, a uczestniczyło w niej oko-
ło 80 tysięcy wiernych. Wprowadzono 
również flagi ponad 70 państw, z któ-
rych przybyli młodzi pielgrzymi. Ha-

słem tegorocznego festiwalu były sło-
wa „Uczcie się ode mnie, a znajdziecie 
pokój”. Codziennie przez sześć dni 
braliśmy udział w rozbudowanym pro-
gramie festiwalu, liczne świadectwa, 
katechezy, wspólne modlitwy, które 
wypełniały nasz czas.  

Eucharystie i wieczorne ado-
racje pozwoliły nam na niesamowite 
przeżycia duchowe oraz wniknięcie  
w energię tego cudownego miejsca. 
Integralną częścią naszego wyjazdu 
było również tworzenie wspólnoty, po-
znawanie nowych osób, czy to jadą-
cych z nami, czy tych przybyłych na 

Pielgrzymka do Medjugorie 
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Mladifest prywatnie lub z innymi gru-
pami, nierzadko z innych krajów. Zna-
jomości międzynarodowe pokazały 
nam, że kiedy Bóg jest między nami, 
język nie stanowi bariery. Cudowna 
atmosfera całego wydarzenia sprawi-
ła, że każde z nas wyjechało w jakiś 
sposób odmienione z Medjugorie. Po 
zakończonym festiwalu pozostaliśmy 
jeszcze na parę dni w Dalmacji. Od-
wiedziliśmy miejsca takie jak Mostar, 
Wodospady Kravica, Dubrovnik czy 
Makarska gdzie wspólnie mogliśmy 
się integrować, poznawać. Nie brako-
wało uśmiechu, dobrej atmosfery, tań-
ca oraz, co najważniejsze, modlitwy  
i wspólnoty. Dnia 9 sierpnia wyruszy-
liśmy w drogę powrotną i następnego 
dnia bezpiecznie dojechaliśmy do do-
mów. 

K a ż d a  c h w i l a  s p ę d z o n a  
w tamtym świętym miejscu kultu po-

zwalała nam na skupienie. Odkryli-
śmy, że kult Maryjny, choć pozornie 
bardzo różniący się w Medjugorie od 
tego, który znamy z naszego sanktu-
arium, zawsze jest piękny, pełen od-
dania i matczynej miłości.  

Dziękujemy wszystkim z który-
mi mieliśmy okazję spędzić ten wspa-
niały czas, a także tym dzięki którym 
nasza pielgrzymka była możliwa!  

A wszystkich czytających go-
rąco zapraszamy do odwiedzenia Me-
djugorje, czy w czasie Mladifest’u, czy 
w innym dowolnym momencie roku. 
Słyszeliśmy, że Matka Boża zawsze w 
jakiś sposób zaprasza swoje dzieci do 
Medjugorie, jak się okazało nas rów-
nież zaprosiła, a my to zaproszenie 
przekazujemy dalej. Królowo pokoju  
– módl się za nami! 

wyprawa do wronek
17 września był dniem wyjaz-

du do Wronek. Nasze duszpasterstwo, 
udało się na IV Archidiecezjalne Spo-
tkanie Duszpasterstw Parafialnych. 

Wyjechaliśmy rano, aby na 
miejscu zarejestrować swój udział 
około 14:30. Od razu podeszli do nas 
nasi przyjaciele z innych grup i dusz-
pasterstw, na przykład DM Przyjaźń  
z Komornik, czyli grupa, którą poznali-
śmy podczas wyżej wspomnianej piel-
grzymki do Medjugorie.  

Wydarzenie rozpoczęło się  
o 15:00, Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego, a zaraz po niej przeszliśmy do 
prezentacji grup. Z wielką radością po-
znawaliśmy działania, cele i charakte-
rystykę innych grup. Sami nie mieliśmy 
pojęcia o tym, jak wiele różnorodnych 
wspólnot działa w naszej archidiecezji 
i jak wiele daje to nam perspektyw na 
kontakt, integrację i współpracę. 

W końcu przyszedł czas na 
naszą prezentację. Opowiedzieliśmy 
o naszych działaniach, naszej histo-
rii, nazwie, tym co nas łączy, a także 
wspomnieliśmy o tym, czym jest dla 
nas Święta Góra i za co lubimy księży 
filipinów. 

Po prezentacji grup nadszedł 
czas świadectwa Filipa @Kościelne-
go, znanego z Facebooka za nieco-
dzienne poczucie humoru oraz niesa-
mowite świadectwo posługi w Koście-
le. Podczas świadectwa była również 
możliwość skorzystania ze spowiedzi 
świętej. 

Gdy świadectwo dobiegło 
końca, wszyscy przenieśliśmy się do 
kościoła pw. Św. Katarzyny na Mszę 
Świętą pod przewodnictwem bp. Szy-
mona Stułkowskiego. Piękna homilia 
wygłoszona przez księdza biskupa 
poruszyła nasze serca i dodała nam 
jeszcze więcej energii do działania, 
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stryCh na wolontariaCie 
Kolejnym wyjazdem, w którym 

udział brały osoby z naszego duszpa-
sterstwa, był wolontariat w Poznaniu  
u sióstr Elżbietanek, przy ulicy Łą-
kowej. Wolontariat trwał od 16 do 19 
sierpnia. Pięć dzielnych wolontariu-
szek we wtorek rozpoczęło swoją po-
sługę. 

Pierwszy dzień był czasem na 
zapoznanie sióstr, domu i otoczenia. 
Tego dnia wieczorem spędziłyśmy  

z siostrami cudowne chwile, wspólnie 
oglądając film, poznając się i rozma-
wiając. 

Podobnie jak drugi dzień, 
przebiegał cały wolontariat. O świcie 
– jutrznia, następnie poranna Msza 
Święta, dalej wspólne śniadanie i na-
reszcie praca. Obowiązki polegały na 
przygotowywaniu i wydawaniu jedze-
nia ubogim. Ponadto funkcjonował 
„Ryneczek miłosierdzia” na którym 

jako młodzież – dla młodzieży. 
Eucharystia zakończyła się,  

a my przenieśliśmy się z powrotem 
na plac targowy. Tam zjedliśmy cie-
pły posiłek w postaci (do wyboru) 
żurku lub kapuśniaku z bułką. 

Kiedy wszyscy najedliśmy się 
do syta, zaczął się koncert Siewców 
Lednicy. Ten niesamowity czas czę-
ści z nas przypominał zeszłoroczne 
Dni Wspólnot w Wolsztynie.  

Jak zawsze – Siewcy Ledni-
cy obudzili w nas niepowtarzalną ra-
dość, przez taniec i śpiew wielbiliśmy 
Boga i tworzyliśmy już wtedy jedną 
wielką wspólnotę.  

Wieczorem bezpiecznie wró-
ciliśmy do domów, po drodze jesz-
cze wiele śpiewając, śmiejąc się  
i ciesząc się swoim towarzystwem. 
Nasz udział w IV Archidiecezjalnym 
Dniu Wspólnot był czasem, z które-
go bardzo skorzystaliśmy i zostanie 
w naszej pamięci jeszcze na długo. 

Wspaniała atmosfera wspólnoty
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Wolontariat gotowy do pomocy najuboższym

dwie wolontariuszki rozdawały naj-
uboższym owoce, warzywa, czy arty-
kuły higieniczne. 

Ostatni dzień obfitował w miłe 
niespodzianki! Udałyśmy się z sio-
strami do sanktuarium Bożego Ciała  
w Poznaniu oraz odbyłyśmy spacer po 
Starym Mieście. 

Podsumowując, wolontariat  
w Poznaniu był niespotykanie warto-

ściowym przeżyciem. Wiele się na-
uczyłyśmy i poznałyśmy historię oraz 
zwyczaje sióstr elżbietanek. Z pew-
nością będziemy chciały zawitać tam 
również w przyszłym roku, by ponow-
nie ofiarować cząstkę swoich wakacji 
najuboższym i najbardziej potrzebują-
cym. 

oratorium 
na ziemi podlaskiej

ks. Dawid Majda COr

Wakacje to czas urlopów, 
odpoczynku, potrzebny po to, aby 
człowiek odnowił swoje siły fizyczne  
i duchowe. Udajemy się do różnych 
miejsc w Polsce lub zagranicę, aby 
osiągnąć ten cel. Członkowie nasze-
go Oratorium Świeckiego, jak co roku, 
udali się na wspólny wypoczynek oraz 
regeneracje sił, także tych ducho-
wych. Oprócz stałych członków Orato-
rium, które spotyka się każdego piątku  
w naszym klasztorze na modlitwie, byli 

też ludzie nie związani z naszą grupą 
modlitewną, którzy dzięki wspólnemu 
pielgrzymowaniu, mogli poznać nowe 
twarze i charakter Oratorium. W tym 
roku udaliśmy się na ziemię podlaską. 
Miejscem docelowym, gdzie mieliśmy 
bazę noclegową, było największe na 
tamtych terenach sanktuarium maryj-
ne Matki Bożej Kodeńskiej w samym 
centrum Kodnia, niewielkiej miejsco-
wości leżącej nad rzeką Bug w pa-
sie przygranicznym między Polską  
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Wspólny wakacyjny odpoczynek 

a Białorusią. Naszą podróż rozpoczę-
liśmy 12 lipca od wspólnej Eucharystii 
w Bazylice Świętogórskiej sprawo-
wanej o godz. 7.00, a następnie po 
zapakowaniu wszystkich bagaży, ze 
śpiewem na ustach i modlitwą, ruszy-
liśmy na pielgrzymi szlak. Dotarliśmy 
do celu późnym popołudniem. Po za-
kwaterowaniu i obiadokolacji uczestni-
czyliśmy w Apelu Maryjnym, który był  
w kościele sanktuaryjnym każdego 
dnia. 

Następnego dnia, 13 lipca, po 
śniadaniu i Mszy Świętej, mimo desz-
czowej aury, przedpołudniem, zwie-
dzaliśmy bazylikę kodeńską, muzeum 
oraz kalwarię kodeńską umieszczoną 
na terenie przyklasztornym, nad samą 
rzeką Bug, która niestety była odgro-
dzona zasiekami i drutem kolczastym 
z racji na wciąż napiętą sytuację na 
granicy miedzy Polską a Białorusią. 
Po wspólnym obiedzie pojechaliśmy 
do Kostomłotów, by zwiedzić cerkiew 
św. Nikity męczennika, jedynej neo-
unickiej parafii na obecnych terenach 
Polski. Poznaliśmy ciekawą historię 
tego miejsca, a następnie powró-
ciliśmy do Kodnia. Kolejnego dnia,  
14 lipca, zwiedzaliśmy Pratulin. To 

miejsce męczeństwa 13 unitów za-
mordowanych przez żołnierzy car-
skich w obronie swojej wiary w XIX 
wieku. Historię tego miejsca przybliżył 
nam miejscowy proboszcz, a następ-
nie udaliśmy się w dalszą podróż do 
Janowa Podlaskiego. Razem z naszą 
panią przewodnik zobaczyliśmy daw-
ny pałac biskupi, obecny kościół farny 
– dawną katedrę i oczywiście słynną 
stadninę koni. Ostatnim punktem tego 
dnia, było kolejne sanktuarium maryj-
ne, tym razem w Leśnej Podlaskiej, 
gdzie znajduje się niewielki wizeru-
nek Matki Bożej. 15 lipca po rannej 
Eucharystii udaliśmy się do Włodawy, 
by zwiedzić miasto wraz z kościołem 
ojców paulinów. W czasie wolnym, 
mogliśmy podejść i zobaczyć rynek 
oraz remontowaną synagogę, a także 
słynny punkt pomiaru wody na Bugu. 
Następnie pojechaliśmy do miejsca 
pamięci w Sobiborze, gdzie zamor-
dowano tysiące niewinnych ludzi  
z różnych europejskich miast podczas 
II wojny światowej. W drodze powrot-
nej nawiedziliśmy sanktuarium Matki 
Bożej w Orchówku oraz monastyr pra-
wosławny w Sławatyczach. 16 lipca 
to ostatni dzień naszej pielgrzymki. 
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Ten dzień spędziliśmy w autobusie  
w długiej powrotnej drodze do domu. 
Po drodze zatrzymaliśmy się na chwi-
lę w sanktuarium Przemienienia Pań-
skiego w Galewie, niedaleko Turku, 
gdzie w ekspresowym tempie oprowa-
dził nas miejscowy kustosz. 

Dziękujemy Matce Bożej Ko-
deńskiej za opiekę nad nami oraz ku-

stoszom tego miejsca ojcom i braciom 
oblatom, którzy bardzo gościnnie nas 
przyjęli. Z radością czekamy już na 
kolejne wakacje, by razem gdzieś piel-
grzymować…

praktyki szkolne w piaskaCh
kl. Adam Pupka COr

W toku kształcenia kleryków 
ważnym elementem jest przygotowa-
nie pedagogiczne do pracy w szkole. 
Praktyki takie mają miejsce zawsze 
we wrześniu, kiedy to studenci jeszcze 
mają wakacje, a uczniowie wracają już 
do swoich szkół. A jest to sprawa waż-
na, bo przy dzisiejszym niedoborze 

nauczycieli katechetów, każdy semi-
narzysta musi być gotowy aby owoc-
nie służyć na tym polu.

Szykując się do tej roli, miałem 
w minionym czasie, wraz ze współbra-
tem Tomaszem, okazję uczestniczyć  
w tego typu praktykach. Tydzień spę-

dzony w szkole podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Piaskach okazał się 
czasem bardzo owocnym. Tego typu 
praktyki to nie tylko wizytowanie kate-
chezy, ale także możliwość poznania  
funkcjonowania szkoły, grona peda-
gogicznego, a w ramach zajęć dydak-
tycznych także lekcji innych niż religia,  

czy też zajęć w oddziale przedszkol-
nym. 

Każde praktyki odbywają się 
pod opieką nauczyciela prowadzące-
go, którym w naszym przypadku był 
katecheta, nasz świętogórski ksiądz 
Dawid Majda.

Radosny czas spędzony na praktykach w szkole
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dożynki 2022
Eryk Pazoła

Intensywny tydzień praktyk 
minął bardzo szybko, ale na długo po-
zostanie w nas, bo okazał się bardzo 
pouczający, być może bardziej, niż 
liczne teoretyczne przedmioty peda-

gogiczne, dydaktyczne i psychologicz-
ne, jakie dotąd mogliśmy poznać na 
uniwersyteckich studiach…

Jak co roku, 15 sierpnia, na 
Świętej Górze dobyły się dożynki po-
wiatowe „Dobre Smaki Powiatu”. Tra-
dycyjnie już współorganizatorami byli: 
Powiat Gostyński, Kongregacja Orato-
rium Św. Filipa Neri i Gmina Piaski. 

Całe wydarzenie oficjalnie 
rozpoczęło się od uroczystej sumy 
odpustowej pod przewodnictwem bp. 
Aleksandra Jazłowieckiego, biskupa 

pomocniczego diecezji kijowsko-żyto-
mierskiej na Ukrainie. Biskup wygłosił 
również homilię, podczas której zwró-
cił uwagę na potrzeby swoich braci na 
froncie oraz wszystkich Ukraińców. 

Podziękował także wszystkim Pola-
kom za wielkie wsparcie i zaangażo-
wanie w pomoc jego cierpiącemu na-
rodowi.

By tradycji stało się zadość, 
ksiądz biskup poświęcił „ziarno na za-
siew” dla rolników i „zaczyn” dla pie-
karzy.

Po uroczyście odprawionej 
Mszy, wszyscy udali się, by zapo-

znać się z ofertą, jaką proponowały 
stoiska wystawców. Zdążyliśmy się 
już przyzwyczaić do obecności dmu-
chanych zamków dla dzieci, grillowa-
nych kiełbas, pysznego bigosu, czy  

Uroczysta procesja dożynkowa 
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pachnących placków. I w tym roku ża-
den z wystawców nie zawiódł. Poja-
wiły się lokalne firmy, koła gospodyń 
wiejskich, a tegoroczną nowością były 
uprzednio sprzedawane, a podczas 
festynu rozstrzygane losy. Całość zy-
sku powędrowała do potrzebującej 
Zuzi, która zmaga się z SMA. Po raz 
pierwszy swoje stoisko miała rów-
nież grupa świętogórskiej młodzieży  
z Duszpasterstwa Strych. Na ich sto-
isku zakupić można było kubek wła-
snoręcznie przygotowywanej lemonia-
dy.

Aż do wieczora stoiska funk-
cjonowały w najlepsze, na scenie od-
bywały się pokazy, występy i konkursy, 
aż nareszcie o 17:30 na scenę wyszła 
pierwsza z gwiazd wieczoru: Czerwo-
ne Gitary!

Na ten koncert pod sceną 
zgromadziły się tłumy, setki osób  
z Gostynia i okolic przybyły, aby 
wspólnie przeżyć ten niepowtarzalny 
czas. Starszym, muzyka przywoływa-
ła wspomnienia, a dla młodszych, była 
odkryciem z czasów młodości ich ro-
dziców, a może nawet dziadków. Nie 
zmienia to jednak faktu, że publicz-
ność śpiewającą razem z muzykami 

dało się usłyszeć jeszcze wiele kilo-
metrów od sceny.

Czerwone Gitary rozruszały  
i rozgrzały publikę, ale drugiej gwieź-
dzie wieczoru udało się podtrzymać 
wysoko ustawioną poprzeczkę. Gdy 
na scenę wyszli członkowie zespołu 
Demono, radosny okrzyk wypełnił całą 
Świętą Górę. 

Już niedługo miało się oka-
zać, że bez dwóch zdań, był to jeden 
z najbardziej dynamicznych i energe-
tycznych koncertów, jakie miały miej-
sce na Świętej Górze. Artyści pokazali 
co potrafią i nie żałowali sił, aby dać 
wszystkim dobrą zabawę i dawkę po-
zytywnej energii.

Całe wydarzenie zakończyło 
się późnym wieczorem, gdy tysiące 
osób zaczęły opuszczać mury klasz-
torne. Noc nastała, a po wielkich do-
żynkach powiatowych zostały tylko 
wspomnienia i chodzące po głowie, 
chwytliwe melodie. 

Podczas całego wydarzenia, 
pojawiło się około 20 tysięcy osób, 
bardzo dziękujemy wszystkim za za-
angażowanie i ofiarne serca w stosun-
ku do chorej Zuzi.

Ciekawe zabawy dla dzieci podczas dożynek na Świętej Górze
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ByŁo międzynarodowo na XXiii 
ogólnopolskim festiwalu 
artystyCznym „Bez Barier” 
– święta góra 2022

Mirosław Sobkowiak

Dziękujemy również wszyst-
kim zaangażowanym – wystawcom, 
sponsorom oraz partnerom za cały 
poświęcony czas, włożone prace i pie-

niądze, aby każdy mógł cieszyć się 
tym wspaniałym pobytem na Świętej 
Górze w Gostyniu. 

Natalia Bulińska (Chwałkowo), 
Agata Wróblewska (Kościan) oraz 
Bogdan Nowicki (Krobia) zostali zwy-
cięzcami XXIII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Artystycznego „Bez Barier” 
– Święta Góra 2022 w Piaskach koło 
Gostynia, odbywającego się pod pa-
tronatem Starosty Gostyńskiego. Pu-

bliczność przyznała swoją nagrodę w 
konkursie piosenki, Sylwii Ziółkowskiej 
z Krobi. Gwiazdą Festiwalu był polsko-
-irlandzki zespół DARIA&MATTHEW.

W trzech konkursach: piosen-
ki i dwóch plastycznych, zmagało się 
188 artystów niepełnosprawnych, któ-

rzy przybyli na Świętą Górę koło Go-
stynia, by wystąpić lub nadesłali swoje 
prace z różnych stron Polski. 

Dla organizatorów festiwalu, 
oprócz konkursów, ważne było rów-
nież stworzenie okazji do pokonywa-
nia różnych barier, w tym tych naj-
trudniejszych, wewnętrznych – bloku-

jących prezentowanie innym swoich 
talentów. Istotne było też spotkanie się  
i bycie razem osób niepełnospraw-
nych z różnych stron Polski i różnych 
środowisk. Była to też okazja do za-
prezentowania innym swoich możliwo-
ści, gdyż festiwal ma charakter otwarty 

Artystyczne prace powstawały tego dnia na Świętej Górze
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i integracyjny. Festiwal ma też charak-
ter festynu, gdyż taka luźna, niekrępu-
jąca atmosfera pozwala na łatwiejsze 
nawiązywanie kontaktów, wspólną 
zabawę i sprawia, że uczestnicy bar-
dzo szybko adoptują się do tej formuły  
i nowego miejsca. 
 Festiwal odbywał się 9 wrze-
śnia 2022 roku w ogrodach klasztor-
nych Kongregacji Oratorium Świętego 
Filipa Neri na Świętej Górze.

Wydarzeniem festiwalu był 
koncert duetu polsko-irlandzkiego 
DARIA&MATTHEW. To muzyczne wy-
darzenie, zachęciło pełnymi klimatu 
wykonaniami do refleksji o tym, kim je-
steśmy, co jest dla nas ważne, czemu 
warto poświęcić życie… 

XXIII edycję Festiwalu „Bez 
Barier” zorganizowały: Stowarzysze-
nie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Kon-
gregacja Oratorium Księży Filipinów 
na Świętej Górze. Festiwal zrealizo-
wano ze środków Stowarzyszenia 
„DZIECKO”, przy wsparciu finanso-
wym ze strony Powiatu Gostyńskiego 
oraz ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 

siedemnasty festiwal muzyki 
oratoryjnej musiCa saCromontana 
gostyń – święta góra 2022

Krzysztof Fekecz

Siedemnasty Festiwal Muzy-
ki Oratoryjnej Musica Sacromontana 
Gostyń – Święta Góra 2022 już za 
nami. W dwa festiwalowe weekendy 
mogliśmy wysłuchać czterech świet-
nych koncertów, prezentujących róż-
ne oblicza muzyki ,zwanej klasyczną. 
Koncert inauguracyjny, który odbył 
się  24 września  pod tytułem „Obraz  
i Dźwięk” podczas którego usłysze-
liśmy „przebój” muzyki oratoryjnej 
Stworzenie Świata Josepha Haydna. 
To monumentalne dzieło wykonali 
soliści Ewa Tracz – sopran, Karol Ko-
złowski – tenor, Jarosław Bręk – bas, 
Orkiestra i Chór Filharmonii Opolskiej 
pod batutą Przemysława Neumanna. 
Koncert ten był również inauguracją  
pleneru malarskiego ARTE SACRO-
MONTANA, w trakcie którego grupa 
wybitnych artystów tworzyła obrazy in-
spirowane muzyką Stworzenia Świa-
ta według Josepha Haydna. Myślę, 

że koncert ten z przejmującą muzyką 
pozostawił niezapomniane wrażenia  
u licznie zgromadzonej publiczności.

W niedzielny wieczór 25 wrze-
śnia publiczność zgromadzona w ba-
zylice usłyszała koncert z okazji 400. 
rocznicy kanonizacji św. Filipa Neri, 
który w XVI wieku był nazywany dru-
gim apostołem Rzymu. Jako stygma-
tyk Ducha Świętego i reformator Ko-
ścioła nazywany był doradcą papieży 
i radosnym świętym. Do głoszenia 
Ewangelii zapraszał muzyków i kom-
pozytorów, ponieważ uważał, że pięk-
no i harmonia otwierają serca ludzi na 
Boga.  Publiczność gostyńska odbyła 
podróż do Rzymu czasów św. Filipa 
Neri, a to za sprawą pięknych „Laudi 
Spirituali”, czyli hymnów duchowych 
św. Filipa, odnalezionych w bibliote-
ce kościoła Santa Maria in Vallicella  
w Rzymie, gdzie żył założy-
ciel filipinów. W trakcie koncertu  Z życia sanktuarium
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zatytułowanego „Radosna Świę -
tość” słuchacze usłyszeli laudy, które 
były wykonywane w trakcie spotkań 
oratoryjnych u świętego Filipa Neri  
w Rzymie. Autorstwo niektórych pieśni 
przypisywane jest Filipowi, a muzykę 
tworzyli wybitni kompozytorzy współ-
cześni świętemu, tacy jak Francisco 
Soto, czy Giovanni Pierluigi Palestrina.  
W pierwszej części koncertu mieliśmy 
okazję wysłuchać „Litanii do Św. Filipa 
Neri” Josepha Nowotnego ze zbiorów 
świętogórskich. W wydarzeniu tym 
wystąpił gość z Włoch Valerio Losito  
– skrzypce barokowe, Lilianna Sta-
warz - klawesyn,  Marzena Michałow-
ska, Agnieszka Adamczak – sopran, 
Tomasz Krzysica, Bartosz Gorzkowski 
– tenor, Bartosz Lisik, Maciej Strabu-
rzyński – bas, Piotr Olech, Bartosz 
Wasiluk – kontratenor. Śpiewakom 
towarzyszyła „Kapela Świętogórska”. 
Jestem przekonany, że słuchacze wy-
szli z koncertu usatysfakcjonowani, 
wysłuchawszy pięknej i przemawiają-
cej do głębi muzyki w świetnym wyko-
naniu.

W kolejny weekend byliśmy 
świadkami dwóch równie ciekawych 
koncertów.
 W sobotni wieczór 1 paź-
dziernika, publiczność zgromadzona  
w bazylice miała możliwość wysłuchać 
recitalu fortepianowego pod tytułem, 
„Polonezy Polskie” w wykonaniu wy-
bitnej młodej pianistki Julii Kociuban. 
Artystka wykonała utwory, które zna-
lazły się na płycie nagranej w dworku 
w Grabonogu, pod tym samym tytułem 
wydanej przez nasze Stowarzyszenie. 
W programie koncertu usłyszeliśmy 
polonezy autorstwa kompozytorów 
związanych z Gostyniem – Jana Kisz-
waltera i Alfonsa Szczerbińskiego, ale 
również znane kompozycje klasyków 
fortepianu Józefa Wieniawskiego, Fry-
deryka Chopina, Karola Kurpińskie-
go czy Kleofasa Ogińskiego. Koncert 
„Polonezy Wolności” dedykowany był 
Towarzystwu Chrystusowemu dla Po-
lonii Zagranicznej z okazji 90. rocznicy 
powstania zgromadzenia zakonnego, 
które umacnia więzi z naszymi roda-
kami rozsianymi po całym świecie. 

W bazylice znów rozbrzmiała piękna muzyka oratoryjna

Z życia sanktuarium
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Tym, co łączy wszystkich Polaków, 
szczególnie na emigracji, jest wiara 
katolicka i kultura narodowa. Transmi-
sja koncertu do ośrodków polonijnych 
była okazją do wspomnienia historii 
emigracji, związanej często z kwestią 
wolności ojczyzny. Dodatkowym wa-
lorem idei koncertu była postać Sługi 
Bożego prymasa kardynała Augusta 
Hlonda, założyciela zgromadzenia,  
a także przyjaciela Świętej Góry i ko-
ronatora cudownego wizerunku Matki 
Bożej Świętogórskiej w 1928 roku.

Od samego początku orga-
nizatorzy Festiwalu byli przekonani, 
że finałowy koncert Festiwalu Musi-
ca Sacromontana będzie wydarze-
niem, i to przekonanie sprawdziło się.  
W niedzielny wieczór 2 października 
licznie zgromadzeni słuchacze mieli 
okazję wysłuchać koncertu „Człowiek 
z Nut”, był to kolejny koncert prezen-
tujący odkrytą muzykę Józefa Zeidle-
ra „Polskiego Motzarta”. W trakcie 
wydarzenia usłyszeliśmy w pierwszej 
części Symfonię Josepha Pichla ze 
zbiorów świętogórskich, a potem nie-

wykonywane od 150 lat utwory Józe-
fa Zeidlera „Roraty” i piękną Litanię in 
G. Wykonawcami tego koncertu była 
znakomita Śląska Orkiestra kame-
ralna, doskonały Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice Camerata Silesia 
oraz wspaniali soliści Anna Mikołaj-
czyk – Niewiedział – sopram, Ewa 
Marciniec – alt, Tomasz Krzysica – te-
nor, Wojciech Gierlach – bas. Muzyka 
wykonywana na tym koncercie została 
nagrana i znajdzie się na kolejnej pły-
cie z serii Musica Sacromontana.

Warto wspomnieć, że kon-
cert ten był dedykowany Hucie Szkła  
w Gostyniu z okazji 100.lecia istnienia.

Październ ikowe koncer ty  
w sobotę i w niedzielę poprzedziło 
słowo o muzyce pięknie wygłoszone 
przez zaprzyjaźnionego ze Stowarzy-
szeniem komentatora muzycznego 
Marka Dyżewskiego.

Tegoroczny festiwal przeszedł 
już do historii, ale na pewno dzięki 
czterem pięknym koncertom pozosta-
nie na długo w naszej pamięci.

Plener ART SACROMONTANA na Świętej Górze
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pielgrzymka parafialna
Renata Pawlicka

Z życia parafii

Z życia parafii

W dniu 19 sierpnia 2022 roku, 
po porannej Mszy Świętej wyruszyli-
śmy z księdzem Michałem Kuligiem 
COr na trzy dniową pielgrzymkę śla-
dami  św. Jana Pawła II. Pierwszym 
punktem na naszej mapie pielgrzym-
kowej były Wadowice, gdzie zwiedzi-
liśmy muzeum naszego papieża-roda-

ka i oczywiście degustacja słynnych 
kremówek. Następnie przejechaliśmy 
do Krakowa, gdzie zakwaterowali-
śmy się w Domu Pielgrzyma. Wieczór  
w Krakowie należał do nas.

W sobotę jechaliśmy do Za-
kopanego, gdzie w pięknym kościele, 
Sanktuarium Narodowym Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach uczest-
niczyliśmy w Mszy Świętej. Kościół 
ten, który jest wotum wdzięczności za 
cud ocalenia Ojca św. Jana Pawła II 
w dniu 13 maja 1981 r., konsekrował 

dnia 7 czerwca 1997 roku sam Ojciec 
Święty. W „słonecznej” pogodzie prze-
spacerowaliśmy się po Krupówkach, 
podziwiając piękno gór.

W niedzielę pożegnaliśmy Kra-
ków i w drodze powrotnej odwiedzili-
śmy Kalwarię Zebrzydowską – gdzie 
odbywały się uroczystości odpustowe 

i dalej pojechaliśmy do Częstochowy, 
a następnie do domu.

Nie mogło zabraknąć oczywi-
ście wizyty w McDonald’s i wszelkich 
innych atrakcji. W dobrych humorach 
szczęśliwie dotarliśmy na Świętą 
Górę. Dziękujemy!

 

Wspólne zdjęcie w Wadowicach
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ks. Jacek Niesyto COr

miesiąC październik naszym 
zawierzeniem matCe Bożej  
w modlitwie różańCowej

Porady duchowe

 W chwili, kiedy powstaje to 
rozważanie, mija już ponad 200. dzień 
inwazji Rosji na ziemie Ukrainy. Jed-
nakże na chwilę obecną, myślę, że 
większość z nas, cieszy się, że wojska 
narodu ukraińskiego wypierają oku-
panta ze swoich ziem. 
 Również, pocieszający jest 
fakt, że można tak rzec, w Kościele 
niemieckim w czasie głosowania jed-
nak zabiło jeszcze serce wiary i wie-
le z proponowanych rewolucyjnych 
zmian na razie nie znalazło się w po-
stanowieniach synodalnych.
 Na naszej ojczystej ziemi też 
nie mamy za wesoło, raz jedna opcja 
raduje się z powodu wzrostu popar-
cia, raz inna. A my już powolutku, ale 
skutecznie jesteśmy karmieni tym 
wszystkim, co każda z nich pragnie 
abyśmy przyjęli. Jakby tego było mało, 
to jeszcze co rusz widzimy, jak wiele 
rzeczy drożeje. W całej tej sytuacji co-
raz mocniej jesteśmy „bombardowani” 
różnego rodzaju objawieniami, wizja-
mi i wszelkimi przewidywaniami, co 
nas czeka. Dlatego też, kiedy ulegamy 
tym różnym przewidywaniom, czy to 
po linii „wiary” czy też jasnowidzeniu, 
zaczyna rodzić się w nas niesamowita 
panika, która skłania wielu do wyku-
pywania poszczególnych produktów. 
Oczywiście, kiedy się na coś niejako 
rzucamy, to panika jeszcze bardziej 
wzrasta, kiedy zaczyna być coś re-
glamentowane. Ogarnia nas czasem 
jakaś „paranoja” ostatecznych cza-
sów, ale zamiast zabezpieczyć duszę, 

to my ufność zaczynamy pokładać  
w ryżu, cukrze, mące itp. 
 Jednak z Bożej woli po raz 
kolejny mamy możliwość uchwycenia 
różańców, aby sobie po raz kolejny 
uświadomić, że nie znamy dnia ani go-
dziny, kiedy cokolwiek nastąpi, bo gdy-
by gospodarz wiedział, kiedy złodziej 
przyjdzie nie pozwoliłby się okraść. My 
mamy przede wszystkim pamiętać,  
o tym, co mówi do nas Chrystus,  
a mianowicie, że nie mamy bać się 
tego, kto może zabrać nam życie do-
czesne, a tego, który wraz z tym ży-
ciem może pogrzebać i naszą duszę. 
 Kiedy prawdziwie chcemy być 
przygotowani na czasy trudne, to nade 
wszystko należy nam zagłębić się  
w teksty Pisma Świętego. Gdy widzi-
my, jak Eliasz w czasie suszy i panu-
jącego głodu ufa Bogu, to Bóg go pro-
wadzi zawsze ku tym miejscom, gdzie 
ma co zjeść i zaspokoić pragnienie. 
Kiedy śledzimy jego drogę dalej, to wi-
dzimy wdowę w Sarepcie, która zbie-
ra chrust i jest przekonana, że zaraz 
nastąpi ostatni posiłek syna i jej. Ale 
właśnie robi to co należy, nie płacze 
nad resztką oliwy i mąki, ale z tego co 
jest, chce przyrządzić ten ostatni po-
siłek. Kiedy jednak Prorok zwraca się 
do niej z prośbą, aby najpierw przygo-
towała posiłek jemu, bo stanie się cud, 
że ani oliwy nie zabraknie, ani mąki  
– zawierza i czyni tak jak Prorok rzekł 
i cud się stał. Dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. Porady duchowe
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Madonna Różańcowa, Michelangelo Merisi da Caravaggio, rok 1605 

 Dalej, kiedy czytamy teksty 
natchnione, to również widzimy, jak 
uczniowie, ufając Jezusowi, łamią 
chleb i rozdzielają wśród wielkiego tłu-
mu, który szedł za Jezusem, aby Go 
słuchać i nikt głodny nie był.
 Kiedy czytamy Dzieje Apo-
stolskie, również widzimy, jak między 
innymi Piotr, Paweł, Sylas trafiają do 
więzienia, ale ufają Bogu i w sposób 
cudowny są  wyzwoleni, bo to Bóg 
decyduje zarówno o początku jak  

i o końcu żywota na tym łez padole. 
 Kiedy pytają się uczniowie, 
kiedy nastąpi koniec, to słyszą, że  
o tym wie tylko Ojciec. 
 Kiedy tak sobie prześledzi-
my teksty Pisma Świętego, od Księgi 
Rodzaju aż do Apokalipsy, nie znaj-
dziemy tekstów, które zachęcałyby 
do kumulowania czegokolwiek za wy-
jątkiem miłości do Boga i bliźniego,  
a miłość do Boga wiąże się z całko-
witym zaufaniem Bogu. A zaufanie, to  Porady duchowe



  20 

Katecheza

czynienie tego wszystkiego, do czego 
każdy z nas został powołany, jako czło-
wiek, Chrześcijanin, obywatel, mąż, 
żona, osoba konsekrowana, ksiądz. 
Kiedy tak nas zastanie Jezus, to zo-
staniemy zaproszeni do Królestwa 
Niebieskiego. Lecz jeśli sami będzie-
my się chcieli zbawić, czy też zacho-
wać swe życie, to wszystko stracimy. 
 Nie dajmy się wprowadzać  
w panikę z jakiegokolwiek powodu, 
ale korzystając z czasu na rozważa-
nia różańcowe, uczmy się prawdzi-
wego zawierzenia Bogu jak Maryja, 
Apostołowie i wszyscy Święci. Takie 
głębokie zawierzenie również pozwoli 
nam jasno oddzielić Prawdę od fałszu, 

a czytając poszczególne artykuły, czy 
też słuchając, będziemy potrafili od-
rzucić to, co chce wprowadzić w nas 
zamęt albo skłócić. A nawet jeśli przyj-
dzie nam przeżywać trudne chwile, to 
zawsze pamiętajmy, że Bóg pokazuje, 
że słuchając Go uczymy się solidarno-
ści i współodpowiedzialności, a zba-
wieni zostaliśmy przez Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa nie na plaży, ale na 
Golgocie, nie poprzez leżenie na leża-
ku, ale przez cierpienie krzyża. 
 Niech Maryja Królowa Różań-
ca Świętego wstawia się za nami!

Katecheza

ks. Robert Piechnik COr

„oto jestem, Co mam Czynić, 
panie? poślij mnie, dokąd 
zeChCesz, nawet i do indii.”
historia apostoŁa indii 
i japonii – franCiszek 
ksawery patron misji 
katoliCkiCh
W liczbie nawróconych przewyższał go tylko Paweł – Apostoł Narodów.
To on dla Chrystusa odkrywał Daleki Wschód.
Za jego przykładem do Indii chciał wyruszyć św. Filip Neri.
Poznajmy historię Bożego globtrotera!

 „Franciszek Ksawery przy-
szedł na świat 7 kwietnia 1506 roku  
w rodzinnym zamku Ksawerych  
w północnej Hiszpanii.1 (…) Wychowy-
wała go pobożna matka. Ojca stracił, 
mając lat 10. Bracia starsi zachęcali 

1Podobnie jak Ignacy Loyola był baskiem.

go, by się poświęcił rzemiosłu wo-
jennemu, ale Franciszek pragnął się 
uczyć. Toteż w 19. roku życia opuścił 
dom rodzinny i osiadł w Paryżu. Za-
czął uczęszczać na najsławniejszy 
w tym czasie uniwersytet, jakim była 
Sorbona. Marzył on o zaszczytach  



  21 

Katecheza

i bogactwach, do których wiedza mia-
ła mu otworzyć drogę. Franciszek za-
chował wiarę w Boga i czystość serca 
mimo zepsucia, jakim był otoczony 
zewsząd w Paryżu i mimo przewrotno-
ści kolegów, którzy chcieli wszczepić  
w jego duszę błędy heretyckie. Łaskę 
wytrwania zawdzięczał on głównie św. 
Ignacemu Loyoli, z którym się tam 
właśnie zaprzyjaźnił. Poruszony sło-
wami Ewangelii: „Cóż pomoże czło-
wiekowi, choćby cały świat pozyskał, 
a na duszy swojej szkodę poniósł”  
– i wpatrzony w przykład wzorowego 
życia, jakim jaśniał wśród otoczenia 
św. Ignacy Loyola, – modlił się Fran-
ciszek gorąco o światło i moc ducha. 
I wreszcie Bóg użyczył mu siły, by 
pójść za wzorem Ignacego. (…) Zde-
cydował się porzucić świat i zaszczy-
ty, jakie stały przed nim otworem, by 
służyć Chrystusowi w ubóstwie, za-
parciu siebie i czystości serca w po-
wstającym Towarzystwie Jezusowym. 
(…) Wspólnie z paru towarzyszami 
zakonnymi, po zakończeniu studiów 
udał się Franciszek w dwa lata później 
do Wenecji. (…) Postanowili jeszcze 
w Paryżu odbyć pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej a po powrocie pracować tam, 
gdzie Ojciec św. zechce ich przezna-
czyć. Lecz wojna między Wenecją  
a Turcją przeszkodziła temu planowi. 
Zatrzymali się więc dłużej we Wło-
szech, przyjęli święcenia kapłańskie 
w Wenecji i głosili kazania w różnych 
miastach, odwiedzali chorych i więź-
niów. (…) Jan, król Portugalii, dowie-
dziawszy się o cnotliwym życiu człon-
ków Towarzystwa Jezusowego, którzy 
złożyli ślub zupełnego posłuszeństwa 
Ojcu św., prosił Ojca św. o misjonarzy 
dla Indyj. I oto padł los na Franciszka! 
Otrzymał on polecenie udania się do 
Indyj. Przyjął je z największą radością, 
że będzie mógł nowe światy zdoby-
wać dla Chrystusa.

Z wiosną 1541 roku żegnał 
Franciszek brzegi Europy na zawsze 

już, udając się na portugalskim okrę-
cie do Indyj. Podróż trwała rok prawie  
i była bardzo uciążliwa. (…) Któż potrafi 
wyrazić radość Franciszka, gdy ujrzał 
po raz pierwszy upragniony cel podró-
ży, miasto Goa, brzegi Indyj. Deszcze 
ulewne zmusiły go do zatrzymania 
się w Goa. Zabrał się zaraz do pracy  
w szpitalu, gdzie nocował obok cho-
rych, aby w każdej chwili być na ich 
usługi. To znów obchodził z dzwon-
kiem ulice miasta i zbierał dziatwę na 
naukę katechizmu, która była w zanie-
dbaniu z powodu braku księży. Nie za-
pominał i o trędowatych w szpitalu za 
bramami miasta, słuchał ich spowie-
dzi, odprawiał im w niedzielę mszę św.  
A po południu miewał kazania dla kra-
jowców już ochrzczonych. Nie znał 
spoczynku. (…) Tymczasem przybyli 
posłańcy z wysp Makassaru i prosili 
o misjonarzy dla Dalekiego Wschodu. 
Franciszek udał się do grobu św. To-
masza w osadzie St. Thome, by tam 
na grobie wielkiego apostoła prosić 
Boga o światło, co teraz ma czynić, 
dokąd się udać. Cztery miesiące spę-
dził u grobu św. Apostoła na modlitwie 
i posłudze duchownej. (…) Franciszek 
postanowił udać się do Malakki, na 
Daleki Wschód. Obdarzony w relikwie 
św. Tomasza, które nosił odtąd sta-
le na piersi. (…) Zaraz po przybyciu, 
mimo zmęczenia długą podróżą mor-
ską, zabrał się Franciszek do pracy. 
Odwiedzał szpitale, uczył codziennie 
katechizmu, głosił kazania, spowiadał. 
Bałwochwalcze zwyczaje poczęły za-
nikać, dały się słyszeć pieśni chrześci-
jańskie. Do spowiedzi był ogromny na-
tłok ludu po każdym kazaniu Francisz-
ka. Miłym obejściem zjednywał sobie 
przyjaźń nawet wielkich grzeszników  
i powoli wpływał na poprawę ich życia. 
Skąd czerpał on siłę do tylu prac i ten 
ogromny wpływ na serca ludzkie? Są-
siedzi Franciszka podpatrzyli go przez 
szpary w ścianach z palmowych liści 
w jego chatce, jak w nocy, zamiast 
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kłaść się na spoczynek, klękał przed 
krucyfiksem i wznosił ręce ku górze, 
modlił się przez większą część nocy. 
Potem kładł się na twardym łóżku,  
a zamiast poduszki służył mu wielki 
kamień. Mieszkańcy okoliczni, gdy się 
o tym dowiedzieli, zwali go odtąd świę-
tym Ojcem. Ufali mu bezgranicznie, 
przynosili do niego chorych, prosząc  
o modlitwę i przekonali się, że wielu 
nagle odzyskało zdrowie. (…)

Gdy opuszczeni chrześcija-
nie z Amboiny i z Molukków błagali  
o pomoc, Franciszek postanowił za-
spokoić ich żądanie. Z początkiem 
1546 roku opuszczał Malakkę. Statek 
minął Sumatrę, Jawę, i przez wyspy 
Sundajskie kierował się na Wschód. 
(…) Franciszek gorliwie nauczał dzieci 
katechizmu, zbierając i starszych, gdy 
byli wolni od pracy. Rychło też zazna-
czyła się poprawa obyczajów. Po kilku 
miesiącach pracy na wyspie Ternate, 

św. Franciszek Ksawery
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odwiedził jeszcze wyspę Moro, która 
grozą przejmowała z powodu dzikości 
mieszkańców. (…) W czerwcu 1547 
roku powrócił Franciszek do Malakki  
i zabrał się do pracy kapłańskiej. Wnet 
też na jego kazania zbierać się zaczę-
ły takie tłumy, że musiał przenieść się 
do największego kościoła w mieście. 
Spowiadał całymi godzinami i nie mógł 
podołać napływającym rzeszom. (…)

W Malacce spotkał się z kup-
cem Aiwarezem, który przybywał  
z dalekiej Japonii i opowiadał wiele  
o tym dziwnym kraju, jego miesz-
kańcach, ich wierzeniach, o chciwo-
ści wiedzy, o bonzach pogańskich,  
o przygodach, jakich doznają żeglarze 
na burzliwych morzach, oblewających 
wyspy Japonii. W duszy Franciszka 
zrodziło się postanowienie, by i temu 
ludowi, tak żądnemu prawdy, zanieść 
światło ewangelii. (…) Franciszek na-
brał przekonania, że jest wolą bożą, 
by właśnie on pierwszy tam się udał 
i otworzył drogę innym misjonarzom. 
Nie przerażało go niebezpieczeństwo 
tej podróży. Przyjaciołom, którzy go 
chcieli odwieść od tego zamiaru, od-
powiadał, że Bóg jest Panem burz  
i piratów i wszystkich stworzeń. Jemu 
trzeba zaufać. On też będzie karał za 
niedbalstwo w szerzeniu wiary wśród 
pogan. W Palmową niedzielę 1549 
roku żegnał Franciszek miasto Goa, 
udając się do Japonii. (…) 15 sierp-
nia 1549 roku, w dniu Wniebowzięcia 
Najśw. Marii. Franciszek stanął na 
ziemi japońskiej. (…) Po przybyciu 
do portu Kagoszimy (…) Franciszek 
udał się do księcia tego kraju. Ksią-
żę przyjął go mile i chętnie pozwolił 
na nauczanie wiary chrześcijańskiej. 
Franciszek chciał jednak dostać się 
do króla Japonii, by przede wszystkim 
jego nawrócić, a za przykładem cały 
lud pociągnąć do Chrystusa. (…) Jed-
nak okazało się, że król nie miał pra-
wie żadnej władzy, był bezsilny wobec 
książąt i wielkorządców. Sama stolica 

była mocno zniszczona, wiele domów 
spalonych w wojnie domowej. Lada 
dzień groził wybuch nowej wojny. Tam 
więc nie było co robić, ani na pomoc 
króla nie mógł Franciszek liczyć. Wró-
cił zatem do Yama-guczi, by pozyskać 
tamtejszego księcia, najsilniejszego  
z władców Japonii. Książę był bardzo 
uradowany z cennych upominków, 
jakie przywiózł Franciszek z Indyj.  
I chętnie pozwolił poddanym na nową 
wiarę. Lud garnął się teraz do Fran-
ciszka i słuchał jego nauk. (…) Widząc 
tak pięknie rozwijające się dzieło, po-
stanowił Franciszek wrócić do Indyji 
przygotować dla Japonii nowych mi-
sjonarzy.

W tym czasie poczuł też głos 
Boży, wzywający go do pracy dla Chin. 
I odtąd wszystkie wysiłki skierował do 
tego celu. (…) Do Chin wstęp obcym 
był surowo wzbroniony. Wielu już po-
kutowało w strasznych więzieniach 
Kantonu za swą śmiałość. Franciszek 
nie uląkł się tego i postanowił dotrzeć 
tam nawet kosztem największych cier-
pień. Na małej wysepce Sancian bli-
sko stałego lądu, wyczekiwał okazji, 
by się przeprawić do Kantonu. Lecz  
inne były wyroki nieba. (…) Wycień-
czony trudami, legł Franciszek, złożo-
ny ciężką chorobą. Stan jego pogar-
szał się z każdym dniem. W drugim 
tygodniu choroby stracił mowę, leżał 
cichy, znosił cierpienia z poddaniem, 
usta szeptały słowa modlitwy. Śmierć 
nadchodziła. Wierny sługa Antoni czu-
wał przy konającym. Włożył mu do 
sztywniejących dłoni krucyfiks, zapalił 
gromnicę.

3 grudnia 1552 roku, nim 
jeszcze świtać zaczęło, zasnął Fran-
ciszek w Panu. Cicho, nieznacznie 
dusza jego uleciała przed tron Boga. 
Oblicze zmarłego jaśniało. (…) Wieść  
o śmierci Franciszka napełniła miesz-
kających na wyspie Portugalczyków 
głębokim smutkiem i żalem. Pocho-
wali go w tymczasowym grobie. A gdy 
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święty stanisŁaw kostka
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po paru miesiącach odchodził okręt do 
Indyj, wydobyli ciało i ze zdumieniem 
spostrzegli, że jest wcale nie zepsute. 
Przeniesiono je na okręt. Gdy okręt 
przybył po drodze do Malakki, przyj-
mowano je tam uroczyście, a tegoż 
dnia ustała w całym mieście zaraza 
i klęska głodu. Tak Franciszek, na-
wet po śmierci, troszczył się o swoje 
owieczki. Gdy wreszcie okręt, wiozą-
cy drogie szczątki, zbliżył się do portu 
goańskiego, witały je na brzegu niezli-
czone tłumy ludu i wszyscy dostojni-
cy kościelni i państwowi. W kościele 
otworzono trumnę, bo wszyscy się do-
magali zobaczenia świętego ciała. Na 
widok cudownie zachowanych zwłok, 
podziw ogarnął wszystkich, całowa-
no je, lud płakał, modlił się, żałował 
za swe grzechy. Przez trzy dni stały 
zwłoki w kościele, a niezliczone tłumy 
przybywały bez przerwy, by je oglą-
dać. Ciało Świętego pochowano w ko-
ściele w Goa, i do dziś tam spoczywa 
w srebrnej trumnie.”2

2Fragmenty z życia św. Franciszka Ksawerego za: Kłosy 
z Bożej roli tomik 63 „Św. Franciszek Ksawery”, Wydaw-
nictwo Salezjańskie, Warszawa 1938.

Modlitwa 
św. Franciszka Ksawerego:

Dlaczego Cię kocham?
Nie dla nagrody kocham Cię, 
mój Panie!
Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, 
Boże, chce Ciebie serce kochać, 
ile może!
Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja!
Innej pobudki nie zna miłość moja.

Święty Jan Paweł II, któremu 
postać św. Stanisława od młodości 
była bliska, podsumował jego krótkie, 
ale spełnione życie słowami: „żyjąc 
krótko, przeżył czasów wiele.” I rze-
czywiście, w biografii Świętego splata 
się wiele wątków: młodzieńczy bunt  
i zarazem głęboka świadomość wła-
snej drogi, zapał i spontaniczność, ale 
też zadziwiająca w tak młodym wieku 
determinacja i konsekwencja towarzy-
szące realizowaniu powołania, miłość 
Boga i pobożność.

Święty Stanisław urodził się 
w grudniu 1550 roku w Rostkowie na 
Mazowszu, w rodzinie kasztelana za-
kroczymskiego Jana Kostki. Gdy miał 
14 lat ojciec wysłał go ze starszym 
bratem Pawłem na naukę go Kole-
gium Jezuitów w Wiedniu. Stanisław 
odkrył tam powołanie do życia zakon-
nego. Od początku Stanisław musiał 
bronić swojej wiary. Po rozwiązaniu 
internatu bracia zamieszkali w gospo-
dzie protestanckiej. A były to czasy 
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zaznaczone żywymi sporami religij-
nymi oraz propagandą antykatolicką. 
Źródłem ciągłego cierpienia była dla 
niego także postawa starszego bra-
ta oraz innych osób z otoczenia ziry-
towanych nadmierną – ich zdaniem  
– pobożnością Stanisława, przejawia-
jącą się w długich modlitwach, lektu-
rze, częstych postach czy biczowaniu. 
Nie stronili oni od przykrych docinków, 
a co więcej – bicia. Jak się wydaje 
nie była to tylko kwestia młodzieńczej 
rozrywki, ale także wpływ środowiska, 
w którym szanowano „umiarkowaną” 
pobożność, natomiast powołanie za-
konne traktowano jako zło konieczne. 
Stanisław unikał konfrontacji i dlate-
go swoje praktyki religijne starał się 
spełniać   w ukryciu, wypełniając przy 
tym różnorakie obowiązki domowe 
bez narzekania, w ciszy przeżywając  
– jak to ujął ks. Skarga – „domowe mę-
czeństwo”. Przez sześć miesięcy nosił  
w sobie myśl o wstąpieniu do zakonu 
jezuitów, zanim wyjawił ją spowiedni-
kowi. Początkowo usłyszał odmowę, 
bez pozwolenia rodziców przełożeni 
nie chcieli wyrazić zgody na przyjęcie 
kandydata. Mimo takiego obrotu spra-
wy, Stanisław złożył Bogu ślub, że wy-
trwa na obranej drodze. Niedługo póź-
niej zachorował i miał wizję: ukazał mu 
się szatan w postaci groźnego psa, 
który chciał go zaatakować. Chłopiec 
wezwał na pomoc św. Barbarę, pa-
miętając o obietnicy, że kto się do niej 
ucieka, nie umrze bez przyjęcia Ko-
munii świętej. Święta przyszła z anio-
łami i udzieliła mu Komunii, on jednak 
czuł się coraz gorzej. Wtedy przyszła 
Najświętsza Panna z Dzieciątkiem  
i położyła Je na łóżku chorego. Sta-
nisław nagle ozdrowiał. Był pewien, 
że Maryja zachęca go, by nie zatracił 
swojego powołania i nie zaniechał sta-
rań wstąpienia do zakonu. Stanisław 
wiedział, że konsekwentne obsta-
wanie przy swoim napotka na liczne 
opory. Ponowił prośbę o przyjęcie, ale 

przełożony stanowczo odmówił. Chło-
piec za radą innego jezuity, który był 
kaznodzieją na dworze cesarskim, po-
stanowił szukać wsparcia u wyższych 
władz zakonnych. Podczas jednej  
z ostrych sprzeczek z bratem, ostrzegł 
go, że ucieknie jeśli brat będzie go 
dalej źle traktował. Brutalna reakcja 
Pawła na te słowa usunęła ostatnie 

skrupuły Stanisława przed opuszcze-
niem rodziny. Chłopiec wyruszył pie-
szo, w przebraniu. Pościg zorganizo-
wany przez brata okazał się nieudany.

Gdy Stanisław dotarł do Augs-
burga, Piotr Kanizjusz, ujęty wytrwa-
łością młodzieńca, polecił go jezuitom 
z Dylingi, gdzie  Stanisław miał speł-
niać posługi domowe. Doświadczony 
zakonnik chciał się przekonać, czy za 
gorącym pragnieniem wstąpienia do 
jezuitów, kryje się coś więcej niż am-
bicje i marzenia, a więc czy kandydat 
jest na tyle dojrzały, że nie odrzuci 
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„niegodnych” prac fizycznych oraz 
okaże pokorę i posłuszeństwo. Sta-
nisław przeszedł próbę pozytywnie, 
więc Kanizjusz skierował go do nowi-
cjatu w Rzymie. Chłopiec rozpoczął 
nowicjat przy kościele św. Andrzeja na 
Kwirynale. Przełożeni młodego nowi-
cjusza,  zbudowani jego dojrzałością, 
pokorą i posłuszeństwem, nie wahali 
się mu pokazać listu rozgniewanego 
ojca, grożącego synowi więzieniem 
po powrocie do Polski. I to wyzwanie 
Stanisław przyjął również mężnie, jak 
pisze ks. Skarga, opłakując ślepotę 
rodziców, którzy nie poznali Bożych 
darów: „Czym mi Panie Ojcze grozisz, 
tego ja sam pragnę.” Wyznał, że list oj-
cowski „próżno i szkodliwie” wysłany, 
nie zmieni jego postanowienia, gdyż 
on nie boi się cierpieć dla Boga, „który 
dla nas tak wiele ucierpiał.”

W nowicjacie Stanisław, oka-
zywał „wielką skromność i umiarko-
wanie”, zawsze wesoły i przyjemny  
w obejściu „nic o sobie nie trzymał, 
ani sobie czego przypisywał, każde-
go dziwnie poważając.” Właśnie sza-
cunek do każdej osoby, wypływający  
z godności, jaką obdarzył Bóg każde-
go bez wyjątku, młody nowicjusz nie 
był pyszny i przykry dla otoczenia. 
Słowa św. Pawła – „Cóż  masz, cze-
go byś nie otrzymał” nie były dla nie-
go tylko retorycznym stwierdzeniem, 
ale uwalniającą prawdą o ludzkiej 
kondycji: istoty, która potrzebuje łaski 
Bożej, która sama nie może osiągnąć 
szczęścia i zbawienia, ale dostępuje 
tego dzięki Bogu we wspólnocie braci. 
Stanisław miał świadomość tego, jak 
wiele otrzymał, zarówno od rodziców 
jak i współbraci. 

Podobnie, jak głoszą przeka-
zy, „w prostocie i wiernie co kazano 
wykonywał, na tym poprzestając, iż 
kazano.” Posłuszeństwo, jeden z fila-
rów życia zakonnego, w którym szcze-
gólnie sobie upodobał, nie wypływało 
z „ducha gnuśnego”, ale z cnoty. Od-

danie wolności decydowania o sobie 
przełożonym, w których decyzjach wi-
dzi się wolę Boga, umożliwia bowiem 
zaangażowanie w realizację powoła-
nia zakonnego, a nie własnego „wi-
dzimisię” . Nie oznacza to w żadnym 
wypadku poprzestawania na minimum 
wymagań, ale pełne oddanie się po-
leceniom przełożonych. Gdy pewnego 
razu z powodów zdrowotnych zakaza-
no Stanisławowi modlić się (a młody 
jezuita modlił się nieustannie), odczuł 
ciężar posłuszeństwa, ale szybko się 
opanował. Co nieczęsto się zdarza, 
nie doświadczał na modlitwie roz-
targnień, jego skupienie było pełne 
i czyste. To właśnie czystość serca  
i głębokie rozmodlenie, sprawiały, 
że o rzeczywistości duchowej mówił  
w sposób tak prosty, szczery i zaan-
gażowany, że nie mogło to ujść uwa-
dze osób, które żyły z nim na co dzień. 
Otoczenie zadziwiało jego szczególne 
nabożeństwo do Matki Bożej: wymy-
ślał nowe i prześliczne „imiona” i stop-
nie chwały w niebie dla Tej, którą ca-
łym sercem ukochał i doświadczał Jej 
opieki. Pewnego razu idąc do kościoła 
Matki Bożej Śnieżnej, zapytany przez 
towarzysza, czy Ją kocha, odparł po 
prostu: „Przecież to moja Mama.”

Życie Stanisława było pozba-
wione jakiegokolwiek niepokoju, gwał-
townych wstrząsów, chaotycznych 
poszukiwań; cechowało go raczej 
wytrwałe, cierpliwe podążanie za raz 
podjętym, wybranym dobrem, powo-
łanie realizowane z wiernością każ-
dego dnia. Jak pisze ks. Janusz Ce-
głowski: „Nie dał się zwieść mirażowi 
kariery, bogatego i wygodnego życia, 
przyszłości zabezpieczonej majątkiem 
rodziców. Miał odwagę przeciwsta-
wić się panującym modom na życie. 
Nie chciał tylko wypełniać żołądka, 
imponować strojami, uczynić z życia 
jednej wielkiej rozrywki. Niesamowi-
cie szybko zrozumiał te wszystkie złu-
dzenia, za którymi często biegniemy,  
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przeskoczył je, odkrył głębię, którą 
każdy z nas posiada, a która przez 
całe życie jest często w nas uśpiona. 
Stawać się dojrzałym człowiekiem, to 
podjąć trud rozwoju (…). Nie był mię-
czakiem, który mówi „taki już jestem”, 
a zło usprawiedliwia słabością, obwi-
nia innych, oskarża warunki, historię 
(…). Był czujnym ogrodnikiem, wyry-
wającym chwasty słabości i grzechu, 
aby wyrosły piękne kwiaty i owoce.”

Stanisław umarł, tak jak żył. 
Po roku pobytu w nowicjacie nagle 

zachorował na malarię, która po kil-
ku dniach przyniosła śmierć. Ta, choć 
niespodziewana, zastała Stanisława 
przygotowanego: „Gotowe jest serce 
moje, Boże” powiedział opatrzony sa-
kramentami. Odszedł do Boga w wigi-
lię lub dzień Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny 1568 roku.

Marcin Kuczok

Myśli filipińskie

święty jan henryk newman 
o świętyCh

I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy 
wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, 

winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. (Hbr 12, 1)

Nie ulega wątpliwości – pisze 
św. Jan Henryk Newman – że jest dla 
nas rzeczą korzystną to, że wspania-
li, święci ludzie zostają zabrani z tego 
świata do nieba. W innym wypadku 
mogłoby nas ominąć wiele łask Boże-
go miłosierdzia. Bóg zabiera świętych 
ludzi do siebie by mogli wypełniać inne 
zadania w Jego służbie, równie waż-
ne, jeśli chodzi o zbawienie ludzi, jak 
ich wcześniejsze, doczesne działania. 
Chrystus wstąpił do nieba, by wstawiać 
się za nami u Ojca – podobnie i święci 
wstawiają się w sprawie zwycięstwa 
Prawdy na ziemi, a ich modlitwy mogą 
być warunkiem niezbędnym do tego, 
by owo zwycięstwo faktycznie nastą-
piło, na równi z wysiłkami tych ludzi, 
którzy wciąż pozostają na tym świecie. 
Zatem, odejście świętych do chwa-
ły nieba ma konkretny cel, a ich dary  

i talenty nie zostają zmarnowane – ich 
wzniosłe myśli, żar modlitwy, święte 
pragnienia, zapał wiary, łagodność  
i słodycz uczuć nie zostały im dane 
bez przyczyny. Z pewnością trwają oni 
w wiekuistej pieśni w niebie, chwaląc  
i wielbiąc Boga w dzień i w nocy w Jego 
świątyni – jak Mojżesz na Górze, pod-
czas gdy Jozue i jego wojsko walczyli 
z Amalekitami. Czy mogliby otrzymać 
lepszy przydział błogosławieństwa, 
aniżeli służbę na wzór Zbawiciela, któ-
ry odszedł do Ojca przed nimi? 

Choć Chrystus jest Żyjącym  
i Wywyższonym Panem wszystkiego, 
pomimo swojego odejścia cały czas 
mającym władzę nad światem, a świę-
ci są jedynie jego sługami, nie posia-
dającymi żadnej władzy sami z siebie, 
to jednak, jak czytamy w Księdze Apo-
kalipsy, wciąż pozostają zatroskani  
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o losy Kościoła. Czytamy zatem, że 
męczennicy przed tronem Boga wołają 
głosem donośnym: „Dokądże, Władco 
święty i prawdziwy, nie będziesz są-
dził i wymierzał za krew naszą kary 
tym, co mieszkają na ziemi?” (Ap 6, 
10). W innym miejscu Starcy wielbią 
Boga słowami: „Dzięki czynimy Tobie, 
Panie, Boże wszechmogący, Który je-
steś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą 
władzę i zaczął królować. I rozgniewa-
ły się narody, a nadszedł Twój gniew” 
(Ap 11, 17-18). Mowa także o świę-
tych, którzy wołają: „Dzieła Twoje są 
wielkie i godne podziwu, Panie, Boże 
wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne 
są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż 
by się nie bał, o Panie, i Twego imienia 
nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, 
bo przyjdą wszystkie narody i padną 
na twarz przed Tobą, bo ujawniły się 
słuszne Twoje wyroki” (Ap 15, 3-4).
 W Piśmie Świętym czytamy  
o świętych, którzy żyli i pomarli w wie-
rze przed nami. To oznacza, że nie 
jesteśmy osamotnieni na drodze wia-
ry – przed nami byli inni ludzie, którzy 
doświadczyli położenia podobnego 
do naszego, żywili podobne uczucia, 
przechodzili nasze próby i pracowa-
li dla nagrody, której i my pragniemy. 
Nic bardziej nie podnosi na duchu, 
niż świadomość, że przynależy się 
do wspaniałej, zwycięskiej wspólno-
ty. Czyż żołnierz nie chwali swojego 
dowódcy i nie jemu przypisuje zwy-
cięstwo, w którym miał udział? Nie 
jest bowiem sam, ale z nim jest cała 
armia i to z jej działaniami łączy swoje 
własne pragnienia, działania i zwycię-
stwa. Czyż obywatel jakiegoś silnego 
kraju nie chlubi się ze swojej przyna-
leżności do niego? Czy nie spogląda  
z radością na działalność swoje-
go państwa i na pomniki przodków,  
z dumą myśląc o swoim pochodze-
niu? Tak samo zasadna jest duma 
chrześcijanina ze swojej wiary – zdaje 
on sobie sprawę z tego, że, jak czyta 

w Piśmie Świętym, jest „obywatelem 
znacznego miasta” (zob. Dz 21, 39), 
które sięga korzeniami dawnych cza-
sów. To sam Bóg Wszechmogący po-
stanowił doprowadzić tak wiele swoich 
dzieci do chwały Syna, sprawiając, że 
w każdym wieku historii rodzą się na 
nowo do Jego służby. Zatem chrześci-
janin jest jednym z całej rzeszy ludzi, 
a wszyscy ci święci, o których czyta, 
to jego bracia i siostry w wierze. Taka 
świadomość przynosi mu pocieszenie 
na przekór wpływowi świata docze-
snego. Choć trudno powiedzieć, kto 
spośród dziś żyjących ludzi zosta-
nie zaliczony do grona świętych, a ci  
z nadchodzących wieków przyszłych 
są wiadomi tylko Bogu, to święci z cza-
sów minionych są znani dzisiejszym 
chrześcijanom. Mogą oni stanowić 
zachętę do pójścia w ich ślady – dla-
tego chrześcijanie winni z uwagą przy-
glądać się przeszłości, w której, jak  
w lustrze, odbija się przyszłość. Znaj-
dziemy tam listę wiernych sług Boga 
– Patriarchów, Mojżesza, Samuela, 
Proroków, Dawida i innych świętych 
królów. To są przodkowie chrześcijan, 
których obraz jest bliski ich sercom  
– łączy ich ta sama sprawa, a historie 
ich życia podnoszą na duchu.
 Zatem świadomość wspólno-
ty ze świętymi – świętych obcowania  
– napawa nas otuchą. Chrystus 
zgromadził rozproszone dzieci Boże  
w jedno (zob. J 11, 52) i postawił obok 
siebie w każdej epoce i miejscu. Do-
świadczamy pokus i prób w młodości? 
Nie możemy być w gorszym położe-
niu niż św. Józef! Chorujemy? Biblijny 
Hiob prześcignął nas tak w cierpie-
niach, jak i w cierpliwości! Mamy dy-
lematy lub doświadczamy niepokoju, 
próbując rozwiązać konflikt pomiędzy 
obowiązkiem a skonsternowanym 
umysłem, by zadowolić nieżyczliwych 
przełożonych i nie obrazić Boga? Nie 
jest możliwe, by nasza próba była cięż-
sza od tej, którą przeszedł Dawid, gdy  
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prześladował go Saul! Naszym za-
daniem jest świadczyć o prawdzie 
pośród grzeszników? Żaden chrze-
ścijanin żyjący współcześnie nie jest  
z pewnością doświadczany tak cięż-
ko jak prorok Jeremiasz! Przeżywamy 
próby w życiu rodzinnym? Hiob, Pa-
triarcha Jakub i Król Dawid musieli sta-
wić czoło cierpieniu swoich dzieci! Ła-
two wprawdzie mówi się takie rzeczy  
i wielu ludzi może w ogóle nie poczuć 
się ani poruszonymi, ani pocieszony-
mi przez takie słowa. Jak wyjaśnia św. 
Jan Henryk Newman – nie o słowa tu 
chodzi, ale o głębsze zastanowienie 
się nad historią świętego i pójście tą 

samą drogą, niejako w towarzystwie 
tego, którego losy z przeszłości zbie-
gły się z naszymi. Takie właśnie uczu-
cia chrześcijanie żywią wobec świę-
tych w niebie.
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wizerunki świętego filipa neri 
w sztuCe polskiej 

Cz. 2

W poprzednim numerze niniej-
szego czasopisma przedstawiliśmy 
wybrane wizerunki św. Filipa w sztuce 
włoskiej. Teraz pora zaprezentować 
wizerunki naszego patrona w sztuce 
polskiej1. A zachowało się tych wy-
obrażeń nadspodziewanie dużo. Dla-
tego w niniejszym artykule zapoznamy 
się z wizerunkami św. Filipa zacho-
wanymi w domach kongregacyjnych,  
a w następnym z przedstawieniami 
świętego w innych miejscach Polski. 
Każda kongregacja szczyci się posia-
daniem obrazów, rzeźb, grafiki i me-
dali z wyobrażeniem swojego patrona.  
Z uwagi na szczupłość miejsca, mu-
simy z dużego zespołu obrazowego 
dokonać wyboru. Wartościowanie  
w sztuce jest niezmiernie trudnym 
zadaniem, ponieważ nie sposób wy-

1Rozszerzona wersja artykułu znajduje się w pracy: ks. H. 
Brzozowski, Piękno i radość. Ikonografia św. Filipa Neri  
w sztuce polskiej, Gostyń 2022.

zbyć się osobistych upodobań este-
tycznych. Postaramy się wybrać takie 
realizacje, które wyróżniają się formą 
plastyczną i ciekawym programem 
ikonograficznym. W pierwszej kolej-
ności zapoznamy się z początkami wi-
zualizacji kultu św. Filipa na ziemiach 
polskich. Następnie zaprezentujemy 
wybrane wizerunki przechowywane  
w istniejących klasztorach filipińskich 
z zachowaniem porządku chronolo-
gicznego, czyli od najstarszych do 
współczesnych.          

Początki kultu św. Filipa i jego wi-
zualizacje

Postać św. Filipa znana była  
w Rzeczpospolitej jeszcze przed zało-
żeniem w 1668 roku pierwszego domu 
Kongregacji Oratorium w Gostyniu.  
O dużej popularności świadczy wy-
danie jego życiorysu po polsku, na-
pisanego przez paulina z konwentu 
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Il.1. Studzianna. Malarz nieznany. Ok. 1674 r.

częstochowskiego Andrzeja Gołdo-
nowskiego. Książkę wydał drukarz 
krakowski Franciszek Cezary w 1625 
roku2. Chociaż publikacja nie zawiera 
ilustracji, to warto do niej zajrzeć, bo 
pisana jest przepiękną staropolszczy-
zną.

O pierwszych wizerunkach ja-
kie pojawiły się na gruncie rodzimym, 
dowiadujemy się od naszego nieoce-
nionego kronikarza księdza Kaspra 
Dominikowskiego. W swoim dziele 
wspomina, że Władysława IV, król pol-
ski w latach 1632-1648, ufundował na 
Jasnej Górze kaplicę ku czci św. Filipa. 
W niej złożył jego relikwie otrzymane 

od papieża Urbana VIII3. Jeśli istnia-
ła kaplica, to pewnie musiał tam być 
jakiś wizerunek. Przeprowadzone po-
szukiwania pozwalają tylko stwierdzić, 
że na Jasnej Górze nie ma śladu po 
takiej kaplicy, ani też relikwii i wizerun-

2Publikacja dostępna na stronie Federacji Bibliotek 
Cyfrowych.
3Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem, 
Kronika (XVI – XIX) pisana w latach 1827-1836 przez ks. 
Kaspra Dominikowskiego (egzemplarz I), AFG (Archiwum 
Filipinów w Gostyniu), sygn. A/11, s. 21.

ku naszego patrona4. Ksiądz Domini-
kowski pisze dalej, że Jan Kazimierz, 
król polski w latach 1648-1668, razem 
z małżonką Maria Ludwiką, uroczyście 
obchodzili na zamku warszawskim 
dzień liturgicznego wspomnienia św. 
Filipa. W tym dniu do kaplicy królew-
skiej przynoszono i przyozdabiano 
obraz Apostoła Rzymu5. Także poszu-
kiwania tego obrazu okazały się bez-
owocne. 

Nieco dalej nasz kronikarz 
odnotował niezmiernie ważne dla na-
szych rozważań wydarzenie. Oma-
wiając historię pierwszego kościoła 
świętogórskiego napisał: pomieniony 
Proboszcz Gostyński [Szymon Bartło-
miej Hesperus] wybudował przy tymże 
Kościele Zakrystię, a nad nią Ołtarz 
poświęcony Świętemu Franciszko-
wi Assyskiemu i tudzież wymurował 
Kaplicę z Ołtarzem, w którym osadził 
Obraz Świętego Filippa Neriusza. Co 
po on czas uważano za przepowied-
nię zaprowadzenia tamże kiedyś świe-
żo utworzonej w Rzymie Kapłanów 
Świeckich pod Imieniem tegoż Świę-
tego6. Także i tym razem nie wiemy, 
jak obraz wyglądał. Wiadomo tylko, że 
ksiądz Hesperus zmarł w 1646 roku,  
a po obrazie pozostała jedynie 
wzmianka kronikarska. 
 Jeszcze inny obraz św. Filipa 
fundował ksiądz Stanisław Grudowicz. 
Zanim stał się fundatorem Kongregacji 
Oratorium w Gostyniu, pełnił funkcję 
proboszcza kościoła św. Małgorzaty  
w Poznaniu na Śródce. Podczas swo-
jej pielgrzymki do Rzymu zapoznał się 
z filipinami na Vallicelli. Takie zgroma-
dzenia apostolskie pragnął założyć 
przy kościele, gdzie proboszczował. 
Po pielgrzymce do Rzymu ufundował 
w 1652 roku przy tymże kościele oł-
tarz z obrazem świętego. Przy ołtarzu 

4Informację otrzymałem od kustosza jasnogórskiego  
o. Stanisława Rudzińskiego. 
5Zbiór wiadomości o Świętej Górze…, dz. cyt., s. 21. 
6Tamże, s. 11.
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odprawiał nabożeństwa i uroczysto-
ści odpustowe w dniu liturgicznego 

wspomnienia świętego7. Na nabożeń-
stwa przybywali mieszkańcy Poznania  
i okolicy, jak również liczne ducho-
wieństwo zakonne i diecezjalne. Jed-
nakże po obrazie nie pozostało żad-
nego śladu. 

Wspomniane wyżej obrazy po-
wstawały jakby przypadkowo, na mar-
ginesie osobistych upodobań i gorli-
wości religijnej. Natomiast pierwsze 
wizerunki nijako oficjalne, powstawały 
z okazji zakładania nowych fundacji fi-
lipińskich. Zamawiano wtedy obraz pa-
trona, który uczestniczył w uroczysto-
ściach introdukcji, czyli wprowadzenia 
filipinów do objęcia nowego miejsca. 
Pierwsza introdukcja wspólnoty fili-
pińskiej miała miejsce 4 październi-
ka 1668 roku w Gostyniu na Świętej 
Górze. Z fary miejskiej wyruszyła do 
kościoła świętogórskiego procesja  
z obrazem patrona. Fundator obrazu 
Adam Konarzewski, zamówił płótno  
u artysty Franciszka, znanego malarza 
poznańskiego zamieszkałego przy ka-

7Tamże, s. 51. 

tedrze. Na uroczystość introdukcji, ob-
raz przybrała w złote klejnoty i drogie 
kamienie żona fundatora Zofia z domu 
Opalińska. W ceremoniach brali udział 
licznie przybyli pielgrzymi, ale oddaj-
my głos naszemu kronikarzowi: … 
około godziny dziesiątej rannej urzą-
dzono i rozpoczęto uroczysty postęp 
z obrazem tegoż Świętego Bożego na 
Świętą Górę. Wprzód nieprzejrzanego 
tłumu ludu, w przodzie po bokach i po-
zad Procesyi. W pośród licznego gro-
na osób najznakomitszych Familiów, 
szedł dwoma rzędami mnogi orszak 
Kapłanów w komżach – za temi czte-
rech Kapłanów w Dalmatykach nieśli 
na ramionach on wyżej rzeczony a bo-
gato strojony Obraz – toż dopiero szło 
ośmiu Kapłanów w pięknych Kapach, 
a wreszcie postępował Xiądz Officjał 
Celebrans [Wojciech Dobrzelewski]  
w Kapie kosztownej otoczony znako-

mitą Assystencją w ubiorach kościel-
nych. W ciągu tej procesji śpiewano 
Litanię o Wszystkich Świętych na  

Il.2. Studzianna. Złotnik nieznany. Ok. 1680 r.

Il.3. Tarnów. Malarz nieznany. 
2 poł. XVII w. Tarnów, 

Kongregacja Oratorium.
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przemian z melodyjnym odgłosem 
Muzyki i przy częstym huku z ręcznej 
strzelby sprawionym przez Mieszkań-
ców Gostynia8. Obraz w ceremonial-
nej procesji wniesiono do kościoła 
świętogórskiego. Poza wzmianką kro-
nikarską o imieniu malarza, nie wiemy 
nic więcej o artyście ani o jego innych 
obrazach. Wiemy tylko, że był artystą 
znanym i mieszkał przy katedrze po-
znańskiej. I to wszystko. Ale obraz za-
chował się.
 Podobną procesję z obrazem 
św. Filipa odprawiono 15 listopada 
1671 roku z okazji introdukcji Kongre-

gacji w Poznaniu na Śródce. Wtedy 
z katedry poznańskiej niesiono obraz 
patrona do kościoła św. Małgorzaty, 
który filipini obejmowali w zarząd. Naj-
prawdopodobniej był to wspomniany 
wyżej obraz fundowany przez księdza 
Grudowicza w 1652 roku. 
 Nie wiemy, czy taka procesja 
miała miejsce podczas zakładania 
Kongregacji w Studziannie-Poświęt-

8Tamże, s. 75.

nem w 1674 roku. W każdym razie 
podczas ceremonii introdukcji wy-
stępuje wizerunek naszego patrona. 
Nasz dziejopis odnotował: To gdy się 
stało, zjechał osobiście [ks. Jan Sta-
nisław Zbąski] na dniu 10 lipca do 
Studziannej, a w dniu następującym, 
odśpiewawszy uroczyście Mszą Świę-
tą, sam po prawej stronie Wielkiego 
Ołtarza w Kaplicy umieścił w ołtarzu 
obraz Świętego Filippa Neriusza i pu-
blicznie zarząd rzeczy Duchownych 
oddał Kongregacyi tegoż Świętego,  
w osobie Xiędza Smoszewskiego  
i jego towarzysza Xiędza Sannera9. 

Z dokumentów źródłowych do-
wiadujemy się o procesji z obrazem 
św. Filipa przy powstaniu domu filipiń-
skiego w Borku Wlkp. Procesja wyru-
szyła 29 września 1679 roku z farnego 
kościoła św. Stanisława do kościoła 
Matki Boskiej Pocieszenia na Zdzieżu. 
W kronice księdza Dominikowskiego 
czytamy: Szły naprzód Bractwa Świę-
tej Anny, Świętego Józefa, Świętego 
Izydora i Świętego Różańca – wszyst-
kie ze swojemi pięknie przystrojonemi 
Obrazami, Chorągwiami i zapalone-
mi świecami. Za temi niesiono Obraz 
Świętego Filippa Neriusza przybrany  
w różne wyroby ze złota i srebra. Za 
nim postępowało Duchowieństwo 
zgromadzone licznie w bogatych ubio-
rach kościelnych, a wreszcie szedł 
celebrans wyżej rzeczony Xiądz Of-
ficjał i komisarz [Hieronim Wierzbow-
ski] strojny kosztownym Apparatem  
i otoczony mnogą Assystą. Pozad nie-
go zamykał procesję tłum ze wszyst-
kich stanów: a wszystko postępowa-
ło wśród uroczystego śpiewu Litanii  
o Najświętszej Maryi Pannie na prze-
mian z odgłosami wdzięcznej muzy-
ki10. Z wizytacji księdza Jacka Ignace-
go Gnińskiego z 1684 roku zachował 
się protokół wyposażenia tegoż ko-
ścioła, który wymienia ołtarz św. Filipa 

9Tamże, s. 155.
10Tamże, s. 175.

Il.4. Studzianna. Malarz nieznany. 
1 poł. XVIII w.
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Neri11. Można zatem wnioskować, że 
niesiony w procesji obraz umieszczo-
no w ołtarzu bocznym poświęconym 
patronowi filipinów. Z powodu różno-
rakich trudności, Kongregacja w Bor-
ku Wlkp. nie przetrwała próby czasu. 
Już w 1684 roku została rozwiązana, 
a ślad po obrazie zaginął. Jedynym 

śladem obecności filipinów przy ko-
ściele boreckim, jest zachowana do 
dzisiaj barokowa figura św. Filipa  
w ołtarzu bocznym. 

Oprócz wyżej wspomnianych 
opisów introdukcyjnych, zachowała 
się także relacja z ceremonii zapro-
wadzenia nieistniejącej od 1808 roku 
Kongregacji w Biechowie. 1 maja 1718 
roku wyruszyła procesja z dworu fun-
datora Świętosława Smarzewskiego 
do kościoła biechowskiego. W kronice 
księdza Dominikowskiego czytamy: …
zjechali rzeczywiście Kapłani Kongre-
gacji Gostyńskiej i Poznańskiej do Bie-
chowa na dzień wyznaczony 1 maja,  
a zarazem zjechało się liczne grona 
obcego Duchowieństwa, między który-
mi kilku Opatów i kilkunastu Prałatów 
znakomitych. Najszczególniej przybył 
w swojej osobie, wymieniony wyżej 
Kiądz Biskup Kommisarz [Piotr Tarło 
– sufragan poznański], któren ubrany 
Pontyfikalnie, otoczony mnogą a stroj-
ną Assystencją, poprzedzony przez 
11Historya Zdziezkiego i cudownych wizerunków Mat-
ki Bozkiej Boreckiej na Zdzieżu napisał ks. Aleksander 
Brandowski proboszcz Borecki, Poznań 1889, s. 158. 

Duchowieństwo przybrane w komże 
i przez Prałatów i Opatów w apara-
tach kościelnych, w pośród wspania-
łego grona Panów Koronnych i Oby-
wateli a nieprzeliczonego mnóstwa 
Ludu, wszelkiego stanu, wieku i płci, 
o godzinie 9 rannej, rozpoczął uroczy-
stą prosessją, od Dworu do kościoła.  
W tej obraz Świętego Filippa Neriusza 

wraz z Relikwiami wieziono na okaza-
le przystrojonym, niby Tryumfalnym 
Wozie; z którego tuż przy drzwiach 
kościelnych zdjęty obraz przez Kapła-
nów wniesiony i złożony został przed 
Wielkim Ołtarzem12. 

Z przytoczonych opisów wyni-
ka, że obrazy przede wszystkim fun-
dowano na uroczystość introdukcji no-
wych wspólnot filipińskich. Obrazy czę-
sto przyozdabiano złotymi i srebrnymi 
aplikacjami oraz szlachetnymi kamie-
niami. Zwyczaj przyozdabiania kulto-
wych wizerunków, znakomicie wpisuje 
się w kulturę sarmacką z jej upodoba-
niem do srebrnych aranżacji wnętrz 
kościelnych. Powstawały wówczas 
12Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem…, 
dz. cyt., s. 286. 

Il.6. Gostyń. Malarz nieznany. XVIII w.

Il.5. Studzianna. Malarz nieznany. 
1 poł. XVIII w.
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srebrne nastawy ołtarzowe, taberna-
kula, antependia, feretrony, ołtarzyki, 
a słynące łaskami wizerunki otaczano 
kompozycjami złożonymi z plakietek 
wotywnych i zdobiono sukienkami 
oraz koronami. Do dnia dzisiejszego 
wizerunek studziański zdobią srebrne 
sukienki. Na tym zakończymy to nieco 
przydługie wprowadzenie. Teraz pora 
przejść do przedstawienia wybranych 
realizacji świętofilipowych. 
      
Prezentacja wizerunków św. Filipa

Obrazy św. Filipa związane 
z uroczystą introdukcją Kongregacji, 
zachowały się tylko w Gostyniu i Stu-
dziannie. Z pierwszego oglądu moż-
na stwierdzić, że wzorowane były na 
malowidle Guido Reniego. Ukazują 
świętego w szatach liturgicznych, klę-
czącego przed Madonną. Obraz go-
styński pominiemy, ponieważ oddany 
w latach 80-tych XX wieku do kon-
serwacji z dużymi ubytkami warstwy 
malarskiej, został w znacznej części 
zrekonstruowany. Prace konserwa-
torskie uratowały obraz, ale pierwot-
ne walory barokowe nie sposób było 

ocalić. Natomiast obraz ze Studzianny 
zachował się bez większych śladów 
późniejszych ingerencji (il.1)13. Wspo-
mniano wyżej, że obraz uczestniczył 
w 1674 roku przy zakładaniu wspól-
noty oratoryjnej. Wizerunek znajduje 
się w bocznym, drewnianym ołtarzu  
z 2 ćwierci XVIII wieku. Płótno jest ra-
czej wierną kopią Reniego. Nosi zna-
miona dobrego warsztatu. Mistrzow-
sko opracowane są twarze modelo-
wane miękką, światłocieniową plamą 
barwną. Nic więcej nie można powie-
dzieć o malowidle, ponieważ dużą 
jego część pokrywają srebrne aplika-
cje takie jak sukienki, obłoki, lilia, koro-
na na głowie Madonny i gloria otacza-
jące głowę Neriego. Srebrne ozdoby 
wyszły z biegłego warsztatu złotnicze-
go. Wyróżniają się znakomicie odku-
tym ornamentem akantowo-kwietnym, 
charakterystycznym dla 3. tercji XVII 
wieku. Z form floralnych można roz-
poznać mięsisty akant, duże kwiaty 
tulipana, narcyza trąbkowego, piwonii 
i tzw. kwiaty akantu. Srebrne aplikacje 
pozwalają nam uznać obraz za pier-
wotny, ponieważ czas ich powstania 
jak najbardziej pokrywa się z intro-
dukcją kongregacji studziańskiej. Naj-
widoczniej obraz od początku zdobiły 
srebrne dekoracje.

Oprócz omówionego wyżej 
obrazu, klasztor studziański prze-
chowuje zabytek zupełnie wyjątkowy.  
A jest nim relikwiarz antropomorficzny 
w formie pełnoplastycznej figurki św. 
Filipa (il.2)14. To dzieło złotnika wielce 
utalentowanego, powstało około 1680 
roku. Na czas powstania wskazują 
cechy stylistyczne takie jak mięsisty 
akant i duże kwiaty. Być może, że ten 
sam złotnik wykonał także aplikacje 
do obrazu św. Filipa. Relikwiarz nie 
ma znaków złotniczych, dlatego au-
tor pozostaje nieznany. Zagraniczna  
13Studzianna. Olej na płótnie, wymiary: 159x120 cm.
14Studzianna. Srebro częściowo złocone, odlewane, try-
bowane, grawerowane, kameryzowane, fakturowane, cy-
zelowane; wymiary: wys. 71 cm, stopa 25x23 cm.

Il.7. Tarnów. malarz nieznany. 
2 poł. XVIII w.
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proweniencja relikwiarza jest raczej 
wątpliwa. W tym czasie warsztaty złot-
nicze dawnej Rzeczpospolitej śmiało 
dorównywały poziomowi artystyczne-

mu środowiskom zachodnioeuropej-
skim. Biorąc pod uwagę położenie 
geograficzne Studzianny, relikwiarz 
najprawdopodobniej jest wytworem 
warsztatów działających w Pozna-
niu, Warszawie lub Krakowie. Wątki 
świętofilipowe odnajdujemy już na 
stopie relikwiarza, zdobionej kwiata-
mi anemonu i piwonii oraz czteroma 
kartuszami otoczonymi obłokami. Na 
jednym kartuszu putta trzymają zwój  
z napisem zaczerpniętym z Ps. 112,1  
– Laudate Pueri Dominum (tłum. 
Chwalcie słudzy Pańscy). Drugi kar-
tusz ukazuje putto trzymające plakiet-
kę z jezuickim monogramem „IHS” 
a inne putto dzierży pochodnię.  Na 
kolejnym kartuszu widać dwa putta 
podtrzymujące otwartą księgę. Najcie-
kawiej przedstawia się kartusz czwar-
ty. Widzimy tam trzy putta, z których 
jeden trzyma krzyż, inny kadzielnicę, 
a trzeci dzwonek i plakietkę z wizerun-

kiem ekstazy św. Filipa, wzorowanym 
na obrazie Guido Reniego. W trzonie 
dominuje owoidalny nodus otoczo-
ny trzema plastycznymi postaciami 
anielskimi ze złożonymi rękami, który 
podtrzymuje pełnoplastyczną figur-
kę św. Filipa wpisaną w migdałowatą 
mandorlę, otoczoną promieniami szty-
letowymi i falistymi. Postać ubrana jest  
w albę i ornat skrzypcowy, zdobiony 
splotami bujnych liści z kwiatami pi-
wonii, anemonu, narcyza trąbkowego 
i tzw. kwiatu akantu. Kolumnę środ-
kową ornatu dekorują dwa czerwone 
kamienie jubilerskie oraz aplikowany 
mariogram „MARIA”, jezuicki chry-
stogram „IHS” oraz łaciński krzyżyk 
treflowy z figurką Chrystusa. Głowę 
świętego okoloną krótkim zarostem, 
otacza promienisto-płomienista gloria 
z punktowanym napisem: Ave dulcis 
Mater Christi (tłum. Witaj słodka Mat-
ko Chrystusa). Złotnik umiejętnie wy-
modelował twarz Neriego. Nadał jej 
delikatne rysy i piękne, szeroko otwar-
te oczy zapatrzone w świat dla nas 
niewidzialny. Na jego piersi widnieje 
pojemnik na relikwie w kształcie ser-
ca. Projektodawca musiał być dobrze 
obznajomiony z żywotem św. Filipa  
i umiejętnie dobrał tematy ikonogra-
ficzne, które złotnik znakomicie wykuł 
w srebrze. Rzadko się zdarza, aby  
w jednym dziele spotkały się wyszuka-
ny program ikonograficzny pomysło-
dawcy, kunszt wykonawcy i szlachet-
ny kruszec. W czasach nam współ-
czesnych relikwiarz pokryto agresyw-
nym złoceniem galwanicznym, które 
mocno zdegradowały odbiór estetycz-
ny i zatarły jakże ważny w tego typu 
zabytkach walor dawności. W tym 
miejscu nasuwa się ważny postulat 
konserwatorski. Dzieła o tak wysokiej 
wartości artystycznej warto powierzać 
dobrym konserwatorom od zabytków 
metalowych. Umiejętności warsztato-
we współczesnych złotników, niekie-
dy bardzo wysokie, nie zawsze idą  

Il.8. Gostyń. Malarz nieznany. XIX w.
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w parze ze znajomością zasad sztu-
ki konserwatorskiej. Stare złocenia 
należy pozostawić, wystarczy je tylko 
oczyścić od zabrudzeń i wtórnych pro-

duktów korozji. Walor starości przyda-
je tego rodzaju zabytkom niepowta-
rzalnego piękna i autentyczności.   

Z warsztatu złotniczego prze-
nieśmy się teraz do pracowni ma-
larskiej. W nieznanym nam bliżej 
środowisku artystycznym, powstał 
wizerunek św. Filipa przechowywa-
ny w Kongregacji Tarnowskiej (il.3)15. 
Obraz olejny namalowany na płótnie 
w 2 połowie XVII w. ukazuje Neriego 
podtrzymywanego przez dwóch anio-
łów. O historii obrazu niewiele wiemy. 
Zapewne przywieźli go filipini z Gosty-
nia, którzy po kasacie zamieszkali od 
1878 roku w Tarnowie. Najważniejsze, 
że obraz zachował się do dzisiaj i ma 

15Tarnów. Olej na płótnie, wymiary: 208x118 cm.

troskliwych opiekunów. Święty ubrany 
w strój liturgiczny, klęczy przed Naj-
świętszym Sakramentem, wystawio-
nym w monstrancji stojącej na skrzyni 
ołtarzowej. Zatrzymajmy się na chwilę 
przy monstrancji. Należy ona do typu 
retabulowego, przypominającego na-
stawy ołtarzowe zwane retabulami. 
Stąd wzięła się nazwa typu monstran-
cji, który występował w przez cały 
XVII wiek. Naczynie eucharystyczne 
ukazane na obrazie tarnowskim po-
siada dwie kondygnacje i charakte-
rystyczne boczne uszaki, spotykane  
w ołtarzach manierystycznych. Część 
dolną zajmuje promienista kapsuła na 
świętą hostię. W 2 połowie XVII wie-
ku rozpocznie się proces powolnego 
uwalniania promienistej kapsuły od ar-
chitektury. Proces ten doprowadzi do 
zupełnego wyeliminowania form archi-
tektonicznych. W efekcie powstanie 
typ monstrancji promienistej, najbar-
dziej charakterystyczny i dominujący 
w tego rodzaju sprzętach liturgicznych 
do dzisiaj. Ale to tylko uwagi na mar-
ginesie, powróćmy teraz do obrazu. 
Kompozycja jest bardzo zatłoczona, 
brakuje tutaj przestrzeni i harmonij-
nego połączenia poszczególnych 
elementów. Przed świętym leżą jego 
atrybuty – księga, biret i lilia. Także lilie 

Il.9. Gostyń. Jonann von Schraudolph. 1868 r.

Il.10. Tarnów. Bernard Preibisz. 1878 r.
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rzucają na świętego aniołowie widocz-
ni w górnym polu. Chociaż obraz nie 
posiada wybitnych wartości artystycz-
nych, to jednak malarz wykazał dużą 
samodzielność kompozycyjną. To nie 

jest kopia, ale kolejna, twórcza kreacja 
artystyczna zachowana w krajowych 
zbiorach.   

Powróćmy teraz do Studzian-
ny, ponieważ tam, w kościele św. 
Józefa, zachował się obraz niespo-
tykany pod względem ikonograficz-
nym (il.4)16. Przedstawia on świętych 
patronów od „morowego powietrza”, 
a wśród nich znalazł się nasz święty. 
To zupełnie wyjątkowe zestawienie 
świętych. Przez ziemię dawnej Rzecz-
pospolitej przetoczyła się straszliwa 
zaraza, przywwleczona przez wojska 
rosyjskie trwająca od 1708 do 1712 
roku. Napomknę tylko, że w klasztorze 
gostyńskim wymarła połowa wspólno-
ty i cała służba, a kościół około dwóch 

16Studzianna. Olej na płótnie: wymiary: 250x100 cm.

lat pozostał zamknięty. I jak tu nie 
dziękować Bogu za „łagodne” prze-
trwanie pandemii Covid19. W związku 
z zarazą powstawały wtedy jak grzyby 
po deszczu fundacje wotywne takie 
jak obrazy, rzeźby, a nawet kościoły 
i kaplice dedykowane świętym patro-
nom od zarazy. Największe wzięcie 
mieli św. Rozalia, św. Sebastian i św. 
Roch, a także św. Walenty. Ten ostat-
ni kojarzy nam się z zakochanymi, ale 
dawniej strzegł od trądu i innych mo-
rowych plag. Najwidoczniej w dzisiej-
szym świecie miłość pokonała zarazę. 
Na płótnie studziańskim mamy wszyst-
kich wymienionych wyżej orędowni-
ków. W dolnej części płótna widnieje 
leżąca w grocie św. Rozalia w szkar-
łatnej sukni, z wieńcem różanym na 
głowie, wpatrzona w krucyfiks, który 
trzyma w prawej ręce. Jakże szlachet-
ne piękno promieniuje z jej twarzycz-

ki. Powyżej na obłokach klęczą św. 
Walenty w białym ornacie i św. Filipa  

Il.11. Tarnów. Bernard Preibisz. 1879 r.

Il.12. Tarnów. Celestyn Kulka. Ok. 1900 r.
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w ornacie zielonym. Obraz został 
mocno przycięty, dlatego z lewej stro-
ny widać tylko fragment postaci św. 
Sebastiana z nagim torsem, dzier-
żący strzały w lewej ręce. Po stronie 
przeciwnej stoi św. Roch ze złożonymi 
rękami, laską pielgrzyma i raną na no-
dze. Tylko po tych atrybutach możemy 
rozpoznać świętego, bo część posta-
ci łącznie z twarzą została okrojona. 
W strefie niebiańskiej widzimy Trój-
cę Świętą oraz Matkę Boską i anioła 
trzymającego czaszkę i ognisty miecz. 
Czaszka to symbol kruchości ludzkie-
go żywota, który szybko może skosić 
zaraza, a ognisty miecz jest znakiem 
gniewu bożego. Tylko Bóg może roz-
kazać aniołowi schować ognisty miecz 
do pochwy. Zielony ornat św. Filipa wy-
daje się symbolizować nadzieję, która 

znakomicie odpowiada jego uosobie-
niu. On nikogo nie gasił, ale wzbudzał 
nadzieję i radość. Postacie świętych 
patronów wybijają się z tła i zdradzają 
dobry warsztat, czego nie można po-

wiedzieć o części górnej, namalowa-
nej płasko i sumarycznie. Górna część 
obrazu albo została przemalowana, 
albo też wykonał ją pomocnik mistrza. 
Twarz św. Filipa i jego ułożenie ciała 
bardzo przypominają świętego patro-
na z obrazu przechowywanego w Bie-
chowie, o którym opowiemy w następ-
nym artykule. W tym miejscu pozwolę 
sobie tylko dopowiedzieć, że w Gosty-
niu jako wotum dziękczynne za usta-
nie zarazy, wybudowano nieistniejący 
już kościół św. Rozalii.      

Koniecznie musimy zatrzy-
mać się dłużej w Kongregacji Stu-
dziańskiej. Odnajdujemy tam kolejny, 
zaskakujący swoją wyjątkowością 
zabytek, którego w naszych rozważa-
niach nie sposób pominąć. To obraz  
z 1 połowy XVIII wieku, ukazujący 
drzewo genealogiczne rodziny filipiń-
skiej (il.5)17. Takiego obrazu nigdzie 
nie spotkamy. Pomysłodawca był do-
brze obznajomiony nie tylko z historią 
filipinów, ale także ze sztuką chrześci-
jańską. Przewodni motyw obrazu na-
wiązuje do znanego tematu ikonogra-
ficznego „Drzewo Jessego”. W sztuce 
polskiej spotykamy barokowe ołtarze, 
ambony i monstrancje przedstawia-
jące przodków Jezusa. W tego typu 
dziełach z piersi Jessego, wyrasta 
drzewo winnej latorośli.  W gałęziach 
umieszczano wizerunki przodków Je-
zusa, dwunastu królów żydowskich,  
a w zwieńczeniu postać Matki Boskiej. 
Przykładem jest przepiękna ambo-
na z kościoła klarysek w Starym Są-
czu, dzieło wybitnej sztuki snycerskiej  
i malarskiej. Kto będzie w tym mieście, 
musi koniecznie zajrzeć do klarysek. 
Na obrazie studziańskim zamiast Jes-
sego, widzimy leżącą postać założy-
ciela Oratorium. Lewą ręką podparł 
głowę, a prawą chwycił konar wino-
rośli, wyrastający z jego piersi. Twarz 
ma melancholijnie zamyśloną, trochę 
nieobecną. Malarz zatrzymał się na 

17Studzianna. Olej na płótnie, wymiary: 100x132 cm. 

Il.13. Gostyń. Antoni Sulczyński. 1914 r.
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zewnętrznej stronie portretowanego, 
jakby bał się wejść w jego życie psy-
chiczne. Z piersi duchownego wyrasta 
drzewo z rozchodzącymi się ulistnio-
nymi gałęziami. Na drzewie zawieszo-
no dwadzieścia medalionów z popier-
siami czcigodnych członków rodziny 
filipińskiej. Widzimy tam m. in. kardy-
nała Cezarego Baroniusza, kardynała 
Franciszka Tarugiego oraz założycieli 
Kongregacji Studziańskiej – księdza 
Piotra Smoszewskiego, księdza Sta-
nisława Sannera i księdza Stanisława 
Grudowicza. W szczycie drzewa wid-
nieje medalion ukazujący Matką Bo-
ską Vallicelliańską. Trzeba przyznać, 
że kompozycja chociaż zapożyczona 
ze znanego tematu ikonograficznego, 
ułożona jest bardzo pomysłowo. Nie 
znamy nazwiska pomysłodawcy ani 

malarza obrazu, ale jesteśmy bardzo 
wdzięczni za ten malowany dokument 
naszej filipińskiej historii. W lewym 
polu malowidła widnieje tylko inskryp-
cja informująca, że obraz odnowiono 
w 1832 roku, za przełożeństwa prepo-
zyta studziańskiego księdza Macieja 

Barańskiego. Obraz przedstawia nade 
wszystko wartość historyczną. Portre-

ty znamionuje jednak duża schematy-
zacja i zdawkowość charakterologicz-
na.   

W przeciwieństwie do wyżej 
omówionego obrazu studziańskiego, 
wysoką wartość artystyczną przedsta-
wia portret św. Filipa przechowywany 
w Kongregacji Gostyńskiej (il.6)18. Ob-
raz wyszedł spod ręki nieznanego ar-
tysty z XVIII wieku. Z ciemnego tła wy-
łania się popiersie Neriego zwrócone-
go lekko w lewo. Oczy wzniósł w górę, 
zapatrzony w świat niebiański. Twarz 
kunsztownie malowana światłem, uka-
zuje człowieka pogodnie rozmyślają-
cego o tajemnicach wiary. Artysta trafił 
w samo centrum duchowości naszego 
patrona. Portret znamionuje wnikliwa 
i obiektywna charakterystyka. Prawą 
ręką dotyka piersi, jakby chciał powie-
dzieć, że Boga zobaczyć można tylko 
sercem. Z prawej strony widnieje pięk-
nie namalowana biała lilia. Próżno tu 
szukać dramaturgii mistycznej. Jest 
cisza i modlitwa. Święty, chociaż na 
nas nie patrzy, wydaje się nam bliski, 
czujemy jego obecność. Mamy wra-
żenie, że za chwilę spojrzy w naszym 
kierunku i przemówi.

W całkowicie inny nastrój 
wprowadza nas obraz św. Filipa  

18Gostyń. Olej na płótnie, wymiary: 60x43 cm. 

Il.14. Gostyń. Marian Jankowiak. 1968 r.

Il.15. Tarnów. 1978 r.
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z klasztoru tarnowskiego (il.7)19. Także 
i tym razem nie znamy nazwiska arty-
sty. Stylistyka malowidła podpowiada, 
że powstał w dobie rokoka. Popiersie 
wpisane w tondo otaczają delikatne 
rocaille, tak bardzo charakterystycz-
ne dla zdobnictwa rokokowego. Oczy 
świętego pogodnie zapatrzone są  
w inny świat. Delikatne dłonie, trochę 
nieporadnie namalowane, skrzyżowa-
ne są na piersi, spod których wycho-
dzą płomienie. Święty na tym portrecie 
wydaje się jakby nieobecny. Melan-
cholijnie zamyślona twarz wyraża tę-
sknotę za bezpowrotnie odchodzącym 
światem beztroskiego rokoka, dobitnie 
zobrazowanym przez francuskich ma-
larzy, takich jak Watteau, Bouchera  
i Fragonarda. Święty nas nie zauważa 
i nie zamierza nawiązać z nami kon-
taktu. Patrząc na obraz, odczuwamy 

zmierzch roztańczonego rokoka i świt 
nadchodzących czasów oświecenia  
z jej kultem rozumu, ładu, dyscypliny  
i zimnego racjonalizmu. Ale i ta epoka 
się skończy i nastanie inna. 

19Tarnów. Olej na płótnie, wymiary: 80x65 cm.

Jakże odmiennie ukazał Ne-
riego anonimowy artysta na portrecie 
powstałym w XIX wieku z klasztoru 
gostyńskiego (il.8)20. Malarz wyraźnie 
wzorował się na malowidle barokowe-
go artysty włoskiego, słynnego Carla 
Maratty. Z jednolitego ciemnego tła 
wynurza się popiersie świętego, prze-
nikliwie patrzącego na widza. On spo-
kojnie i troskliwie patrzy na nas. Twarz 
oddana bez heroizującej idealizacji, 
przemawia autentyzmem i mądrością 
przeżytych lat. Prawą rękę oparł na 
lasce, a w lewej trzyma różaniec. La-
ska i różaniec to akcesoria każdego 
filipina, któremu dane jest dożyć póź-
nych lat. Na stoliku leży księga, sym-
bol mądrości oraz czaszka, symbol 
przemijania. Święty patrzy na widza, 
jakby chciał powiedzieć, że prawdzi-
wa mądrość chrześcijańska polega na 
dobrym i pobożnym przeżyciu swoje-
go niepowtarzalnego i przemijającego 
istnienia. Jesteśmy tu tylko pielgrzy-
mami. Ludzkie życie ma swoje etapy. 
Przebiega od dzieciństwa, młodości, 
dojrzałego wieku i zmierza do starości, 
która może być pogodna i szczęśliwa. 
Jego twarz pomimo sędziwego wieku, 
jest szczęśliwa.

Od malowideł małych form, 
przejdźmy teraz dużych obrazów ołta-
rzowych. Dla kościoła na Świętej Gó-
rze obraz zamówili filipini gostyńscy  
u malarza monachijskiego Johanna 
von Schraudolpha (il.9)21. Artystę do-
brze znali, ponieważ u niego nauki ma-
larskie pobierał ksiądz Bernard Pre-
ibisz. Należy podkreślić, że obraz jest 
darem von Schraudolpha dla sanktu-
arium świętogórskiego. Nosi on datę 
1868 rok. Fundacja upamiętnia 200. 
lecie założenia Kongregacji Oratorium 
w Gostyniu. Płótno monachijczyka 
zajęło miejsce obrazu barokowego  
w ołtarzu bocznym. Pierwotny obraz wisi  
w krużganku klasztornym. Mistrz  

20Gostyń. Olej na blasze, wymiary: 25,5x20 cm.
21Gostyń. Olej na płótnie, wymiary: 170x100 cm.

Il.16. Bytów. 1981 r.



  41 

Z naszej historii

monachijski twórczo wzorował się na 
obrazie Guido Reniego, ale przetwo-
rzył go po swojemu, tak pod względem 
kompozycyjnym jak i kolorystycznym. 
W żadnym razie nie jest to wierna kopia 

Reniego. Układ i ikonografia podobna, 
ale budowanie nastroju odmienne.  
W twórczości Johanna Schraudolpha 
widać wpływy nurtu artystycznego 
stworzonego przez nazareńczyków  
w początkach XIX wieku. Członkowie 
tej nowej formacji artystycznej upatry-
wali odrodzenie malarstwa religijne-
go, a także życia moralnego, poprzez 
nawiązanie i naśladowanie włoskiego 
malarstwa quattrocenta. Z Wiednia 
przenieśli się do Rzymu, gdzie osie-
dlili się w opuszczonym klasztorze św. 
Izydora. Mieszkali razem i prowadzili 
życie na wzór wspólnot klasztornych. 
Na obrazie uwidacznia się przewaga 
linii nad plamą barwną, wyciszenie 
akcji i stonowanie palety barwnej. Tu 
dominuje cisza, trochę surowa i mo-
nastyczna. Jeszcze raz potwierdza 
się opinia, że naśladowanie dawnych 
mistrzów nie prowadzi do odnowie-

nia sztuki i nie wytycza nowych dróg 
plastycznych i ikonograficznych. Nie 
sposób ożywić ducha minionych wie-
ków, ale można czerpać inspiracje  
z dawnych mistrzów. W każdym razie 
obraz wykazuje świetne opanowanie 
warsztatowe i jest świadectwem mało 
znanego i elitarnego kierunku arty-
stycznego. Chociaż nazareńczycy nie 
spowodowali przewrotu w sztuce i nie 
zawrócili biegu historii sztuk plastycz-
nych, to jednak pozostawili nam pięk-
ne wytwory swoich marzeń. W Polsce 
dzieła nazareńczyków należą do rzad-
kości.  

Pora teraz przedstawić dwa 
obrazy namalowane przez wspo-
mnianego już artystę filipińskiego 
księdza Bernarda Preibisza. Pocho-
dził z Kobylina w Wielkopolsce. Po 
ukończeniu seminarium poznańskie-
go i otrzymaniu święceń kapłańskich, 
wstąpił do Kongregacji Gostyńskiej w 
1852 roku. Kongregacja doceniając 
jego zdolności plastyczne, wysłała go 
na studia do Monachium. Tam uczył 
się malarstwa na Akademii Sztuk  

Il.17. Gostyń. Ryszard Białek. 1987 r.

Il.18. Tomaszów Mazowiecki. 
Marian Kaczmarek. 1987 r.



  42 

Z naszej historii

Pięknych pod okiem wspomniane-
go wyżej profesora Johanna von 

Schraudolpha. Niewiele zachowało 
się jego obrazów w Gostyniu. Po ka-
sacie klasztoru gostyńskiego w 1876 
roku, razem z grupą księży osiadł  
w Tarnowie i tam rozwinął działalność 
artystyczną. W Kongregacji Tarnow-
skiej zachowały się dwa jego obrazy 
przedstawiające św. Filipa. Pierwszy 
namalował w 1878 roku z przeznacze-
niem do kaplicy domowej. Ukazuje on 
św. Filipa i bł. Sebastiana Valfre ado-
rujących Matkę Boską (il.10)22. Układ 
malowidła piramidalny, nawiązuje do 
znanego w sztuce chrześcijańskiej 
typu ikonograficznego zwanego Sa-
cra Conversazione (święta rozmowa). 
Kompozycja rozdzielona jest na sferę 
górną z Madonną siedzącą na obło-
kach i dolną z klęczącymi adorantami. 

22Tarnów. Olej na płótnie, wymiary: 132x123 cm.

W postaci św. Filipa dostrzegamy duże 
zapożyczenia z obrazu Schraudolpha. 
Preibisz prawie że skopiował postać, 
chociaż całość obrazu wykazuje dużą 
samodzielność. Drugi obraz wykona-
ny w 1879 roku do ołtarza bocznego 
w kościele, przedstawia ten sam temat 
ikonograficzny (il.11)23. Także w tym 
obrazie postać św. Filipa jest cytatem 
z obrazu Schraudolpha. W obrazach 
Preibisza dostrzegamy wpływy malar-
stwa nazareńczyków, przejętych od 
swego monachijskiego mistrza. Ma-
luje ludzi, którym jednak brakuje oso-
bowości i cech charakterologicznych. 
W budowaniu form plastycznych do-
strzegamy także dużo zapożyczeń ze 
świętogórskich fresków, malowanych 
przez innych monachijczyków Juliu-
sza Franka i Mikołaja Baura. Także oni 
byli uczniami Schraudolpha i zwolen-
nikami sztuki uprawianej przez naza-
reńczyków. Szaty na postaciach mają 
formy niezależne od ciała. Kolana 
Madonny powtarzają bufiaste kształ-

ty zastosowane przez Mikołaja Baura 
na fresku „Zwiastowanie” z kościoła  
świętogórskiego.   
23Tarnów. Olej na płótnie, wymiary: 192x116 cm.

Il.19. Tomaszów Mazowiecki. 1989 r.

Il. 20. Poznań. 1995 r.
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Cechy charakterologiczne wi-
dzimy na rzeźbie z około 1900 roku, 
zdobiącej klasztor filipinów w Tarno-
wie (il.12)24. Figurę wykonał artysta 
tarnowski Celestyn Kulka. Ukazał 
świętego w całej postaci, stojącego 
na postumencie pod pięknym, goty-
cyzującym baldachimem. Patron jest 
skupiony nad otwartą księgą trzyma-
ną w dłoni. W drugiej ręce ma róża-
niec. Twarz starannie opracowana, 
przedstawia człowieka dojrzałego, 

zatopionego w lekturze i rozważaniu 
Słowa Bożego. Mamy wrażenie, że 
za chwilę odłoży księgę i przemówi 
do nas tak serdecznie i familiarnie, 
jak tyle razy przemawiał w oratorium 
rzymskim. Księga i różaniec wydają 
się symbolizować zasadę przepowia-
dania oratoryjnego, które powinno być 
zakotwiczone w Słowie Bożym i mo-
dlitwie. Rzeźba jest jedną z piękniej-
szych tego rodzaju form plastycznych, 
spotykanych w sztuce polskiej. Artysta 
umiał połączyć monumentalizm, bo 
rzeźba ma wielkość ponadnaturalną, 
z wnikliwym psychologizmem. 

Odmiennie od poważnej figu-
ry tarnowskiej, ukazał świętego ma-
larz wielkopolski Antoni Sulczyński na 
obrazie z 1914 roku (il.13)25. Artysta 

24Tarnów. Piaskowiec, wymiary ponadnaturalne. 
25Gostyń. Olej na płótnie, wymiary: 43x28 cm. 

umieścił go w pogodnym, urokliwym 
krajobrazie z widokiem na bazylikę 
watykańską w towarzystwie dwóch 
młodzieńców i beztrosko bawiący-
mi się dziećmi. Tu występuje Filip 
jako przyjaciel i przewodnik duchowy 
młodzieży. Obraz ma w sobie dużo 
barwnej radości i pogodnego nastro-
ju. Przepięknie namalowane są stroje 
młodzieńców. Wprost odczuwamy do-
tyk połyskliwej materii. Filip ma twarz 
pogodną, trochę zamyśloną i pomimo 
białego zarostu, młodzieńczą. Malarz 
umiejętnie uchwycił cechę duchowej 
młodości Filipa. Być może dlatego 
przyciągał do siebie dzieci i dorasta-
jącą młodzież. On ich rozumiał, miał 
duszę dziecka. Zacytujmy w tym miej-
scu słowa Chrystusa: „Zaprawdę, po-
wiadam wam: Jeśli się nie odmienicie  
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). 
Z dedykacji zamieszczonej na odwro-
cie obrazu dowiadujemy się, że obraz 
ofiarował filipinom gostyńskim, zmarły 
w 1920 roku ksiądz Henryk Nowier-
ski, proboszcz parafii Janiszew z de-
kanatu kolskiego. Autor obrazu znany  
z licznych realizacji sakralnych, twór-
czo wzorował się na wizerunkach 
świętego, spotykanych na włoskich 
obrazkach dewocyjnych z końca XIX 
wieku. Artyście jednak nie można od-
mówić samodzielności twórczej i bu-
dowania pięknego nastroju wyszuka-
ną kolorystyką.  

Kolejny wizerunek św. Filipa, 
przy którym warto zatrzymać się dłu-
żej, namalował nauczyciel Gimna-
zjum Gostyńskiego Marian Jankowiak 
(il.14)26. Obraz nie nosi żadnej sygna-
tury. O jego autorze dowiedziałem 
się niedawno od innego artysty ziemi 
gostyńskiej Mariana Pawła Kaczmar-
ka27. Ten przypadek poucza, jak bar-

26Gostyń. Olej na płótnie, wymiary: 147x108 cm. 
27W tym miejscu bardzo dziękuję prof. M. P. Kaczmarkowi 
za wskazanie autora obrazu. Tu pragnę tylko zauważyć, 
że klasztor świętogórski posiada sześć wizerunków św. 
Filipa jego autorstwa.    

Il.21. Radom. 1996 r.
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dzo ważną sprawą jest sygnowanie 
obrazów, a także prowadzenie doku-
mentacji posiadanych dzieł. Obraz 
powstał w 1968 roku na upamiętnienie 
jubileuszu 300. lecia założenia Kon-
gregacji na Świętej Górze. Ukazuje 

moment stygmatyzacji w katakum-
bach rzymskich. Układ kompozycyjny 
nie powtarza znanych schematów. To 
samodzielna kreacja plastyczna. Ar-
tysta przepięknie ukazał postać Filipa 
na świetlistym tle złocistych promieni,  
z wdzięczną gołębicą Ducha Święte-
go, malowaną delikatnymi odcieniami 
błękitu. Twarz ukazana na wprost, wy-
raża niebiański zachwyt, a jednocze-
śnie namalowana jest z dużym poczu-
ciem realizmu. Konkretyzacja bierze 
tu górę nad mistycyzmem. Malarz bar-
dzo trafnie i syntetycznie ukazał samą 
chwilę stygmatyzacji. Tu nie widzimy 
żadnych szczegółów określających 
miejsce akcji. Pokazane jest to, co 
najistotniejsze. Filip za chwilę wyjdzie  
z katakumb, aby przetworzyć mistycz-
ne doznania w czynną miłość bliźnie-
go. Darów Ducha Świętego nie za-
trzymał tylko dla siebie. On dzielił się  
z innymi. Obraz wymaga już zabiegów 
konserwatorskich. Z upływem czasu 
ściemniał i ma znaczne ubytki warstwy 
malarskiej. Warto o niego zadbać, bo 
jest piękny i wzruszający.    

Podobne ujęcie twarzy św. Fi-
lipa, jak na obrazie Mariana Jankowia-
ka, odnajdujemy w rzeźbie z ołtarza 
bocznego w kościele filipinów tarnow-
skich, autorstwa Anatola i Bogdany 
Drwalów (il.15)28. Rzeźba upamiętnia 
28Tarnów. Mozaika, figura – drewno częściowo polichro-
mowane, wymiary: ok. 220 cm. 

setą rocznicę pobytu filipinów w tym 
mieście, przypadająca w 1978 roku. 
Program ikonograficzny ołtarza uka-
zuje św. Filipa jako przewodnika mło-
dzieży. Artyści przedstawili drewnianą 
figurę świętego na tle barwnej mozai-
ki. Zastosowanie dawnej techniki mo-
zaiki wydaje się nawiązywać do sztuki 
wczesnochrześcijańskiej, występu-
jącej w nekropoliach rzymskich, tak 
bliskich sercu św. Filipa. Jego nawie-
dzania katakumb było nie tylko szuka-
niem odosobnionych miejsc na modli-
twę, ale nade wszystko odkrywaniem 
ducha gorliwości pierwszych wspólnot 
chrześcijańskich. W oparciu o odkry-
wane wzorce, dążył do odrodzenia 
pobożności i reformy Kościoła, który 
przeżywał poważny kryzys moralny. 
Mozaika ukazuje trzech młodzieńców 
zwróconych ku swemu przewodniko-
wi duchowemu oraz gołębicę Ducha 
Świętego z promieniami spływającymi 
na postać świętego. Ołtarz, oprócz te-
matu przewodnika młodzieży, ukazuje 
założyciela Oratorium jako stygmaty-
ka Ducha Świętego. Figura wykonana 
w drewnie częściowo polichromowa-
nym, przedstawia świętego w całej 
postaci z prawą ręką przyłożoną do 
piersi. Spod dłoni wychodzą gorejące 
płomienie. Artyści znakomicie uchwy-
cili osobowość świętego. Duże, pięk-
ne oczy wznosi ku niebu, a prawą ręką 
wskazuje na młodzieńców. Święty jest 
jakby pośrednikiem między niebem  
a młodzieńcami. On nie przesłaniał 
nieba, ale odsłaniał niebo innym.  
W mozaice też widzimy mnóstwo cie-
płych i radosnych kolorów, świetnie 
dialogujących z duchowością nasze-
go patrona. Twarz świętego trochę 
przypomina fizjonomię z omówionego 
wyżej obrazu. Być może, artyści ko-
rzystali z nieznanego mi bliżej pierwo-
wzoru.  

W mistyczny świat kolorów 
wprowadza nas witraż z kościoła filipi-

Il.22. Tarnów. Jerzy Martynów. 2005 r.
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nów w Bytowie (il.16)29. Dzieło wykonał 
Krzysztof Mazurkiewicz w 1994 roku 
wg projektu Andrzeja Ciesielskiego  
z 1981 roku. Projektant wzorował się 
na obrazie Guido Reniego, ale prze-
tworzył pierwowzór na cudowne barwy 
witrażowe, przefiltrowane światłem. 

Tu wszystko przesycone jest złotem, 
czerwienią, błękitem i odcieniami zie-
leni. Wśród wirujących barw dostrze-
gamy klęczącego świętego, adorują-
cego Madonnę oraz takie szczegóły, 
jak księga leżąca na stole i biała lilia. 
Święty zapatrzony w Matkę Boską, zu-
pełnie nas nie zauważa. Ma wysokie 
czoło i pospolitą, niczym niewyróżnia-
jącą się twarz, jakby chciał rzec: patrz-
cie, wcale nie jestem piękny. I właśnie 

29Bytów. Witraż, wymiary jednej kwatery: 86x94 cm.

dlatego jest piękny. To obraz utkany 
z kolorów, poetycka wizja i bajeczny 
śpiew mistyka bożej radości. Trzeba 
przyznać, że jest to jedna z najbar-
dziej udanych i twórczych kreacji arty-
stycznych w technice witrażownictwa. 
Wizerunek ma w sobie tyle radości, że 
można godzinami kontemplować jego 
piękno.  

Malarskimi środkami plastycz-
nymi oddał stany mistyczne św. Fili-
pa, artysta Ryszard Białek na obrazie  
z 1987 roku, namalowany dla klasztoru 
świętogórskiego (il.17)30.  Malarz ge-
nialnie wprowadził rozproszone, lekko 
zamglone światło spływające z góry 
na postać oraz drugie, wydobywające 
się z katakumb. Bo też obraz ukazu-
je duchownego w katakumbach św. 
Sebastiana podczas stygmatyzacji. 
Mistyczny nastrój zwielokrotnił artysta 
wprowadzając rozproszone światło 
górne oraz tylne lekko zaczerwienio-
ne, a także sytuując postać na tle frag-
mentów rozpadającej się architektury. 
W tle widać tajemnicze schody i otwar-
ty sarkofag. Filip klęczy, ma wzniesio-
ne w niebo oczy. On nas zupełnie nie 
zauważa. Trochę czujemy się podpa-
trującymi intruzami. Malarz środkami 
plastycznymi ukazał syntezę doznań 
mistycznych. Cudownie namalowane 
są twarz i dłonie emanujące światłem. 
To dwa świetliste punkty. Myśl przenik-
nięta sprawami boskimi i ręce zawsze 
gotowe przemieniać modlitwę w czyn. 
Na klęczniku widnieje znana sentencja 
św. Filipa napisana po łacinie, która  
w polskim tłumaczeniu brzmi: „gardzić 
światem, gardzić sobą, gardzić, że jest 
się pogardzanym”. Zewnętrzny świat  
z jego powabami, zaszczytami i bo-
gactwem rozpada się i przemija. Świat 
wewnętrzny, duchowy trwa wiecznie, 
bo jego źródłem jest wszechogarnia-
jąca światłość boska.  

W czasach współczesnych 
ogromną popularność zyskała twarz 

30Gostyń. Olej na płótnie, wymiary: 122x91 cm.

Il.23. Tarnów. Wacław Onak. 2005 r.
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św. Filipa, wykadrowana z obrazu 
Giancarlo Bevilacqua namalowane-
go w 1794 roku dla kościoła filipinów 
w Chioggi. Bevilaqua ukazał Madon-
nę adorowaną przez św. Filipa Neri  
i św. Franciszka Salezego w typie iko-
nograficznym Sacra Conversazione. 
Niemal w każdej wspólnocie filipińskiej 
można spotkać realizacje nawiązujące 

do malowidła z Chioggi. Tu przedsta-
wiamy obraz z kaplicy domowej Kon-
gregacji Tomaszowskiej, namalowa-
ny przez Mariana Pawła Kaczmarka 
w 1987 roku (il.18)31. Z ciemnego tła 
wyłania się twarz skierowana w lewo, 
z szeroko otwartymi oczami wznie-
sionymi w górę. Wokół głowy widnie-
je poświata. Pięknie wymodelowana 
jest twarz i świetnie oddane cechy 
fizjonomiczne i charakterologiczne.  
Z twarzy promieniuje pogodny za-
chwyt niebem. Wspomniano już wcze-
śniej, że artystom bardzo trudno przy-
chodziło namalować św. Filipa, ponie-
waż przez jego cielesność przenikała 
duchowość. Patrząc na obraz odnosi-
my wrażenie, jak doczesność cudow-
31Tomaszów Mazowiecki. Olej na desce, wymiary: 55x40 
cm. 

nie przepływa w wieczność. Zapotrze-
bowanie na takie mistyczne portrety 
w dzisiejszych zdesakralizowanych 
czasach, być może wynika z pragnie-
nia doświadczenia piękna, świętości  
i poszukiwania trwałych wartości.     

Już nie w zachwycie, ale  
w pogodnej zadumie odnajdujemy wi-
zerunek naszego patrona w ołtarzu  
z kościoła oratorianów w Tomaszowie 
Mazowieckim. Obraz pokaźnych wy-
miarów wykonany na tynku, namalo-
wał Jan Moczydłowski z Białegostoku 
w 1989 roku (il.19)32. Muszę się przy-
znać, że do wizerunku tomaszowskie-
go nie znalazłem pierwowzoru. Obraz 
charakteryzuje się samodzielnością 
twórczą. Artysta ukazał świętego  
w całej postaci na tle błękitnego nie-
ba z widokiem na bazylikę św. Piotra 
i ogrody watykańskie. Po prawej stro-
nie świętego dostrzegamy kępy krze-
wów i drzew. Neri odziany w sutannę  
i narzucony na ramiona płaszcz, pra-
wą ręką dotyka piersi, a w lewej trzyma 
swoje atrybuty, czyli księgę i różaniec. 
W twarzy brakuje pogłębionej analizy 
psychologicznej, ale całość dobrze 
oddaje pogodne usposobienie nasze-
go patrona. Głowa świętego w górnej 
części malowidła ukazana jest na wi-
rującym, świetlistym tle. Kolorystyką 
tła przypomina efekt, jaki uzyskał słyn-
ny malarz niemiecki Matthias Grüne-
wald na obrazie „Zmartwychwstanie 
Pańskie”. Trochę to przywodzi na myśl 
narodziny gwiazdy supernowej, bo też 
św. Filip sprawił narodzenie nowej 
wspólnoty oratoryjnej, promieniującej 
niespotykaną dotąd formą pracy dusz-
pasterskiej. Wizerunek ujęty ozdobną 
ramą, zwieńcza herb filipiński i szar-
fa z napisem „ORATORIUM SANCTI 
PHILIPPI NERII”.   

Przenieśmy się teraz do Wiel-
kopolski. W 1995 roku ufundowano 
nie tyle ołtarz, ale wydzieloną z prze-
strzeni budowli osobną kaplicę św. 
32Tomaszów Mazowiecki. Polichromia ścienna, 
wymiary: ok. 800x26 cm.

Il.24. Gostyń. Marian Kaczmarek. 2008 r.
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Filipa w kościele oratorianów poznań-
skich (il.20)33. Fundacja upamiętnia 
jubileusze 400. lecia śmierci patro-
na i przedstawia jego stygmatyzację  
w katakumbach św. Sebastiana. Kom-
pozycję rzeźbiarską wykonał Jacek 
Nowak wg projektu Rajmunda Hałasa.  
Na ciemnym tle ukazana jest drew-
niana rzeźba św. Filipa, ubranego  
w sutannę i narzuconą na ramiona pe-
lerynę. Ręce ma szeroko rozpostarte, 
jakby chwytał strumienie darów Ducha 
Świętego. Twarz zindywidualizowana, 
naznaczona głębokimi zmarszczka-
mi o zdecydowanym wyrazie, mówi 
o mocnym przeżyciu. Statua nie jest 
polichromowana, a pomimo to w jego 
oczach dostrzegamy błysk i uważne 
spojrzenie. On wpatruje się w nas i za 
chwilę z jego wpółotwartych ust usły-
szymy słowa: „Dosyć Panie, dosyć, 
nie mogę znieść więcej”. Z góry spły-
wają na świętego ogniste płomienie 
symbolizujące dokonującą się tajem-
nicę stygmatyzacji. Skrawki płomieni 
wnikają w jego ciało. Wydaję się, że 
bez tych skrawków tkwiących w jego 
korpusie, rzeźba zyskałaby na wyglą-
dzie. Ale należy uszanować twórczą 
inwencję artysty, który widzi to, cze-
go my nie rozumiemy. Rzeźba bar-
dzo ekspresyjna, przemawiająca, nie 
powtarza historycznych ujęć. Twarz 
świętego głęboko cięta w drewnie, 
przywodzi na myśl autoportrety van 
Gogha, malowane grubo kładzionymi 
warstwami farb.  

Skoro już jesteśmy przy ka-
plicach, to zapoznajmy się teraz  
z obrazem św. Filipa umieszczonym  
w kaplicy domowej oratorianów ra-
domskich (il.21)34. Dla nieobeznanych 
w tematyce wyjaśnijmy, sercem każ-
dego klasztoru jest kaplica domowa  
z Najświętszym Sakramentem, w któ-
rej wspólnota gromadzi się na modli-
twy wspólne oraz indywidualne. Obraz 

33Poznań. Drewno niepolichromowane, wys. 195 cm. 
34Radom. Olej na desce, śr. 85 cm. 

namalował farbami olejnymi na desce 
w formie tonda, Stanisław Bąkowski  
w 1996 roku. Artysta znany jako 
współtwórca tzw. szkoły warszawskiej, 
był jednym z najwybitniejszych sceno-
grafów powojennej Polski. W swoim 
dziele przetworzył kompozycję Guido 
Reniego, malując obraz niespotykany 
i zachwycający barwami. Z Reniego 
zaczerpnął tylko ogólną kompozycję 
świętego klęczącego przed Madon-
ną. Zastosował metodę lustrzane-
go odbicia w relacji do pierwowzoru.  
W przedstawieniu postaci nie ma 
psychologizacji, ale wszechwładnie 

panuje koloryzm. Dominują odcienie 
czerwieni symbolizujące miłość. Cen-
tralne pole zajmuje postać św. Filipa 
wpatrzonego w Dzieciątko. Jego twarz 
syntetycznie namalowana, wcale nie 
przypomina ujęcia ze znanych obra-
zów. I bardzo dobrze, artysta ma pra-
wo kreować własną wizję. Maryja z Je-
zusem trzymają białą lilię. Między Fi-
lipem a Jezusem następuje wymiana 
spojrzeń. Z obrazu tylko nagi aniołek 
patrzy na nas przenikliwie i wskazuje 

Il.25. Radom. 2011 r.
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na otwartą księgę, jakby chciał powie-
dzieć: naśladujcie waszego założy-
ciela i trzymajcie się reguł zawartych  
w konstytucjach. 

Dla problematyki ikonograficz-
nej św. Filipa, niezwykle ważna była 
zorganizowana w 2005 roku wystawa, 
upamiętniająca 100. lecie odnowienia 
przez papieża Piusa X parafii filipiń-
skiej Santa Maria in Vallicella w Rzy-
mie. Wystawę zainicjował pochodzący 
z Tarnowa ksiądz Włodzimierz Tyka, 
przełożony Kongregacji Oratorium 
na Vallicelli. Brali w niej udział artyści 
związani ze środowiskiem tarnow-
skim, tacy jak Stanisław Chomiczew-
ski, Paweł Kotwicz, Jerzy Martynów, 
Wacław Onak i Mieczysław Gogola. 
Powstało wówczas wiele dzieł znako-
mitych i nowatorskich pod względem 
warsztatowym, artystycznym i ikono-
graficznym. Nie sposób w tym krótkim 

artykule zaprezentować prac wszyst-
kich artystów, dlatego odsyłam do wy-
mienionej wcześniej książki „Piękno 
i radość”. Tu musimy poprzestać na 
omówieniu dwóch obrazów. 

Jeden z nich namalował uro-
dzony w Tarnowie Jerzy Martynów. 

Na obrazie nazwanym przez samego 
autora „Róża dla św. Filipa” ukazał 
wieloosobową grupę (il.22)35. Środ-
kowe pole obrazu zajmuje Madonna 
z Jezusem i św. Filip. Matka Boska 
czule spogląda na Dzieciątko, które 
w prawej rączce trzyma białą różę. 
To róża dla św. Filipa. Święty ubrany  
w czerwony ornat, wpatrując się w Je-
zusa, prawą rękę wznosi w górę. Jego 
twarz okalają białe włosy i zarost. 
Centralną grupę otaczają śpiewające 
chóry anielskie. Obraz przesycony 
jest intensywnymi kolorami czerwieni, 
błękitu, zieleni i odcieniami bieli, któ-
re wzmacniają atmosfera radosnego, 
rozśpiewanego uniesienia. Tylko Ma-
donna ma złocistą aureolę. Postać  
z prawej strony trzyma białą lilię, sym-
bol czystości i niewinności, a także 
znak pełnego ufności oddania się 
Bogu. Chrystus w ewangelii wg św. 
Mateusza mówi: „Przypatrzcie się li-
liom na polu, jak rosną: nie pracują 
ani przędą. A powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swoim przepychu 
nie był tak ubrany jak jedna z nich  
(6, 28,29). 

Inny artysta ze wspomnianej 
grupy tarnowskiej Wacław Onak, na-
malował obraz zatytułowany „Spo-
wiednik” (il.23)36. Tu dominują przyga-
szone barwy szkarłatu i odcienie błę-
kitu. Kolory wydają się przywoływać 
słowa z księgi Izajasza 1,18 „Choćby 
wasze grzechy były jak szkarłat, jak 
śnieg wybieleją; choćby były czer-
wone jak purpura, staną się białe jak 
wełna”. Istotnie, na obrazie widzimy 
św. Filipa w konfesjonale. Jego prawa 
ręka wzniesiona jest w geście udzie-
lania rozgrzeszania. Święty ma twarz 
wyrozumiałego i współczującego star-
ca, który staje już na krawędzi życia. 
On wie, co należy uczynić, aby życie 
było piękne i owocne. W dolnym polu 
35Tarnów. Olej na płótnie, wymiary: 100x200 cm. Wła-
sność: ks. Edwin Przeszłowski COr.
36Tarnów. Olej na płótnie, wymiary 200x100 cm. Wła-
sność: ks. Edwin Przeszłowski COr. 

Il.26. Bytów. 2020 r.
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widać spadające jabłka, symbolizują-
ce grzechy. Ludzkie życie może ro-
dzić owoce dobra i zła. Św. Filip był 
przecież duszpasterzem konfesjonału 
i słowa.  Artysta na tym obrazie po-
sługując się oszczędnymi środkami 
plastycznymi, znakomicie oddał jego 
osobowość. Nie widzimy twarzy pe-
nitenta. Sakrament spowiedzi jest ta-
jemnicą. Człowiek przez grzechy traci 
twarz. Artysta ukazał akcję od środka 
konfesjonału. Widzimy tylko spowied-
nika, kratki konfesjonału i spadające 
owoce grzechów w postaci jabłek. 
Jasnymi plamami barwnymi są tylko 
twarz świętego i rozgrzeszająca dłoń. 
Błękit widoczny w dolnej części płótna 
może symbolizować otwierające się 
niebo dla człowieka, który doznał łaski 
rozgrzeszenia.  

Niespotykany i bardzo prze-
myślany program ikonograficzny od-
najdujemy na obrazie namalowanym 
w 2008 roku, przez znanego nam już 
Mariana Pawła Kaczmarka (il.24)37. 
Artysta nadał swemu dziełu tytuł: 
„Dary Ducha Świętego”. Centrum ob-
razu wypełnia biała gołębica Ducha 
Świętego na jasnoczerwonym tle.  
Z tła wychodzi siedem wiązek pro-
mieni, między którymi umieszczone 
są medaliony z popiersiami świętych 
i błogosławionych. Popiersia wyko-
nane są w technice en grisaille, czyli  
w odcieniach szarości. Otoki medalio-
nów wypełniają siedem darów Ducha 
Świętego, odpowiednio przypisane 
każdemu z przedstawionych postaci. 
Idąc zgodnie z ruchem wskazówek ze-
gara, kolejne medaliony przedstawia-
ją wizerunki następujących osób: bł. 
Jan z Fiesole znany jako Fra Angelico 
z napisem „ARTIFICIVM” (umiejęt-
ność); św. Siostra Faustyna z napisem  
„PIETAS” (pobożność); św. Joanna 
d’Arc z napisem „VIRTVS” (męstwo); 
św. Tomasz z Akwinu z napisem  
„RATIO” (rozum); św. Augustyn z 

37Gostyń. Olej, akryl na desce, wymiary: 83x62 cm. 

Hippony z napisem „SAPIENTIA” 
(mądrość); św. Katarzyna Sieneńska  
z napisem „CONSILIVM” (rada) oraz 
św. Jan od Krzyża, któremu towarzy-
szą słowa „TIMOR DEI” (bojaźń boża). 
Na największym promieniu artysta 
umieścił wizerunek św. Filipa Neri ze 
słowami GAUDIUM (radość), tym sa-
mym uznając jego charyzmat radości 
za ósmy dar Ducha Świętego. Malarz 
dogłębnie wczytał się w duchowość 
założyciela Oratorium. Jedna z mak-
sym św. Filipa głosi: „drogą, która wie-
dzie naprawdę do nieba jest radość”.  
W dolnym, lewym polu umieszczony 
jest ozdobny napis: DAR FILIPIŃ-
SKIEJ RADOŚCI DAJ DUCHU ŚWIĘ-
TY. Cała kompozycja umieszczona 
została na tle ognistej kuli przypomi-
nającą tę, która w chwili stygmatyzacji 
weszła do serca św. Filipa, powodując 
cudowne jego powiększenie. Koncep-
cja niezwykła i wielce pouczająca, 
można by ją nazwać „tablicą medyta-
cyjną”.  

A teraz przenieśmy się na po-
wrót do Radomia. Tam spotkamy w ko-
ściele oratorianów wyśmienitą, świę-
tofilipową kreację artystyczną. Świą-
tynia pod wezwaniem Matki Boskiej  

Il.27. Gostyń. 2020 r.
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Królowej Świata, budowana na planie 
centralnym, nie ma wydzielonych ka-
plic. Dlatego tematy maryjne i filipiń-
skie połączono w jednej koncepcji pla-
stycznej, usytułowanej blisko ołtarza. 
Centralne miejsce zajmuje obraz Mat-
ki Boskiej stojącej na globie ziemskim 
z berłem i Dzieciątkiem na lewej ręce. 
Głowy Madonny i Jezusa nakrywają 
korony. Madonna z atrybutami królo-
wej, ma twarz trochę zadumaną, ale 
pełna jest duchowego piękna i jesz-
cze piękniejszego wdzięku kobiecego. 
Pod szatami wyczuwamy pulsujące 
życiem kobiece ciało. To nic gorszące-
go, przecież Matka Boska była kobietą 
i do tego piękną kobietą. Przynajmniej 
tak przedstawiali Madonnę artyści od 
czasów wczesnochrześcijańskich. 
Obraz otaczają pełnoplastyczne po-
piersia św. Filipa i św. Jana Pawła II 
spoczywające na konsolach. W kon-
sole wmontowane są ich relikwie. Po-
mysł całości bardzo udany i nowator-
ski. Popiersia wykonali w 2011 roku 
Sławomir Gęsiak i Marek Siara. Nasz 
święty przedstawiony w szatach litur-
gicznych ma ręce przyłożone do piersi 
(il.25)38. Twarz umiejętnie modelowa-
na, zwraca się w kierunku Madon-
ny. Pięknie wykonane są dłonie oraz 
miękko łamane draperie alby i ornatu. 
Rzeźba o dużej sile charakterologicz-
nej, ukazuje ekstatyczną duchowość 
osoby przedstawionej. Artysta zadbał 
o to, aby podkreślić uduchowienie po-
łączone z witalną energią. To człowiek 
modlitwy i czynu.

Parę słów musimy poświę-
cić ikonom, ponieważ w zbiorach fi-
lipińskich znajduje się kilka obrazów 
wykonanych właśnie w tej manierze 
plastycznej. Tu zaprezentujemy ikonę 
wykonaną dla Kongregacji Bytowskiej 
przez Aleksandrę Pabich z Radomia 
w 2020 roku (il.26)39. Święty ukazany 
jest frontalnie, na złotym tle z wido-

38Radom. Sztuczny kamień, wys. ok. 100 cm. 
39Bytów. Tempera na desce, wymiary: 40x33 cm. 

kiem macierzystego kościoła filipinów 
Santa Maria in Vallicella oraz kościo-
ła filipinów bytowskich. Duchową jed-
ność wspólnot oratoryjnych podkreśla 
czerwony płaszcz Madonny łączący 
obydwie świątynie. Przedstawiony 
motyw szaty Matki Boskiej należy do 
ulubionych tematów w ikonografii pra-
wosławnej. Ikona zachwyca subtelną 
kolorystyką. Natomiast brakuje wglą-
du w osobowość przedstawionej po-
staci. Wszystko ukazane jest pięknie  
i poprawnie. Jest księga i stuła, sym-
bole kaznodziei i spowiednika, ale 
Filip milczy, twarz nie przemawia do 
widza. Jego oczy wpatrzone są w inny 
świat. Zastygł w bezruchu jak prawo-
sławne ikony zapatrzone w wiecz-
ność. Bo też ikony nie przemawiają do 
widza i nie nawiązują z nim dialogu, 
one przeznaczone są do kontemplacji. 
Podczas gdy w sztuce zachodnioeu-
ropejskiej wg genialnego architekta 
renesansu i zarazem teoretyka sztuki 
Leone Battisty Albertiego, obrazy mia-
ły być oknem otwartym na świat, to  
w sztuce cerkiewnej ikony otwierały 
się na niebo.  

W przeciwieństwie do sta-
tycznej ikony bytowskiej, niebywałą 
siłę wyrazu ma obraz namalowany 
przez Anitę Kałuża-Sitnik w 2020 roku 
(il.27)40. Obraz znajduje się w kapli-
cy rekolekcyjnej na Świętej Górze  
w domu ks. Wawrzyńca Kuśniaka. Ar-
tystka podjęła wielokrotnie malowany 
przez mistrzów pędzla temat stygma-
tyzacji. Nie powtórzyła jednak ujęć 
wypracowanych przez innych malarzy, 
ale przekazała na płótnie własną wi-
zję. Układ kompozycyjny trochę przy-
pomina postać z obrazu Sebastiana 
Conca, ale całość nosi cechy indy-
widualności twórczej. Na obrazie wi-
dzimy świętego, ubranego w czerwo-
ny ornat, właśnie taki, jaki używa się 
w liturgiczną uroczystość Zielonych 
Świąt. W jego pierś skierowany jest 

40Gostyń. Olej na płótnie, wymiary: 120x100 cm.
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silny strumień świetlny wychodzący  
z prawego, górnego rogu. Całe wyda-
rzenie ma miejsce w rzymskich kata-
kumbach św. Sebastiana. W tle widać 
tajemnicze podziemia cmentarza sta-
rochrześcijańskiego z wydrążonymi, 
ciemnymi korytarzami. Historyczna 
otoczka została zachowana. Rzeczy-
wiście, Filip w wigilię Zesłania Ducha 
Świętego 1544 roku, otrzymał styg-
maty. Poza tym, całe przedstawienie 
ma niewiele wspólnego z historią. To 
piękna wizja artystki. Filip jeszcze nie 
był wtedy kapłanem, a już na pewno 
nie miał na sobie ornatu. Ale artysta 
to nie kronikarz i nie musi trzymać się 
ściśle faktów. Historycy piszą historię, 
a artyści obrazują to, czego nie widzi 
historyk. Święci mają wizje mistyczne, 
a artyści miewają wizje artystyczne. 
Obraz przemawia do nas duchową 
głębią. Pięknie namalowana jest twarz 
Neriego. To twarz dojrzałego, mądre-
go mężczyzny.  Pod jego wyciągnię-
tą prawą ręką widnieje kwiat białej lilii  
i delikatnie, zaledwie czubkiem pędzla 
naniesiona sylwetka bazyliki święto-

górskiej. Wydaje się, że obraz należy 
do jednych z najbardziej udanych kre-
acji świętofilipowych. 

Ostatni obraz, jaki pragniemy 
zaprezentować w tym krótkim arty-
kule, namalował w 2020 roku filipin 
studziański, ksiądz Bolesław Jakub-
czyk (il.28)41. Obraz należy do prac 
odtwórczych, bowiem powtarza ma-
lowidło przechowywane w Biblioteca 
dei Girolaminii w Neapolu. Oryginał 
można obejrzeć w internecie, ale nie 
wiadomo kto go namalował ani kiedy 
powstał. Dynamiczne ujęcie i silny ła-
dunek emocjonalny podpowiadają, że 
to obraz barokowy. Ksiądz Bolesław 
zmienił format obrazu. Wizerunek  
z biblioteki neapolitańskiej ma kształt 
tonda. Płótno ukazuje trzy czwarte 
postaci Neriego jako gorliwego kazno-
dzieję. Ubrany jest w sutannę z białym 
kołnierzykiem i obfitą komżę. Na szyi 
przewieszoną ma stułę. Jego głowę 
okoloną białym zarostem i otoczoną 
promienistym nimbem, nakrywa biret. 
Lewą ręką podtrzymuje falujący rę-
kaw komży, a prawą wznosi w geście 
nauczania. Gwałtowne ruchy, gesty-
kulacja i rozwiane szaty wyrażające 
emocje, kontrastują ze spokojnym, 
trochę nieobecnym wyrazem twarzy. 
Taki też jest oryginał. Ale kopia wypa-
dła dobrze. Z wielką dumą możemy 
powiedzieć, że mamy w swoich szere-
gach filipińskich prawdziwych artystów 
wrażliwych na piękno.            

W naszej wędrówce po śla-
dach ikonografii świętofilipowej, zbli-
żyliśmy się do końca. Pora zatem 
przejść do podsumowania naszych 
rozważań. Trzeba stwierdzić, że ro-
dzime środowiska twórcze należały do 
liczących się i twórczych ośrodków ar-
tystycznych. Z wyjątkiem obrazu mo-
nachijczyka Schraudolpha, pozostałe 
wizerunki wykonali artyści polscy. Na-
leży też dopowiedzieć, że praca mo-
nachijczyka zastąpiła wcześniejszy, 
barokowy obraz mistrza Franciszka 
z Poznania. Mocny wpływ na spo-
sób obrazowania wywarł wizerunek  

41Studzianna. Olej na płótnie, wymiary: 100x73 cm.

Il.28. Studzianna. 
Ks. Bolesław Jakubczyk. 2020 r.
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beatyfikacyjny Guido Reniego. Za-
uważamy też zapożyczenia z portre-
tów świętofilipowych autorstwa Carla 
Maratty, Giovaniego Battisty Gauliego, 
Carla Dolciego i Giovaniego Carla Be-
vilacquy. Pomimo zapożyczeń, wize-
runki artystów polskich wykazują duża 
samodzielność twórczą. Możemy też 
poszczycić się zupełnie samodzielny-
mi kreacjami artystycznymi. Wymienić 
tu wypada srebrny relikwiarz studziań-
ski, drzewo genealogiczne rodziny 
oratoryjnej, św. Filip wśród patronów 
od zarazy, kaplicę w Poznaniu-Świer-
czewie i Tomaszowie Mazowieckim,  
a także dzieła powstałe z okazji wysta-
wy zorganizowanej w środowisku tar-
nowskim w 2005 roku. Warto podkre-
ślić, że współcześni artyści stworzyli 
realizacje plastyczne wyróżniające się 

nie tylko samodzielnością warsztato-
wą ale także ikonograficzną. Dotyczy 
to przede wszystkim wizerunków po-
wstałych dla kultu publicznego w ka-
plicach i kościołach. To dobrze świad-
czy o wrażliwości artystycznej i este-
tycznej administratorów, którzy chcieli 
mieć w miejscach kultu publicznego 
dzieła niepowtarzalne, zachwycają-
ce i piękne. Tego samego nie moż-
na powiedzieć przeglądając kolekcje 
prywatne. W tych zbiorach nagminnie 
spotyka się wierne kopie dawnych mi-
strzów włoskich. Pełnią one bardziej 
funkcje dekoracyjne aniżeli artystycz-
ne.  Chociaż są dobrymi kopiami, sła-
wiącymi biegłość techniczno-warsz-
tatową ich wykonawców, to jednak 
pozostaną tylko świadkami dawnych 
mistrzów.         

ks. Dawid Majda COr

Biogramy świętogórskiCh 
kapŁanów i BraCi

Ksiądz Tomasz Prusiewicz 
COr – urodził się w 1757r1. Niewiele 
informacji można znaleźć o tym kapła-
nie w zapiskach klasztornych. Wiemy 
jednak, że był przed śmiercią naj-
starszym prezbiterem, dlatego przy-
sługiwał mu zaszczytny tytuł Seniora 
Kongregacji. 25 lipca 1828 roku do-
znał przed godziną siódmą o poranku 
nagłego paraliżu. Z tej nagłej niemocy 
już się nie podniósł. Opatrzony został 
świętymi sakramentami, po czym od-
szedł do wieczności 9 sierpnia. Po-
chowany został pod ołtarzem Krzyża 
Świętego2.

Brat Józef Wyrzykiewicz COr 
– urodzony w 1746r3. Nie wiemy, kiedy 
wstąpił do wspólnoty oratoryjnej, ale 
studiując nekrolog dowiadujemy się, 
1Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył 71 lat.
2Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
3Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył 83 lat

że przyjął cztery niższe święcenia, ale 
święceń prezbiteratu ostatecznie nie 
otrzymał. Będąc bratem zajmował się 
zarządzaniem zakrystią, a także dbał 
o wystrój kościoła podczas okolicz-
nych uroczystości i świąt, wykonując 
swoje obowiązki z wielką gorliwością. 
Odszedł z tego świata 2 marca 1829 
roku, przyjąwszy sakramenty i otrzy-
mawszy rozgrzeszenie. Pogrzeb od-
był się dwa dni później4.

Brat Wacław Wagner COr 
– przyszedł na świat w 1754 roku5. 
Wstąpił do Kongregacji w 1779r. już 
jako wykszatłcony muzyk z Czech. 
Zajmował się muzyką w klasztorze 
pełniąc obowiązki prefekta muzyki  
i kapelmistrza istniejącej przy sank-
tuarium kapeli. Zmarł nagle po ata-
ku apopleksji 20 września 1830 roku 

4Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
5Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył 76 lat
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przyjmując wcześniej tylko ostatnie 
rozgrzeszenie. Pochowany został  
w podziemiach6. 

Ksiądz Karol  Jerhowicz 
COr – pochodził ze Święciechowy,  
a urodził się w 1804 roku7. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1830. Pra-
cował gorliwie, pobożnie i posłusznie 
jako kapłan zaledwie przez cztery lata. 
Na dwa tygodnie przed śmiercią, przy-
szła na niego ciężka choroba febris 
nervosa8, która spowodowała wielkie 
cierpienie. Przyjąwszy sakramenty 
odszedł do wieczności 27 październi-
ka 1834 roku9.

Ksiądz Krzysztof Kwadryń-
ski COr – urodził się w Strahlenberg 
na ziemi Kaszubskiej w 1755 roku10. 
W życiu kongregacyjnym odznaczył 
się gorliwością w spełnianiu obowiąz-
ków, często spowiadał, regularnie wy-
głaszał homilie, wyjaśniając zawiłości 
Słowa Bożego, był kapłanem poboż-
nym i rozmodlonym oraz niezwykle 
6Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
7Poznajemy datę urodzenia kapłana po informacji w ne-
krologu, iż żył 30 lat oraz datę święceń, ponieważ w ka-
płaństwie przeżył 4 lata.
8Objawy tej choroby to: wysoka gorączka, która może do-
prowadzić do padaczki.
9Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.
10ks. A. Brzeziński, Pamiątka Jubileuszu..., t. I, s. 272.

pokornym. Został wybrany superiorem 
22 marca 1797 roku i pełnił ten urząd 
do 23 marca 1800 roku. W tym czasie 
nie było łatwo kierować klasztorem, 
ponieważ najpierw swoje roszczenia 
co do majątków wysuwał zbuntowany 
członek rodziny fundatorów Jan Ne-
pomucen Mycielski, czemu sprzeciwi-
li się Michał i Stanisław, a następnie  
z racji zaborów trzeba było podejmo-
wać dużo wysiłków, by nie zabrano 
bezprawnie majątków ziemskich da-
nych przez fundatorów. Przez wiel-
kość obowiązków, które zmuszały ks. 
Kwadryńskiego do częstych wyjaz-
dów, niestety nastąpiło rozluźnienie 
życia wspólnotowego, co przejawiało 
się w rzadkich spotkaniach kapitul-
nych, a dwóch kapłanów odeszło do 
diecezji, ponieważ woleli zostać na 
parafiach w których pomagali, wysłani 
wcześniej przez prepozyta. Po zdaniu 
urzędu prepozyta, pokornie zajmował 
ostatnie miejsce w refektarzu, mimo 
iż przysługiwało mu miejsce Seniora 
zaraz obok prepozyta11. Dożył 83 roku 
życia, po czym zmarł 28 maja 1838 
roku, opatrzony wcześniej sakramen-
tami. Pochowany został w podzie-
miach12 obecnej bazyliki.
11Tamże, t. I, s. 272-284.
12Liber Defunctorum, Księga Zmarłych spisana w latach 
1677-1974.

Południowa część bazyliki i łącznika z klasztorem, lata powojenne
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śliwki 
w czekoladzie

smacznego!

Biszkopt kakaowy z 4 jaj
4 jajka;
4 łyżki mąki;
4 łyżki cukru;
1 łyżka kakao
1 łyżka proszku do pieczenia.

4 białka ubić na sztywno, stopniowo dodając cukier, następnie dodać żółtka, 
mąkę, proszek do pieczenia i kakao. 

masa
2 szklanki mleka;
1 szklanka cukru;
2 cukry waniliowe;
4 żółtka;
5 łyżek budyniu śmietankowego;
1 kostka Kasi;
½ kostki masła;
kieliszek spirytusu.

Dodatkowo 40 dkg suszonych śliwek moczyć przez 8 godzin w alkoholu.
Ugotować budyń i do gorącego dodać żółtka i ostudzić. Utrzeć margarynę 
dodając budyń i spirytus.

polewa
1 czekolada mleczna;
¼ kostki Kasi;
¼ szklanki śmietany 18%.

Czekoladę i Kasię wkładamy do rondelka i rozpuszczamy na małym ogniu. 
Gdy przestygnie dodajemy śmietanę i dokładnie mieszamy. Na masę układamy 
suszone śliwki, wcześniej namoczone w spirytusie. Następnie polewamy polewą 
czekoladową.

Edyta Chmielarczyk i Daria Michałowska



Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, 
zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się 
dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane 

w niebie wieczne mieszkanie.
Fragment prefacji o zmarłych


