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	 Gdy	rodził	się	w	Betlejem	Boży	Syn,	aniołowie	głosili	Chwałę	Bogu	na	wyso-
kościach,	a	na	ziemi	pokój	ludziom	Jego	upodobania.	Niezwykła	to	chwila	gdy	otwie-
ra	się	niebo	i	prości	pasterze	na	chwilę	zostają	zaszczyceni	uczestnictwem	w	niebiań-
skiej	liturgii	uwielbienia.	Tak,	jakby	radość	Boga	i	całego	niebieskiego	dworu	przebiła	
się	z	wymiaru	duchowego	i	niepowstrzymaną	falą	rozbłysła	pośród	uśpionego	świata.	
Dostrzegają	ją	tylko	ci,	którzy	czuwają:	pasterze.	
	 Aniołowie	 zwiastują	 pokój	 niesiony	 przez	 nowo	 narodzonego	Zbawiciela.	
Pokój,	który	nie	jest	brakiem	wojny.	Bóg	przynosi	pokój	serca	każdemu,	kto	chce	żyć	
zgodnie	 z	 zasadami	miłości.	Obiecuje	pokój	wszystkim,	 którzy	mają	 upodobanie,	 
a	więc	aktywnie,	przez	swoje	codzienne	wybory,	starają	się	tworzyć	życie	oparte	na	
miłości,	a	zatem	wypełnione	Bogiem.	Po	to	Łaska	i	Prawda	przychodzi	na	świat,	aby	
być	jasną,	wyrazistą	pomocą	dla	każdego,	kto	szuka	dobra	i	pokoju...	
	 Dziś	nie	ustajemy	w	modlitwie	o	dar	pokoju	dla	Ziemi,	gdy	tuż	obok	nas	to-
czy	się	okrutna	wojna.	Tylko	Jezus	Chrystus,	Książę	Pokoju	może	zaprowadzić	pokój	
pośród	nas.	Najpierw	jednak,	ten	pokój	musi	zapanować	w	naszych	sercach.			
	 Niech	świętowanie	tajemnicy	narodzin	Syna	Bożego,	będzie	dla	nas	doświad-
czeniem	 pokoju,	 który	Nowonarodzony	 Zbawiciel	 pragnie	 wnieść	 w	 nasze	 serca	 
i	 w	 nasze	 życie,	 a	 miłość,	 którą	 przynosi	 światu,	 niech	 sprawi,	 że	 poczujemy	 się	
wszyscy	braćmi	 i	 siostrami	w	naszych	rodzinach,	wspólnotach,	w	naszej	ojczyźnie	 
i	w	świecie.

Z	życzeniami	i	modlitwą	w	imieniu	Świętogórskiej	Wspólnoty

ks.	Marek	Dudek	COr
superior

Święta	Góra,	Boże	Narodzenie	A.D.	2022

Drodzy Czciciele Świętogórskiej Róży Duchownej!

„Pokój ludziom dobrej woli...”
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Aktualności

Bazylika w kolorach zimy

	 Siadając	do	 tegorocznego	wi-
gilijnego	stołu,	 jak	co	roku,	zatrzymu-
jemy	 się	 na	moment	w	 biegu	 nasze-
go	życia.	Przez	chwilę	przestają	mieć	
znaczenie	 problemy,	 kłopoty	 i	 troski.	
Ich	miejsce	zajmuje	nadzieja,	że	pomi-
mo	wszystko,	 nie	 pozostajemy	 nigdy	
sami;	że	jest	Ktoś	większy	od	szarości	
świata.
	 Wyjątkowość	betlejemskiej	
nocy	 Bożego	 Narodzenia	 nie	 polega	
na	tym,	że	świat	nagle	się	zmienił,	że	
skończyły	 się	 dręczące	 go	 problemy.	
Ta	 wyjątkowość	 opiera	 się	 o	 coś,	 co	
dla	wielu	dziś	nie	ma	znaczenia	–	jed-

nak	dla	 ludzi	wiary	 jest	 fundamentem	 
–	 o	 nieustanną	 obecność	 żywego	
Boga	pośród	swego	ludu.	Jezus	przy-
szedł	 na	 świat	 nie	po	 to	by	 stworzyć	
w	nim	doskonałe	miejsce,	utopię,	ale	
nadać	mu	kierunek,	w	którym	idąc	mo-
żemy	świat	przemienić	w	miejsce	peł-
ne	nadziei	i	miłości.
	 Te	 dni,	 to	 również	 czas,	 
w	którym	zadajemy	sobie	szereg	pytań	 
o	 to,	 jaki	 był	 kończący	 się	 rok,	 czy	
staliśmy	się	w	nim	lepsi,	jak	się	zmie-
niliśmy.	 Otwiera	 się	 przed	 nami	 nie-
znane,	 lękamy	 się	 tego,	 co	 nastąpi	 
i	przyniesie	kolejnych	365	dni.	Ale	jako	

chrześcijanie	mamy	przede	wszystkim	
zaufać	Bogu,	w	Niego	 się	 zapatrzeć,	
Nim	zachwycić	 rozważając	słowa	za-
czerpnięte	z	Wyznania	Wiary	–	Wierzę  
w Kościół Chrystusowy.
	 Żyjąc	 szarością	 codzienności	
wielu	 przestaje	 dziś	wierzyć	w	 to,	 co	
mówi	Kościół	lub	rozumieć	jego	prze-
słanie.	Świat	i	niektóre	środowiska	co-
raz	bardziej	nastają	na	wspólnotę	wie-
rzących,	 próbując	 ją	 zdyskredytować	 
i	obrzydzić,	dlatego	starajmy	się	przez	
kolejne	miesiące	pogłębić	nasze	przy-
wiązanie	 do	 Kościoła,	 jako	 naszego	
wspólnego	domu	oraz	do	prawdy,	któ-

rą	niesie,	a	która	 jest	nam	objawiona	
w	 osobie	 przychodzącego	 w	 ludzkim	
ciele	Jezusa.
	 Niech	 światło	 betlejemskiej	
nocy	 umocni	 w	 nas	 nadzieję	 na	 lep-
sze	jutro.	Niech	cisza,	którą	przerywa	
śpiew	Aniołów,	ukoi	wątpliwości	serca,	
a	rodzące	się	życie	niech	poprowadzi	
do	odkrycia	prawdy	o	wartości	wspól-
noty,	 którą	mamy	 odnajdywać	 w	 Ko-
ściele.
	 Pełnych	 radości,	 spędzonych	
w	rodzinnej	atmosferze	Świąt	Bożego	
Narodzenia	 i	 błogosławionego	 Roku	
Pańskiego	2023.

Aktualności

CiCha noC, święta noC
Pokój niesie ludziom wszem…

ks. Paweł Ogrodnik COr
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Aktualności

muzyka alfonsa szCzerbińskiego 
w szwajCarskim raPPerswil-jona

Leszek Jankowski

W	 dniu	 Narodowego	 Świę-
ta	 Niepodległości,	 11	 listopada	 2022	
roku	 Stowarzyszenie	 Miłośników	Mu-
zyki	Świętogórskiej	 im.	Józefa	Zeidle-
ra,	we	współpracy	z	ambasadą	Polski	 
w	Szwajcarii	oraz	Instytutem	Pileckie-
go,	 zorganizowało	 koncert:	 Polonezy 
Polskie. Był	 to	 jednocześnie	 koncert	
promujący	 Alfonsa	 Szczerbińskiego,	
wybitnego	 polskiego	 kompozytora,	
którego	 działa	 niedawno	 odkryto	 na	
Świętej	Górze.

Koncert	 odbył	 się	 w	 sali	 ban-
kietowej	 hotelu	 „Schwanen”.	 Od	 sa-
mego	 początku	 polskiej	 obecności	 
w	 mieście	 hotel	 był	 miejscem	 silnie	
związanym	 z	 mieszkająca	 w	 Szwaj-
carii	 Polonią.	Warto	 przypomnieć,	 że	 
w	 uroczystym	 obiedzie	 3	 maja	 1891	
roku,	w	100-lecie	uchwalenia	Konsty-
tucji	 3	Maja,	 uczestniczyła	Maria	 Ko-
nopnicka.	 Dotychczasową	 siedzibą	
muzeum	był	rapperswilski	zamek	z	XIII	
wieku,	 który	 jednak	w	 tym	 roku	prze-
szedł	pod	zarząd	lokalnych	władz.	Im-
ponujący	zabytkowy	zespół	budynków	
dawnego	hotelu	„Schwanen”,	państwo	
polskie	nabyło	pod	koniec	czerwca	br.,	
jako	 nową	 siedzibę	 dla	Muzeum	Pol-
skiego.

Nasz	 koncert	 w	 tym	 nowym	
miejscu	 był	 pierwszym	 historycznym	 
i	niejako	inauguracyjnym	wydarzeniem	
zorganizowanym	wspólnie	z	Ambasa-
dą	RP.	Po	hymnach	Polski	i	Szwajcarii	
głos	 zabrała	 pani	 Iwona	 Kozłowska,	
ambasador	 Polski	 w	 Szwajcarii	 (po-
chodząca	z	Leszna),	a	także	pan	Mar-
tin	 Stöckling,	 prezydent	 miasta	 Rap-
perswil-Jona.	Słowo	wprowadzenia	do	
koncertu	wygłosił	ks.	Jakub	Przybylski	
COr,	dyrektor	festiwalu	Musica	Sacro-
montana,	filipin	ze	Świętej	Góry	w	Go-
styniu.

W	 pierwszej	 części	 koncertu	
usłyszeliśmy	 polonezy	 i	 mazurki	 Fry-
deryka	Chopina,	 utwory	 fortepianowe	
Ignacego	 Paderewskiego	 oraz	 pieśni	
Stanisława	Moniuszki.

Cała	druga	część	poświęcona	
była	 wybitnemu	 polskiemu	 kompo-
zytorowi	 Alfonsowi	 Szczerbińskiemu,	
którego	 manuskrypty	 znajdują	 się	 
w	 bibliotece	 świętogórskiej.	 Entuzja-
stycznie	 przyjęty	 koncert	 zakończyła	
wzruszająca	 pieśń	 autorstwa	 Szczer-
bińskiego,	do	wiersza	Adama	Asnyka	
pt.	„Szczęście”.
	 Publiczność,	która	wypełni-
ła	 salę	 do	 ostatniego	 miejsca,	 długo	
oklaskiwała	 wykonawców	 tego	wyda-
rzenia:		tenora	Tomasza	Krzysicę	oraz	
pianistę	Roberta	Adamczaka.

Na	koncert	zaproszono	przed-
stawicieli	 szwajcarskiej	 Polonii	 oraz	
prezydenta	 miasta	 i	 parlamentarzy-
stów.	 Ze	 względu	 na	 szczególne	
znaczenie	 Muzeum	 Polskiego,	 które	
zawsze	 było	 instytucją	 polsko-szwaj-
carską,	 dało	 się	 odczuć,	 że	 taką	 po-
zostanie	i	że	miasto	Rapperswil	nadal	
będzie	mocno	zakorzenione	w	polskiej	
tożsamości,	 umacniając	 wspólnotę	
polską	w	Szwajcarii.

Naszą	 małą	 grupę	 wspaniale	
ugościł	ks.	Jerzy	Chłopeniuk	z	parafii	
św.	Małgorzaty	w	Wald.	Od	22	lat	pełni	
on	posługę	w	Szwajcarii.	Przy	tej	oka-
zji	mogliśmy	poznać	życie	jego	parafii	 
i	otwartość	parafian.

Był	to	nasz	siódmy	zagranicz-
ny	 wyjazd	 promujący	 świętogórskich	
kompozytorów.	 Poprzednie	 koncerty	
odbyły	się:	w	Rzymie	 (2015),	Lwowie	
(2016),	Wiedniu	(2017),	Wilnie	(2018),	
Grodnie	 (2018)	 i	 w	 Londynie	 (2019).	
Każdy	 z	 tych	 wyjazdów	 był	 inny.	 
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Każdy	 wyjazd	 to	 też	 nowe	 doświad-
czenie.	Koncert	11	listopada	poza	gra-
nicami	kraju	był	szczególny,	ponieważ	
uruchamiając	 wyobraźnię,	 mogliśmy	
choć	 w	 niewielkim	 stopniu	 doświad-
czyć	 tęsknoty	 za	 ojczyzną,	 jaką	 do-
świadczali	nasi	przodkowie	w	czasach	
zaborów.	Poza	tym,	za	granicą	hymn	

Polski	zawsze	 jeszcze	bardziej	wzru-
sza.

Nasz	 koncert	 otrzymał	 dofi-
nansowanie	w	ramach	konkursu:	„Po-
lonia	 i	Polacy	za	granicą	2022”.	Pro-
jekt	 dofinansowano	 ze	 środków	 kan-
celarii	prezesa	rady	ministrów.

rodzina orkiestrowa 
w trójmieśCie

W	ostatni	weekend	maryjnego	
miesiąca	października,	w	dniach	28-30	
października	 Świętogórska	 Orkiestra	
Dęta	 udała	 się	 na	 doroczny	wspólny	
wjazd	 wypoczynkowo-pielgrzymkowy.	
Każdego	 roku	 wyprawa	 jest	 w	 jakiś	
piękny	zakątek	naszej	ojczystej	ziemi.	
Tym	 razem	celem	wspólnego	wędro-
wania	 były	 dwa	 nadmorskie	 miasta	
Sopot	i	Gdańsk.	Wyjazd	rozpoczął	się	
w	piątek	28	października	mszą	świę-
tą	 w	 bazylice	 świętogórskiej	 o	 godz.	
6.30.	 Umocnieni	 spotkaniem	 z	 Je-
zusem	 Eucharystycznym,	 po	 zabra-

niu	 wszystkich	 bagaży,	 wyruszyliśmy	 
w	 podróż.	 Popołudniu	 dotarliśmy	 do	
Sopotu,	 gdzie	 po	 zakwaterowaniu	 
i	 obiadokolacji,	mogliśmy	 indywidual-
nie	spacerować	 i	podziwiać	w	 jesien-
nej	 aurze	miasto.	 Sobotni	 dzień	 roz-
poczęliśmy	 znów	 wspólną	 modlitwą	
podczas	Eucharystii	w	kościele	para-
fialnym	pw.	Zesłania	Ducha	Świętego	
w	Sopocie,	prowadzonym	przez	księ-
ży	 pallotynów.	 Następnie,	 spod	 ko-
ścioła	autokarem	dotarliśmy	do	Gdań-
ska,	 pod	 pomnik	 krzyży	 przy	 słynnej	
głównej	 bramie	 Stoczni	 Gdańskiej,	

Artyści i delegacja z Gostynia wraz z ambasador Polski w Szwajcarii

ks. Dawid Majda COr
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Holy Wins – święty zwyCięża

W	 przeddzień	 uroczystości	
Wszystkich	 Świętych,	 czyli	 31	 paź-
dziernika	 po	 mszy	 świętej	 o	 17:00,	 
z	bazyliki	na	Świętej	Górze	w	kierunku	
kościoła	pw.	św.	Małgorzaty	wyruszył	
pochód	dzieci	i	młodzieży	przebranych	
za	 święte	 postacie	 wraz	 z	 relikwiami	
świętych	i	błogosławionych,	aby	w	ten	
sposób	wyrazić	 gotowość	do	przeży-
wania	nadchodzących	obchodów	dnia	
Wszystkich	Świętych.

Spotkanie	rozpoczęło	 s ię	
mszą	 świętą	 z	 udziałem	 dzieci	 i	 ich	
rodziców,	 po	 czym	 liczny	 tłum	 wier-
nych	 wymaszerował	 spod	 świątyni	 
w	 kierunku	 gostyńskiej	 fary.	 Prowa-
dzony	 był	 przez	 młodzież	 niosącą	
relikwie	 świętych	 oraz	 transparenty	 
z	postaciami	osób	wyniesionych	na	oł-
tarze.	Był	śpiew,	do	którego	zachęcały	
siostry	służebniczki,	a	przy	cmentarzu	
parafialnym	 wspólnie	 pomodlono	 się	
za	wszystkich	zmarłych.

gdzie	rozpoczęła	się	Solidarność.	Tam	
czekał	na	nas	przewodnik,	który	opo-
wiedział	trudną	i	bolesną	historię	tego	
miejsca,	 a	 następnie	 przejechaliśmy	
do	 centrum	Starego	Miasta,	 by	 dalej	 
z	 przewodnikiem	 zwiedzać	 Gdańsk.	
Zobaczyliśmy	 min.	 Słynny	 Żuraw,	
Dwór	 Artusa,	 fontannę	 Neptuna,	 ra-
tusz	miejski,	 oraz	monumentalny	 go-
tycki	kościół	Mariacki.	

W	 niedzielę,	 30	 października	
nadszedł	 moment,	 by	 porwać	 Trój-
miejską	 publiczność	 podczas	 orkie-

strowego	 koncertu.	Dlatego	 udaliśmy	
się	do	archikatedry	oliwskiej	w	Gdań-
sku,	by	tam	uczestniczyć	w	uroczystej	
niedzielnej	sumie,	a	następnie	zagrać	
koncert	dla	tamtejszych	parafian	i	go-
ści.	 Muzyczna	 uczta	 była	 wspaniała,	
a	 dowodem	 tego	 była	 liczna	 publicz-
ność,	która	została	w	pięknej	świątyni.	
Po	 zakończonym	 występie	 udaliśmy		
się	w	podróż	powrotną.	Bardzo	dzię-
kujemy	 wszystkim	 dobrym	 ludziom,	
dzięki	 którym	 ta	 wyprawa	 była	 tak	
wspaniała.	

Wspólne zdjęcie 

Alma Jędryczka
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A tak wyglądaliśmy podczas Pochodu Świętych

Po	 dojściu	 do	 kościoła	 pw.	
św.	 Małgorzaty	 uczestnicy	 marszu	
wzięli	udział	w	krótkiej	modlitwie.	Po-
chód	‘Holy	Wins”	zakończył	się	balem	 
w	 Domu	 Katolickim,	 w	 którym	 mło-
dzież,	 duchowni	 i	 dzieci	 ze	 swoimi	

rodzicami	mogli	 radośnie	spędzić	
wieczór	 przy	 poczęstunku	 i	 muzyce.	 
W	organizację	włączyliśmy	się	razem	
z	Duszpasterstwem	Źródło	z	fary.

wielbienie młodzieżowe
Eryk Pazoła

Chyba	najważniejszym	wy-
darzeniem	 tego	 kwartału	 było	 orga-
nizowane	 przez	 nas	 wielbienie	 dla	
młodzieży.	Odbyło	się	19	 listopada	w	
bazylice.	 Przed	 wielbieniem	 oprawę	
muzyczną	Mszy	Świętej	zapewniał	ze-
spół	 „Błogosławieni”	 z	 Komornik.	 Był	
to	niesamowity	czas	spędzony	na	mo-
dlitwie	i	wsłuchiwaniu	się	w	ich	piękny	
śpiew	na	cztery	głosy.	

Po	mszy	zespół	zapewnił	 tak-
że	oprawę	muzyczną	wielbienia.

	Po	 wielbieniu	 przyszedł	 czas	
na	 integrację!	 Spotkaliśmy	 się	 ze	
wszystkimi	 naszymi	 gości	w	budynku	
auli,	wspólnie	jedząc,	pijąc,	śpiewając	
i	tańcząc.	

Dziękujemy	 zespołowi	 „Bło-
gosławieni”	 i	 całemu	 Duszpasterstwu	
„Przyjaźń”	 z	 Komornik,	 Duszpaster-
stwu	„Chata”	z	Leszna	i	wszystkim	go-
ściom	za	przybycie,	wspólną	modlitwę	
i	integrację.

strefa kibiCa
Ależ	to	były	emocje!	30	listopa-

da	zorganizowaliśmy	na	Świętej	Górze	
strefę	 kibica!	Po	wieczornej	Euchary-
stii	zgromadziliśmy	się	w	budynku	auli,	
aby	 tam	 wspólnie	 przeżywać	 emocje	 
i	kibicować	naszym	piłkarzom!	

	Ponownie	zagościli	u	nas	przy-
jaciele	z	Leszna,	Komornik,	a	tym	ra-
zem	również	Poznania,	Kunowa	i	Kro-
bi!	

	Jak	wiemy	–	Polacy	nie	wygra-
li	meczu	z	Argentyną,	ale	emocje	były	
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Aktualności

Wspołne wielbienie w bazylice 

niepowtarzalne!	Szczególnie	na	wieść	
o	wyjściu	z	grupy!	Oby	tylko	więcej	ta-
kich	 wiadomości	 i	 do	 zobaczenia	 na	

kolejnym	większym	wydarzeniu	 spor-
towym!	Taka	strefa	kibica	to	coś	wspa-
niałego!

Integracyjne spotkanie w auli po wielbieniu 

Strefa kibica w auli na Świętej Górze
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Z życia sanktuarium

Z życia sanktuarium

obłóCzyny kleryka oskara
kl. Adam Pupka COr

Dnia	 26	 października	 2022	
roku,	 podczas	 środowej	 nowenny	 
w	naszym	świętogórskim	sanktuarium,	
kleryk	Oskar	Śliwiński	przyjął	strój	du-
chowny	–	sutannę,	oraz	złożył	kandy-
daturę	do	święceń	diakonatu	i	prezbi-
teratu.	 Liturgii	 i	 obrzędom	 przewod-
niczył	 superior	 naszej	 wspólnoty	 ks.	
Marek	Dudek	COr.

Wśród	 gości	 była	 obecna	 ro-
dzina,	koledzy	kursowi	z	seminarium,	
jak	również	współbracia	filipini,	siostry	
służebniczki	i	świętogórscy	parafianie.

Homilię	tego	dnia	wygłosił	pre-
fekt	klerykatu	filipińskiego	ks.	dr	Adam	

Adamski	 COr.	 Po	 homilii	 superior	
rozpoczął	 dialog	 z	 alumnem	 pytając:	
„Bracie	 czego	 pragniesz?”	 Uzyskał	
następującą	 odpowiedź:	 „Oświecony	
światłem	łaski	Bożej,	proszę	pokornie	
Najczcigodniejszy	 Ojcze,	 abyś	 mnie,	

choć	 niegodnego,	 to	 jednak	 prze-
świadczonego	 o	 Bożym	 powołaniu,	
raczył	 przyodziać	 szatą	 duchowną.”	
Po	zakończonym	dialogu	kleryk	Oskar	
udał	 się	 do	 zakrystii,	 aby	 przywdziać	
szatę	 duchowną,	 zgromadzony	 zaś	
Lud	Boży	odmawiał	w	tym	czasie	lita-
nię	do	świętego	Filipa	Neri.

Obłóczyny	 to	 ważny	 i	 bardzo	
namacalny	 element	 drogi	 do	 kapłań-
stwa.	 Od	 tego	 momentu	 każdy	 obłó-
czony	 alumn	 ma	 prawo	 do	 noszenia	
stroju	 duchownego,	 aby	 świadczyć	 
o	Panu	zewnętrznym	wyglądem,	który	
ma	 być	 przedłużeniem	 przykładu	 da-

wanego	swoim	słowem	i	uczynkiem.	
Asystę	 liturgiczną	 uroczysto-

ści	 zapewnili	 klerycy	 reprezentujący	
Kongregację	Oratorium	i	Arcybiskupie	
Seminarium	 Duchowne	 w	 Poznaniu,	 
w	 k tó r ym 	 obecn ie 	 f o rmu ją 	 s i ę	 

Radość kleryka Oskara oraz jego bliskich
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także	seminarzyści	z	diecezji	kaliskiej	
i	bBydgoskiej.	

K leryka	Oskara, 	 prosząc	 
o	 obfite	 łaski,	 wzrost	 duchowy	 i	 wy-

trwałość	polecajmy	opiece	i	wstawien-
nictwu	 Świętogórskiej	 Róży	Duchow-
nej	i	św.	Filipa	Neri!

	 Kolejny	 okres	 Adwentu	 za	
nami.	 Kolejny	 raz	 mogliśmy	 przeżyć	
ten	 święty	 czas	 oczekiwania,	 w	 tym	
roku	 wyjątkowo	 długi.	 Zapewne	 wy-
słuchaliśmy	 wielu	 dobrych,	 mądrych	
kazań,	zachęcających	do	nawrócenia,	
do	 powrotu	 do	 Kościoła,	 do	 pełne-
go	 uczestnictwa	 w	 Eucharystii.	 Moż-
na	 powiedzieć	 no	 i	 pięknie.	 Jeszcze	 
w	 wielu	 parafiach	 oczywiście	 były	
Msze	 roratnie	 i	 to	nie	 rzadko	dla	wy-
gody	dwa	razy	w	ciągu	dnia,	ale	jakże	
często	 „przegrywały”	 z	 dodatkowymi	
zajęciami	w	szkole	czy	też	innymi	kół-
kami	zainteresowań.	W	niektórych	pa-
rafiach	wprowadzono,	tzn.	powrócono	
do	Mszy	roratnich	porannych	i	starsze	
pokolenie	jak	najbardziej	z	nich	korzy-
stało.
	 Adwent	 się	 skończył.	 Stoimy	
teraz	przy	żłóbku	w	kościele,	jeśli	jest	
tradycyjny,	to	widzimy,	owieczki,	woła,	
osła,	pasterzy,	za	kilka	dni	Trzech	Kró-
lów	 i	 nade	wszystko	Świętą	Rodzinę	
–	 Jezusa,	 Maryję	 i	 Józefa.	 Zapewne	
w	 niejednym	 kościele	 tenże	 żłobek	
będzie	usytuowany	wśród	imitacji	ruin	
miast	ukraińskich.
	 Lecz	bez	względu	na	to	jak	bę-
dzie	wyglądał,	czy	w	ogóle	znajdziemy	
czas,	aby	snuć	refleksję,	nad	tym,	co	
to	w	 ogóle	 dla	 nas,	 dla	mnie	 znaczy	 
w	tym,	jak	to	szczycimy	sie,	XXI	wie-
ku?
	 Pierwsza	połowa	tegoż	wieku,	
ciągłe	 konflikty,	 zbrojne	 –	 Syria,	 Pa-

lestyna,	 Izrael,	Afryka,	Ukraina	–	XXI	
wiek	 pierwsza	 połowa	 –	 głód,	 walka	 
o	 wpływy,	 o	 dominację	 wszystkie	
chwyty	dozwolone,	choć	w	„białych	rę-
kawiczkach”,	totalna	hipokryzja.	Płacz	
nad	mordowanymi	cywilami	za	naszą	
wschodnią	granicą,	ale	te	łzy	są	puste,	
bez	emocji,	bo	nie	wylewa	się	ich	tak	
wiele	nad	mordowanymi	dziećmi	w	ło-
nie	matek	–	hipokryzja.	Rosja	„walczy”	
aby	 NATO	 nie	 zbliżyło	 się	 za	 blisko,	
aby	bronić	 język	rosyjski	na	 terenach	
ukraińskich,	a	ostatnio	aby	zachować	
suwerenność	Ukrainy	przed	Polakami,	
którzy	rzekomo	chcą	odebrać	Ukrainie	
ziemie	–	propaganda.	Zachód,	ideolo-
gie	post	marksistowskie	–	bronić	wol-
ności	 przed	 butą	 i	 zdeprawowanym	
do	szpiku	kościołem,	bronić	wolności	
kobiet,	które	są	uciskane	przez	ciem-
ny	kościół,	odciąć	kościół	od	państwa,	
mamy	prawo	do	szczęścia,	nie	ważne	
kim	 się	 urodziłeś,	 ważne	 kim	 chcesz	
być,	to	kobieta	decyduje	czy	chce	czy	
też	czy	nie	chce	urodzić	–	ot	sprawie-
dliwość	i	tolerancja.
	 Nie	 dziw	 Panie	 Jezu,	 że	 ro-
dzisz	 się	 w	 stajence,	 żłóbku,	 grocie,	
ale	 jedno	 jest	 pewne	 –	 na	 ruinach	
człowieczeństwa.	Będziemy	stać	nad	
Tobą,	będziesz	do	nas	wyciągał	rącz-
ki,	 ale	 my	 co	 najwyżej	 podniesiemy	
małe	dziecko	 i	pokażemy	Cię	 „szkra-
bowi”.
	 Nasza	 ruina	 jakże	 często	
się	 nam	 podoba,	 propaganda	 zrobi-

ks. Jacek Niesyto COr

Czy jesteśmy Przy
narodzeniu jezusa Chrystusa?

Porady duchowe
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ła	 swoje	 –	 zamiast	 tolerancji	 mamy	
akceptację	wszelkich	 odstępstw	 i	 tyl-
ko	 odstępstw,	 bo	 głoszenie	 Prawdy,	 
z	którą	Ty	Panie	Jezu	przyszedłeś,	to	
już	sianie	nienawiści.
	 Czy	się	prawdziwie	cieszymy,	
że	przyszedłeś	na	świat?	Oczywiście,	
w	 kazaniach	 usłyszymy,	 że	 tak,	 ale	
czy	naprawdę	każdy	z	nas	to	wypowie	
świadomie	 i	 z	 pełną	 konsekwencją	
tego	twierdzenia?
	 Kiedy	 staniemy	 przy	 żłóbku,	
umiejmy	 się	 zatrzymać	 i	 podziękuj-
my	Jezusowi,	że	w	takim	a	nie	innym	

miejscu	 się	 narodził,	 bo	 narodził	 się	
w	 miejscu,	 gdzie	 człowieczeństwo	 
a	co	za	tym	idzie	–	dziecięctwo	Boże,	
wybraństwo,	 życzliwość,	 ofiarność	 
i	wszelkie	Dobro	zeszło	na	przysłowio-
we	„psy”.	Obyśmy	zechcieli	wyciągnąć	
rękę	do	Jezusa,	tak	jak	to	uczynił	św.	
Piotr,	 kiedy	 zaczął	 tonąć	 i	 krzyczał	 
–	Panie	 ratuj!	 I	my	 krzyczmy	 z	 całe-
go	serca	Panie	Ratuj	nas	bo	giniemy	 
w	hipokryzji,	kłamstwie,	propagandzie	
i	w	wielu	innych	przekrętach	naszego	
XXI	wieku.

Żłóbek w bazylice w roku 2021

Katecheza

Katecheza
ks. Paweł Cyz COr

„dla boga bowiem nie ma niC 
niemożliwego...” łk 1, 26-38

„Bóg	posłał	anioła	Gabriela	do	
miasta	w	Galilei,	zwanego	Nazaret,	do	
Dziewicy	 poślubionej	 mężowi,	 imie-
niem	Józef,	z	rodu	Dawida;	a	Dziewicy	
było	na	 imię	Maryja.	Anioł	wszedł	do	
Niej	 i	 rzekł:	 Bądź	 pozdrowiona,	 peł-

na łaski,	Pan	z	Tobą.	Ona	zmieszała 
się na te słowa i rozważała,	co	mia-
łoby	 znaczyć	 to	 pozdrowienie.	 Lecz	
anioł	rzekł	do	Niej:	Nie	bój	się,	Maryjo,	
znalazłaś	 bowiem	 łaskę	 u	Boga.	Oto	
poczniesz	 i	 porodzisz	Syna,	 któremu	
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Katecheza

nadasz	 imię	 Jezus.	Będzie	On	wielki	
i	będzie	nazwany	Synem	Najwyższe-
go,	a	Pan	Bóg	da	Mu	 tron	Jego	pra-
ojca,	 Dawida.	 Będzie	 panował	 nad	
domem	Jakuba	na	wieki,	 a	 Jego	pa-
nowaniu	nie	będzie	końca.	Na	to	Ma-
ryja	rzekła	do	anioła:	Jakże	się	to	sta-
nie,	 skoro	 nie	 znam	męża?	Anioł	 Jej	
odpowiedział:	 Duch	 Święty	 zstąpi	 na	
Ciebie	i	moc	Najwyższego	osłoni	Cię.	
Dlatego	też	Święte,	które	się	narodzi,	
będzie	nazwane	Synem	Bożym.	A	oto	
również	 krewna	 Twoja,	 Elżbieta,	 po-
częła	 w	 swej	 starości	 syna	 i	 jest	 już	 
w	szóstym	miesiącu	ta,	która	uchodzi	
za	niepłodną.	Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego.	 Na	 to	 rzekła	
Maryja:	Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego 
słowa!	Wtedy	odszedł	od	Niej	anioł.”

Perykopa	 o	 Zwiastowaniu	 to	
według	 mnie	 jeden	 z	 najważniej-
szych	 tekstów	 biblijnych.	 Fragment	
przedstawia	spotkanie	archanioła	

Gabriela	 z	Maryją.	 Zwiastun	 z	Nieba	
komunikując	wielkie	Boże	plany	mło-
dej	 (nastoletniej)	kobiecie	z	Nazaretu	
zastępuje	Stwórcę.	Maryja	jest	przed-
stawicielką	 całego	 rodzaju	 ludzkiego.	
Zatem	 scena	 Zwiastowania	 jest	 nie	
tylko	prezentacją	zdarzenia,	w	którym	
uczestniczył	 Boży	 wysłannik	 i	 izrael-
ska	 kobieta.	 Jest	 to	 także	 doskonały	
model	spotkania	Boga	z	człowiekiem.

Nie	sposób	zgłębić	bardzo	bo-
gatego	tekstu,	w	którym	niemal	każde	
słowo	 otwiera	 przed	 nami	 wspaniały	
świat	relacji	między	Niebem	a	ziemią.	
Zwrócę	uwagę	na	trzy	detale.	

Po	 pierwsze.	 Archanioł	 nazy-
wa	 Maryję	 „pełną	 łaski”.	 W	 greckim	
tekście	 mamy	 imiesłów	 bierny	 czasu	
przeszłego	 kecharitomene.	 Jest	 to	
wyrażenie,	 którego podmiotem jest 
Bóg: ty, która zostałaś napełniona 
łaską przez Boga poprzez dar Jego 
Syna, czy też ty, która „znalazłaś ła-
skę u Boga” (w. 30). (...) imiesłów jest 

Zwiastowanie, Fra Angelico. Florencja, ok. 1426
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 Pierre	 Claverie	 urodził	 się	 
w	1938	roku	w	rodzinie	francuskiej	za-
mieszkałej	w	Algierii.	 Przez	 pierwsze	
20	 lat	 życia	 mieszkał	 w	 luksusowym	
apartamencie	 z	 rodzicami	 i	 siostrą.	
Rodzina	żyła	w	zgodzie	 i	dobrobycie.	
Taki	 był	 fundament	 jego	 życia,	 który	
stanowił	 równocześnie	mur	 oddziela-
jący	 go	 od	muzułmanów,	 którzy	 pra-
cowali	obok	i	żyli	pod	jarzmem	potęgi	

francuskiej.	 Chociaż	 arabscy	 muzuł-
manie	stanowili	90%	ludności	Algierii,	
to	dla	 ludzi	pochodzenia	europejskie-
go,	 byli	 oni	 niemal	 niedostrzegalni.	
„Nie	był	to	z	naszej	strony	rasizm,	lecz	
obojętność”	 –	 wyznał	 Pierre	 z	 żalem	
po	latach.	
	 W	wieku	18	 lat	Pierre,	ku	za-
skoczeniu	 rodziny,	 oznajmił,	 że	 chce	
wstąpić	 do	 dominikanów.	 Nowicjat	

greckim tłumaczeniem imienia „Anna”, 
„ta, która była przedmiotem darmo da-
nej miłości Boga”	(G.	Ravasi,	Poznać 
Dziecię i Jego Matkę,	s.	92n).	Egzege-
ci	i	teologowie	traktują	kecharitomene 
jako	 biblijny	 „dowód”	 tajemnicy	 Nie-
pokalanego	 Poczęcia	 Maryi	 –	 pełna 
łaski	oznacza	bowiem	napełniona	Bo-
giem	w	ciągu	całego	życia	–	w	każdej	
cząstce	czasu,	a	więc	także	w	czasie	
poczęcia	 –	 przed	 narodzeniem.	 Ro-
dzi	się	zatem	pytanie:	czy	Maryja	nie	
potrzebowała	zbawienia	(chrztu)?	Po-
trzebowała.	Dlatego	też	została	przez	
Jezusa	odkupiona.	Mamy	tu	problem,	
bo	 z	 naszej	 perspektywy	 czasowej	
odkupienie	 dokonało	 się	 później,	 ale	
przecież	 Bóg	 nie	 jest	 związany	 cza-
sem...

Po	 drugie.	 Święty	 Łukasz	 pi-
sze:	zmieszała się na te słowa i roz-
ważała... Dietarahthe kai dielogizeto 
oznacza	 wprost:	 „doznała	 wewnętrz-
nego	wstrząsu	 i	weszła	w	wewnętrz-
ny	dialog	 ze	 sobą	 i	 z	Bogiem...”	Ma-
ryja	usłyszała	nadzwyczajną	Nowinę.	
Boża	perspektywa	rozszerzyła	w	spo-
sób	 nieskończony	widzenie	właściwe	
człowiekowi...	 To,	 co	 obwieścił	 Ga-
briel,	było	jak	duchowe	trzęsienie	zie-

mi.	Maryja	usłyszała,	 że	urodzi	Syna	
Bożego...	 Nie	 wiedziała,	 jak	 to	 się	
stanie,	ale	wierzyła,	że	Bóg	wszystko	
może.	Wobec	Bożych	tajemnic	Maryja	
zachowuje	pokorę	i	bojaźń	znamienną	
dla	ludzi	świętych.	W	sercu	Matki	Bo-
żej	–	na	najgłębszym	poziomie	–	roz-
poczyna	 się	 także	 dialog	 –	 rozmowa	 
z	Bogiem...	Maryja	modli	się,	rozważa-
jąc	każde	słowo,	które	usłyszała...

Po	 trzecie.	 Zakończenie	 sce-
ny	 to	 cudowny	 happy	 end...	 Maryja	
słyszy:	Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. (!)	To	 jest	 zdanie,	 na	
którym	oprze	całe	swoje	życie	–	Sło-
wa,	które	zapamięta	 i	które	staną	się	
źródłem	 siły	 w	 godzinach	 cierpień	
i	 ciemności...	 Zdanie	 to	 dosłownie	
brzmi:	„nie	będzie	niemożliwa	u	Boga	
wszelka	 rzecz...”	 Maryja	 odpowiada:	
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa! (!) 
To	jest	okrzyk!	Wołanie,	w	którym	sły-
chać	wielki	entuzjazm!	„Zgadzam	się!	
Ze	wszystkich	sił	obiecuję,	że	–	dzięki	
Bogu	i	według	Bożego	Słowa	–	będę	
wierna	i	posłuszna!”

ks. Stanisław Gawlicki COr

błogosławiony Pierre Claverie 
– szaCunek wśród PrzemoCy

Autorytety
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rozpoczął	w	Grenoble	we	Francji,	 tu-
taj	 zaczęły	 go	 interesować	 problemy	
polityczne,	 ale	 nade	 wszystko	 odna-
lazł	 radość	w	 życiu	modlitwy.	 „Nawet	
jeśli	przez	pół	godziny	czuję	się	suchy	
jak	kawał	drewna,	wychodzę	z	modli-
twy	 odnowiony”	 –	 pisał	 do	 rodziców.	 
W	 Grenoble	 zaczął	 odczuwać	 prze-
paść	 dzielącą	 chrześcijan	 od	 muzuł-
manów	w	Algierii.	Chciał	więc	nauczyć	
się	 arabskiego,	 aby	 na	 nowo	 odkryć	
starą	ojczyznę.	Wrócił	tam	jako	kapłan	
i	poczuł	się	jak	w	domu.	Był	to	jednak	
inny	 kraj.	 Z	Algierii	 wyjechało	 prawie	
milion	Europejczyków	–	kościoły	świe-
ciły	pustkami,	z	ulic	i	urzędów	zniknął	
język	 francuski	 –	 kraj	 zachłysnął	 się	
„nieszczęsnym	darem	wolności.”	Spo-
tykał	się	z	Algierczykami	przy	różnych	
okazjach,	które	sam	często	prowoko-

wał.	W	 „Arabach”	 czy	 „obcych”	 –	 jak	
ich	 przedtem	 nazywał	 –	 odkrył	 istoty	
ludzkie.	 Z	 upodobaniem	 wdawał	 się	
z	 nimi	 różne	 dyskusje	 teologiczne.																				
„Rozmawialiśmy	o	Biblii	i	Koranie,	Me-
sjaszu	i	proroctwach,	Duchu	Świętym																	
i	 duchu	 Mahometa”	 –	 opowiadał	 ro-
dzicom.	Jak	mawiał,	jego	stylem	życia	
stało	się	nawiązywanie	relacji	zawsze,	
wszędzie	i	ze	wszystkimi.	Było	to	rów-
nocześnie	 dla	 ojca	 Piotra	 podejmo-
wanie	 różnych	obowiązków.	Kierował	
ośrodkiem	studiów	 językowych,	głosił	
rekolekcje	 i	nauki	niewielkim	 lecz	ak-
tywnym	 wspólnotom	 katolickim.	 Kie-
rował	się	stanowiskiem	Soboru	Waty-
kańskiego	II	w	kwestii	dialogu	między	
religiami,	które	uznał	za	bardzo	przy-
datne	w	Algierii.	 „Nie	 jesteśmy	posia-
daczami	 prawdy.	 To	 prawda	 bierze	

Błogosławiony Pierre Claverie
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nas	w	posiadanie	i	pozwala	odkrywać	
się	coraz	pełniej”	–	mawiał.
	 W	1981	roku,	przy	dużym	po-
parciu	 społecznym	 został	 biskupem.	
Oran	 –	 jego	 diecezja	 –	 obejmowała	
północnozachodnią	część	Algierii.	Od	
początku	 posługi	 utrzymywał	 bliskie	
kontakty	 z	 muzułmańskimi	 imamami,	
oraz	 z	 prostymi	 Algierczykami:	 ob-
chodził	z	nimi	urodziny,	chodził	na	ich	
pogrzeby,	 prowadził	 zwyczajne	 przy-
jacielskie	 rozmowy	 na	 rogach	 ulic.	
W	 jednym	 z	 wywiadów	wyznał:	 „Czy	
ewangelizujemy?	 Tak,	 w	 tym	 sensie,	
że	 pokazujemy	 Boga,	 który	 objawia	
się	 jako	 miłość.”	 Biskup	 Claverie	 był	
jednak	 absolutnie	 świadom	 głębo-
kich	 różnic	między	 chrześcijaństwem	
a	światem	 islamu.	Jego	podejście	do	
dialogu	religijnego	nie	polegało	na	mi-
nimalizowaniu	 różnic	 teologicznych,	
ale	 na	 poznawaniu	 ich	 z	 jednocze-
snym	 otwarciem	 na	 człowieka.	 Nie	
chciał	być	oskarżony	o	„nową	krucjatę	
przeciw	 islamowi;	 Kościół	 	 w	Algierii	
nie	mógł	też	pozwolić	sobie	na	to,	aby	
narzucać	swoje	poglądy.”																											
	 Nietolerancja	 religijna	 stawa-
ła	 się	 coraz	 bardziej	 widoczna.	 Jako	
biskup	 Oranu	 nieustannie	 podkreślał	
wspólne	wyzwania,	przed	którymi,	sta-
ją	 chrześcijanie	 i	muzułmanie,	 będąc	
obywatelami	 tego	 samego	 państwa.	
Jedno	 z	 nich	 było	 odczuwane	 przez	
wszystkich	 –	 gospodarka	 popadła	 
w	ruinę.	60%	ludności	Algierii	nie	ukoń-
czyło		20	roku	życia,		ludzie	ci	masowo	
emigrowali	do	miast,	gdzie	czekała	na	
nich	bieda	i	wysokie	bezrobocie.	Wielu	
z	nich	rozczarowanych	sytuacją	wstę-
powało	do	partii	 „ekstremistów	 islam-
skich”,	 co	w	1991	 roku	 doprowadziło	
do	wojny	 domowej,	 która,	 jak	 powie-
dział	 jeden	 z	 dziennikarzy:	 „Wieczor-
ne	wiadomości	o	20.00	zamieniły	się	
w	nekrolog”,	a	kraj	stawał	się	wielkim	
cmentarzem.

Wielu	 chrześcijan	 wtedy	 opu-
ściło	Algierię.	Kolejne	dwa	lata	pogłę-

biły	u	biskupa	Claverie	poczucie	misji	 
i	 przybliżyło	 do	 Boga.	 Na	 początku	
Wielkiego	Postu	1993	 roku,	wystoso-
wał	list	do	kapłanów,	oraz	osób	zakon-
nych	i	świeckich.	Pisał	do	nich	niczego	
nie	ukrywając:	„Tegoroczny	Wielki	Post	
ma	 być	 dla	 nas	 wszystkich	 czasem,	 
w	 którym	 zajrzymy	 w	 twarz	 śmierci.	
Jakie	jest	jej	miejsce	w	naszym	życiu?	
Dlaczego	tak	się	jej	boimy?	Idziemy	za	
Jezusem	drogą	ku	Wielkanocy…	dro-
gą	 oddania	 życia.”	 Pierwsi	 katoliccy	
zakonnicy	zostali	zabici	w	1994	roku.	
Ich	śmierć	była	tragedią	dla	Kościoła,	
ale	 okryła	 żałobą	 także	miejscowych	
Algierczyków	 –	 muzułmanów,	 którzy	
znali	 i	 darzyli	 zaufaniem	 kapłanów	
służących	 ich	 społeczności.	 Claverie	
uznał	 ten	 wspólny	 smutek	 za	 zapra-
wione	 goryczą	 zwycięstwo	 ofiarnej	
miłości	 zamordowanych	 zakonników.		
Latem	tego	samego	roku	zachęca	sio-
stry	zakonne	do	dalszego	służenia	Al-
gierczykom	w	formie	„białego	męczeń-
stwa”,	które	–	według	niego	–	polega	
na	„przeżywaniu	każdego	dnia,	odda-
jąc	 życie	 kropla	 po	 kropli	 –	 poprzez	
spojrzenie,	 obecność,	 uśmiech,	 gest	
życzliwości,	 służbę,	 przez	 wszystkie	
te	 rzeczy,	 które	 sprawiają,	 że	 nasze	
życie	jest	dzielone	z	innymi,	ofiarowa-
ne	im,	stając	się	ich	własnością.”	Miało	
to	być	jak	mówił:	„życie	eucharystycz-
ne”	–	nie	tylko	jako	pamiątka	tego	co	
Jezus	uczynił	kiedyś,	ale	będące	żywą	
obecnością	 Jezusa	 składającego	 
w	 nich	 dzisiaj	 ofiarę	 swojego	 życia.	
(Stąd	 Msza	 święta,	 Komunia	 święta,	
adoracja).
	 Także	 jego	 życie	 było	w	 bez-
pośrednim	 zagrożeniu:	 jednak	 dzięki	
licznym	przyjaciołom	wiedział,	 że	 nie	
jest	sam	we	wrogim	otoczeniu.	Kiedy	
pewnego	razu	dotarł	do	domu,	poko-
nawszy	 niebezpieczną	 drogę,	 ktoś	
przyniósł	mu	szampana	od	algierskich	
przyjaciół.	 Inni	 wyszli	 mu	 naprzeciw	
wraz	 z	 dziećmi	 	 i	 obdarowali	 go	 pie-
czonym	 w	 domu	 chlebem,	 „chlebem	
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przyjaźni”	 –	 jak	 	 go	 nazwał.	 Jednak	
najbardziej	istotne	umocnienie	pocho-
dziło	 od	 Boga	 na	 indywidualnej	 mo-
dlitwie.	Modląc	się	o	bezpieczeństwo	
swojego	ludu	odczuwał	nadprzyrodzo-
ny	pokój.		Jak	powiedział	w	1995	roku,	
w	 tym	 niespokojnym	 czasie	 należało	
bardziej	 niż	 kiedykolwiek	 patrzeć	 na	
Algierczyków	„	z	ufnością,	dobrą	wolą,	
jakby	 z	 Bożej	 perspektywy.”	 Sprzeci-
wiał	się	przemocy	w	narodowych	de-
batach	 i	 przemówieniach	 radiowych.	
Bronił	 także	swego	powołania	do	po-
zostania	w	Algierii.	„Czyż	nie	jest	spra-
wą	 zasadniczą	 dla	 chrześcijan	 prze-
bywanie	w	spustoszonych	i	opuszczo-
nych	 miejscach?”	 –	 pytał.	 „Jesteśmy	
w	 Algierii	 dla	 Jezusa,	 ponieważ	 On	
cierpi	 z	 powodu	 przemocy,	 która	 nie	
oszczędza	nikogo,	krzyżowany	wciąż	
na	 nowo	 w	 ciałach	 tych	 wiernych	
ofiar.”	 Jego	ufna	 droga	 irytowała,	 ale	 
i	 intrygowała	słuchaczy.	Czy	napraw-
dę	się	nie	bał	?		Nie!		Powtarzał	często	
za	Panem:	„zabierz	ode	mnie	ten	kie-
lich,	ale	nie	moja,	a	Twoja	wola	niech	
się	 stanie”.	W	 sytuacja	 trudnych	wo-
łał	 za	 Zbawicielem:	 ”Boże	 mój	 Boże	

czemuś	mnie	opuścił?”,	ale	dodawał:	 
„w	ręce	Twoje	oddaję	ducha	mego.”

1	 sierpnia	 1996	 roku	 Pierre	
Claverie	 wracał	 ze	 spotkania	 z	 fran-
cuskim	 ministrem	 spraw	 zagranicz-
nych,	 podczas	 którego	 podkreślał	 po	
raz	wtóry,	dlaczego	katolicy	zamierza-
ją	pozostać	w	Algierii.	Kiedy	otworzył	
drzwi	 mieszkania	 zabił	 go	 wybuch	
bomby.	Beatyfikowany	został	razem	z	
osiemnastoma	 ofiarami	 wojny	 domo-
wej	w	 grudniu	 2018	 roku.	 Śmierć	 bi-
skupa	Pierre	 oraz	męczenników,	 jest	
świadectwem	tego,	że	swoje	życie	już	
wcześniej	oddali	Bogu	w	akcie	całko-
witego	 zawierzenia.	 Ich	 męczeństwo	
było	 jedynie	 potwierdzeniem	 wyboru	
dokonanego,	w	chwili	gdy,	zdali	się	na	
wolę	Boga,	który	jest	miłością.	I	to	jest	
wybór,	 którego	może	 dokonać	 każdy	 
z	 nas,	 niezależnie	 od	 tego,	 w	 jakim	
miejscu	 się	 znajduje.	 Św.	 Paweł	 po-
wie:	 „Miłość	 Chrystusa	 przynagla	
nas”.	Nie	trzeba	umierać	–	trzeba	żyć.

ks. Henryk Brzozowski COr

Z naszej historii

wizerunki świętego filiPa neri 
w sztuCe Polskiej 

Cz. 3

W	poprzednim	 artykule	 zapo-
znaliśmy	się	z	wizerunkami	św.	Filipa	
w	sztuce	polskiej	na	przykładzie	dzieł	
zachowanych	 w	 klasztorach	 filipiń-
skich1.	 Teraz	 pora	 przedstawić	 jego	
wizerunki	 przechowywane	 w	 innych	
miejscach	 Polski.	 Tych	 realizacji	 za-
chowało	 się	 znacznie	 mniej,	 bo	 też	

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

Filip	 nie	 był	 postacią	 tak	 bardzo	 po-
pularną	 jak	 inni	 święci.	 W	 tym	 miej-
scu	znowu	nasuwa	się	uwaga	natury	
merytorycznej.	Nie	sposób	w	artykule	
ograniczonym	 ilością	 stron,	 uwzględ-
nić	 wszystkich	 odnalezionych	 wize-
runków,	dlatego	zastosujemy	metodę	
wybiórczą.	Zaprezentujemy	tylko	takie	
wizualizacje,	 które	wydają	 się	 najcie-
kawsze	 pod	 względem	 ikonograficz-
nym	i	artystycznym.		Z naszej historii
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Zacznijmy	od	obrazu	św.	Filipa	

z	klasztoru	sióstr	karmelitanek	bosych	
w	 Krakowie	 (il.1)2.	 Obraz	 namalował	
w	 1652	 roku	 malarz	 szkoły	 niemiec-
kiej	Marc	Anton	Reiner,	przebywający	
w	Rzymie	w	 latach	1652-1656.	Dzie-
ło	Reinera	 znalazło	 się	w	posiadaniu	
Stanisława	 Andrzeja	 Rozdrażewskie-
go,	który	w	1678	roku	malowidło	ofia-
rował	 siostrom	 karmelitankom	 kra-
kowskim.	Rozdrażewski	w	1652	 roku	
przyjął	święcenia	diakonatu	w	Rzymie,	
a	 rok	 później	 otrzymał	 święcenia	 ka-
płańskie.	W	kraju	pełnił	funkcję	kusto-
sza	krakowskiego,	scholastyka	wiślic-
kiego,	 prepozyta	 iłżyńskiego	 i	 sekre-
tarza	 królewskiego.	 Data	 powstania	
obrazu	pokrywa	się	z	rokiem	święceń	
diakonatu	i	pewnie	te	dwa	wydarzenia	
są	ze	sobą	związane.	Ale	przypatrzmy	
się	wizerunkowi.	Na	 obrazie	widzimy	
reformatorkę	 sióstr	 karmelitanek	 św.	
Teresę	z	Avila	i	to	zapewne	zadecydo-
wało	o	przyczynie	fundacji.	Malowidło	
wykonane	na	blasze	nie	wygląda	zbyt	
efektownie	 z	 powodu	 ubytków	 farby	 
i	łuszczącego	się	werniksu.	Przedsta-
wia	 pięciu	 świętych	 kanonizowanych	
razem	 12	 marca	 1622	 roku.	 Ikono-
grafia	malowidła	 jest	 bardzo	przemy-
ślana.	 Na	 łodzi	 symbolizującej	 Ko-
ściół,	stoi	dzierżąca	ster	Matka	Boska	 
z	Dzieciątkiem.	U	 Jej	 stóp	 leży	berło	 
i	jabłko	królewskie.	Ze	wzburzonych	fal	
wyłaniają	się	groźne	monstra	wodne.	
Madonnę	otaczają	putta	sypiące	kwia-
ty.	 Inne	putta	 trzymają	 szarfę	 z	napi-
sem	 łacińskim	zaczerpniętym	z	Księ-
gi	 Pieśni	 nad	 Pieśniami	 (8,10),	 który	 
w	 polskim	 tłumaczeniu	 brzmi:	 „Sta-
łam	 się	w	 oczach	 jego	 jako	 ta,	 która	
znalazła	 pokój”.	 Poniżej	 łodzi	 klęczą:	
św.	Filip	Neri,	 św.	 Ignacy	Loyola,	św.	
Izydor	Oracz,	św.	Franciszek	Ksawe-
ry	i	św.	Teresa	z	Avila.	Z	oglądu	wize-
runku	 możemy	 wnioskować,	 że	 ma-
larz	 świetnie	 radził	 sobie	 z	 układem	
kompozycyjnym	 i	kolorystycznym.	

2Olej	na	blasze	miedzianej,	wymiary:	62,5x48,0	cm

Nie	 wiemy	 kto	 był	 pomysłodawcą	
przedstawienia.	 W	 każdym	 razie	 ob-
raz	 wyróżnia	 się	 niepowtarzalnością	
ikonograficzną.	Takiego	ujęcia	tematu	
nie	spotykamy	nigdzie	 indziej.	Reiner	
nie	wzorował	się	na	innych	obrazach.	
Przesłanie	 ideowe	 wydaje	 się	 być	
następujące:	 Łódź	 Kościoła,	 w	 której	
znajdują	się	wierni	złączeni	jedną	wia-
rą,	pomimo	burz	i	niebezpiecznych	po-
tworów	może	w	pokoju	 i	 bezpiecznie	
płynąć	do	portu	Zbawienia.	Nad	 jego	
bezpieczeństwem	czuwają	święci	orę-
downicy,	a	ponadto	ster	dzierży	Matka	
Najświętsza.	

Twórczą	inwencję	zauważamy	
także	w	 dwóch	 obrazach	 zdobiących	
ołtarz	 z	 kościoła	w	Wierzenicy	 (il.2)3.	
Najprawdopodobniej	fundatorem	ołta-
rza	 był	 ksiądz	Wojciech	Reuth,	 który	
odkupił	wieś	i	majątek	od	rodziny	Ula-
towskich	 herbu	 Jastrzębiec.	Wyświę-
cony	 na	 kapłana	 w	 Rzymie,	 wstąpił	
do	 kongregacji	 w	Poznaniu	 na	Śród-
ce.	W	 1692	 roku	 został	 jej	 przełożo-

nym.	 Miał	 opinię	 kapłana	 szlachet-
nego	 charakteru	 oraz	 wskrzesiciela	 
3Obraz	dolny:	Olej	na	płótnie,	wymiary:	120x83	cm.	Obraz	
górny:	Olej	na	płótnie,	wymiary	65x65	cm.

Il.1. Kraków. Siostry Karmelitanki. 
Marc Anton Reiner. 1652 r.

Z naszej historii
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i	 odnowiciela	 kongregacji.	Wspólnota	
darzyła	 go	 wielkim	 zaufaniem.	 Pełnił	
funkcję	 przełożonego	w	 latach	 1696-

1703.	 W	 ślady	 księdza	 Wojciecha	
poszedł	 jego	 bratanek	Antoni	 Reuth.	
Kroniki	 wspominają	 go	 jako	 kapła-
na	 rozmodlonego,	 miłosiernego	 dla	
ubogich	 i	 szczodrobliwego	względem	
kongregacji.	 Powróćmy	 teraz	 do	 za-
sadniczego	 przedmiotu	 naszych	 roz-
ważań.	Ołtarz	wierzenicki	zdobią	dwa	
obrazy.	 Część	 centralną	 retabulum	
wypełnia	 obraz	wzorowany	na	Guido	
Renim.	Artysta	nie	trzymał	się	niewol-
niczo	 pierwowzoru,	 ale	 wprowadził	
samodzielne	 motywy.	 Święty	 ukaza-
ny	 jest	 na	 tle	 obniżonego	 horyzontu	
z	ciemnobłękitnym	niebem	i	obłokami	
pięknie	zabarwionymi	promieniami	za-
chodzącego	 słońca.	 Przed	 nim	 leży	
otwarta	księga	i	biała	lilia,	a	w	górnym,	
prawym	narożu	widać	główki	anielskie	
i	 putta	 trzymające	 gałązki	 kwietne.	
Malarz	 osadził	 Madonnę	 z	 Jezusem	
na	obłokach,	znacznie	odbiegających	
od	 pierwowzoru.	 Madonna	 z	 czuło-
ścią	spogląda	na	Filipa,	a	Jezus	pra-
wą	 rączką	 mu	 błogosławi.	 Z	 lewego	
górnego	 rogu	 wychodzą	 świetliste	

promienie,	 docierające	 do	 świętego.	
Sprawiają	 one	 wrażenie	 połączenia	
nieba	z	ziemia.	Bo	 też	święty	był	od-
blaskiem	Boga	na	ziemi.	Drugi	obraz,	
umieszczony	 w	 zwieńczeniu	 ołtarza,	
ma	 kształt	 ośmioboku.	 Przedstawia	
Filipa	 w	 pozycji	 stojącej,	 zwrócone-
go	lekko	w	lewo.	Ubrany	w	czerwony	
ornat,	 trzyma	w	prawej	ręce	gorejące	
serce.	Po	prawej	stronie	widać	półkę	
z	 książkami.	Umiejętnie	modelowana	
światłocieniem	twarz	świętego	nie	po-
zbawiona	 jest	wymowy	psychologicz-
nej.	Nie	znamy	autorów	obu	wizerun-
ków.	Zapewne	wykonawcami	byli	ma-
larze	 wywodzący	 się	 ze	 środowiska	
poznańskiego.	

W	podobnych	okolicznościach	
jak	 ołtarz	 wierzenicki,	 powstał	 obraz	 
z	kościoła	w	Łopiennie.	Kościół	w	1670	
roku	 fundował	 właściciel	 wsi,	 ksiądz	
Piotr	Adam	Smoszewski.	On	też	spra-
wił	 ołtarz	 z	obrazem	św.	Filipa	 (il.3)4.	
Nie	ma	potrzeby	rozpisywać	się	na	te-
mat	obrazu.	Możemy	tylko	powiedzieć,	

że	jest	bardzo	dobrą	kopią	Guido	Re-
niego.	 Nie	 znamy	 nazwiska	 kopisty.	

4Olej	na	płótnie,	wymiary	170x128	cm.Z naszej historii

Il.2. Ołtarz św. Filipa, Wierzenica

Il.3. Łopienno, kościół paraf. 
Malarz nieznany. 2 poł, XVII w.
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A	 to	wielka	szkoda,	bo	był	naprawdę	
nieprzeciętny.	 Obraz	 nosi	 poważne	
ślady	czynników	niszczących	i	wyma-
ga	 już	 interwencji	 konserwatorskiej.	
Natomiast	zatrzymajmy	się	na	chwilę	
przy	 samym	 fundatorze.	 To	 niezwy-
kle	barwna	postać.	Urodził	się	z	Jana	 
i	Eleonory	z	Czarnkowskich.	Kształcił	
się	w	kolegium	jezuitów	poznańskich,	
dokąd	 szlachta	 wielkopolska	 chętnie	
posyłała	swoich	synów.	Kolegium	sły-
nęło	z	wysokiego	poziomu	nauczania.	
Tam	też	doktoryzował	się	filipin	świę-
togórski	 ksiądz	 Szymon	 Czabajski	 
w	1745	roku.	Smoszewski	naukę	ma-
tematyki	i	filozofii	pobierał	na	Uniwer-
sytecie	w	Lowanium,	a	sztuki	artyleryj-
skiej	uczył	się	w	Paryżu.	Z	tego	moż-
na	 wnioskować,	 że	 był	 człowiekiem	
wszechstronnie	 wykształconym.	 Po	
skończonych	naukach	służył	w	wojsku	
hiszpańskim	podczas	wojny	z	francu-

zami.	 Po	 powrocie	 do	 ojczyzny	 wal-
czył	ze	Szwedami	w	pamiętnym	„Poto-
pie”.	Po	wojennych	przygodach	osiadł	
w	swojej	wsi	Łopienno.	Tam	w	miejsce	
drewnianego	 kościoła,	 który	 spłonął,	
wystawił	 wspomniany	 wyżej	 kościół	
murowany.	Miał	 już	dość	 zgiełku	wo-

jennego	i	pragnął	poświęcić	się	życiu	
duchownemu.	Wyświęcony	na	kapła-
na	peregrynował	do	Loretto	 i	Rzymu.	
W	Wielki	Czwartek	dostąpił	zaszczytu	
zasiadania	 między	 dwunastoma	 wy-
brańcami,	 którym	 papież	 Aleksander	
VII	umywał	nogi.	Na	pamiątkę	tego	wy-
darzenia	przybrał	do	 imienia	chrzest-
nego	 Adam,	 imię	 Piotr.	 O	 dalszych	
losach	 księdza	Piotra	Adama	niewie-
le	wiemy.	W	każdym	 razie	był	posta-
cią	znaną	i	cenioną	przez	hierarchów	
kościelnych.		Odrzucił	ofiarowaną	mu	
przez	 biskupa	 poznańskiego	 Wojcie-
cha	Tolibowskiego	 prałaturę	 przy	 ka-
tedrze,	 a	 także	 opactwo	Wągrowiec-
kie	 i	 godność	biskupią.	W	1668	 roku	
wstąpił	 do	 zakładanej	 przez	 księdza	
Stanisława	 Grudowicza	 Kongregacji	
Oratorium	 na	 Świętej	 Górze.	 Razem	 
z	 księżmi	 Grudowiczem	 i	 Sannerem	
brał	udział	przy	zakładaniu	Kongrega-
cji	 Studziańskiej	w	 1674	 roku.	 Został	
jej	pierwszym	przełożonym.	Wstąpiw-
szy	do	Kongregacji	sprzedał	swój	ma-
jątek	Łopienno	i	Brzozy	przeznaczając	
pieniądze	 na	 ozdobę	 kościołów.	 Był	
kapłanem	 gorliwym	 i	 ofiarnym.	 Gdy	
w	roku	1679	wybuchła	w	Studziannie	
zaraza,	 natychmiast	 powrócił	 z	 Litwy	
dokąd	wcześniej	wyjechał,	aby	służyć	
pomocą	 okolicznej	 ludności.	 Zmarł	
w	 1684	 roku,	 pochowany	 w	 kościele	
studziańskim.	W	 testamencie	 polecił,	
aby	 na	 jego	 grobie	 umieszczono	 na-
pis:	„Tu	leży	Piotr	Adam	Smoszewski,	
kapłan	Kongregacyi	Oratorii,	noszący	
imiona	 dwóch	 grzeszników,	 on	 sam	
trzeci,	 mający	 nadzieję	 dostąpienia	
tegoż	 miłosierdzia	 Bożego,	 którego	
dostąpili	tamci”.										

Obraz	posiadający	 również	fi-
lipińską	 historię,	 pochodzi	 z	 kościoła	 
w	Biechowie	(il.4)5.	Tam	w	1718	roku	
powstała	 Kongregacja	 fundowana	
przez	 właściciela	 wsi	 Świętosława	
Smarzewskiego.	 To	 on	 sprowadził	 fi-
lipinów	 z	 Gostynia	 i	 hojnie	 uposażył	

5Olej	na	płótnie,	wymiary:	90,5x71	cm.		

Il.4. Biechowo. Malarz nieznany. Ok. 1718 r.
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w	 dobra	materialne.	 Był	 człowiekiem	
nieposzlakowanego	 charakteru	 i	 wy-
jątkowej	 pobożności.	 Pod	 koniec	 ży-
cia	 wstąpił	 do	 filipińskiej	 wspólnoty.	
Według	zapisków	kronikarskich	w	dniu	
kanonicznego	 założenia	 Kongregacji	 
1	 maja	 wymienionego	 wyżej	 roku,	
obraz	 świętego	 patrona	w	 uroczystej	
procesji	 przeniesiono	 z	 dworu	 funda-
tora	do	kościoła.	Wizerunek	biechow-
ski	 chociaż	 wzorowany	 na	 obrazie	
Guido	 Reniego,	 wykazuje	 sporą	 sa-
modzielność	 twórczą.	 Artysta	 biegły	
warsztatowo,	 wprowadził	 do	 obrazu	
dużo	światła	i	ciepłych	kolorów.	Układ	
kompozycyjny	 chociaż	 podobny	 do	
Reniego,	 to	 jednak	odbiega	w	szcze-
gółach	 od	 pierwowzoru.	 Święty	 ma	
ręce	złożone	na	piersi	i	zapatrzył	się	w	
Madonnę	oraz	Jezusa.	Twarz	święte-
go	pozbawiona	jest	 idealizacji.	Widać	
tu	 naturalistyczną,	 zatroskaną	 fizjo-
nomię,	 przywodzącą	 na	 myśl	 twarze	
z	 portretów	 sarmackich.	 Malarz	 nie	
upiększył	 jego	twarzy.	Pewnie	artysta	
wykonywał	 niejeden	 konterfekt	 na-
szych	 zacnych	 szlachciców.	 Cudow-
nie	namalował	twarz	Madonny.	Wyglą-
da	na	pogodnie	zamyśloną,	 jakby	na	
chwilę	zadumała	się	nad	przyszłością	
kongregacji	 biechowskiej.	 Wspólnota	
filipińska	nie	 przetrwała	 próby	 czasu.	 
W	 1808	 roku	 zakończyła	 swój	 ży-
wot,	 ale	 piękno	 emanujące	 z	 obrazu	
przetrwało	 i	 dalej	 zachwyca.	 Dzisiaj	
administratorami	 sanktuarium	 bie-
chowskiego	z	cudownym	wizerunkiem	
Matki	Boskiej	są	Paulini.	Dawniej	ob-
raz	św.	Filipa	był	w	ołtarzu	bocznym,	
a	 dzisiaj	 przechowywany	 jest	 w	 po-
mieszczeniach	klasztornych.	

Zwartą	 grupę	 wizerunkową	
stanowią	 obrazy	 św.	 Filipa	 zdobią-
ce	 stalle	 kanonickie	 kościołów	 kole-
giackich	 i	parafialnych,	w	których	du-
chowni	 odmawiali	 wspólnie	 godziny	
liturgiczne.	W	tych	zespołach	św.	Filip	
stawiany	 był	 jako	 wzór	 godny	 naśla-
dowania	 dla	 duchowieństwa	 diece-

zjalnego.	 Jego	 wizerunki	 zdobią	 za-
plecki	stall	prezbiterialnych	w	kościele	
Wniebowzięcia	 Najświętszej	 Maryi	
Panny	 w	 Chełmnie,	 św.	 Wawrzyńca	
w	Koźminie	Wlkp.,	Dziesięciu	Tysięcy	
Męczenników	 w	 Niepołomicach,	 św.	
Elżbiety	Węgierskiej	w	Starym	Sączu	
i	w	kolegiacie	Środy	Wlkp.	Nie	sposób	
tu	omówić	wszystkich	 realizacji.	Jako	
przykład	 niech	 nam	 posłuży	 obraz	 
z	 Koźmina	Wlkp.	 namalowany	 przed	
1690	 rokiem	 (il.5)6.	 Chociaż	 na	 zdję-
ciu	 nie	 wygląda	 najlepiej,	 to	 jednak	
wizerunek	 należy	 bodajże	 do	 najlep-
szych	 portretów	 psychologicznych	
św.	 Filipa,	 jakie	 spotykamy	 w	 sztuce	
polskiej.	 Twarz	 miękko	 modelowana	
światłocieniem,	 odzwierciedla	 życie	
duchowe	 portretowanego.	 Wnikliwie	 
i	przejmująco	patrzą	jego	oczy.	Ubytki	
farby	 odsłoniły	 czerwony	 grunt	malo-
widła	 i	 tym	 samym	przekłamały	 pier-
wotną	kolorystykę.	Możemy	tylko	mieć	
nadzieję,	że	przyszłe	prace	konserwa-
torskie	 przywrócą	 obrazowi	 utracone	

piękno.	O	jego	autorze	nic	nie	wiemy.	
Z	malowidła	można	tylko	wnioskować,	

6Olej	na	desce,	wymiary:	107x37	cm.

Il.5. Kozmin Wlkp. Malarz nieznany. 
Przed 1690 r.
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że	 był	 artystą	wielce	 utalentowanym,	 
a	 na	 pewno	 nie	 prowincjonalnym.	 
O	tym	świadczą	także	pozostałe	wize-
runki	świętych	zdobiące	pozostałe	za-
plecki.	Malowidła	powstały	za	urzędo-
wania	 księdza	 Wojciecha	 Dambrow-
skiego.	Skoro	nic	nie	możemy	powie-
dzieć	 o	 jego	 autorze,	 to	 poświęćmy	
parę	 zdań	 księdzu	 administratorowi7.	
Koźmińskim	proboszczem	został	 
w	 1674	 roku.	 A	 że	 był	 człowiekiem	
pełnym	 energii,	 rychło	 zabrał	 się	 za	
odnawianie	 i	 przyozdabianie	 kościo-
ła.	Między	innymi	zakupił	chrzcielnicę	 
z	 czarnego	 marmuru,	 założył	 Brac-

two	św.	Barbary	w	1678	 roku	 i	ozdo-
bił	ołtarz	patronalny	nowym	obrazem.	 
W	1677	roku	umarł	Andrzej	Przyjem-
ski,	 dziedzic	 Koźmina	 i	 zarazem	 pa-
tron	kościoła.	Pozostała	po	nim	wdo-
wa	 Dorota	 z	 Rozdrażewa.	 A	 że	 nie	
miała	 anielskiego	 usposobienia	 jak	
jej	 święta	 patronka,	 wkrótce	 popadła	 
w	 konflikt	 z	 miejscowym	 probosz-
czem.	Doszło	 do	 tego,	 że	 proboszcz	
musiał	ją	napomnieć	publicznie	z	am-
bony.	To	panią	Dorotę	tak	rozsierdziło,	
że	 poskarżyła	 się	Konsystorzowi	 Po-
7St.	Łukomski,	Koźmin Wielki i Nowy. Monografia histo-
ryczna,	Poznań	1914,	s.	427-436.

znańskiemu	o	 niesłuszne	 zniesławie-
nie.	Nadto	doniosła	władzy	kościelnej,	
że	proboszcz	nie	głosi	kazań	i	zanie-
chał	procesji	Bożego	Ciała.	Proboszcz	
musiał	stawić	się	przed	Sądem	Bisku-
pim	 i	 gęsto	 się	 tłumaczyć.	 Twierdził,	
że	kazania	głosi,	a	procesji	zaniechał	
z	 powodu	 żydów,	 których	wielu	 osia-
dło	w	 rynku	 i	przy	kościele.	Dalej	ar-
gumentował,	że	w	czasie	nabożeństw	
wyznawcy	 religii	 mojżeszowej	 urzą-
dzają	jatki	rzeźnickie	i	panuje	tam	taki	
harmider,	że	obawiał	się	znieważenia	
Najświętszego	 Sakramentu.	 Konsy-
storz	 po	 rozpatrzeniu	 sprawy	 jednak	
nakazał	 księdzu	 publicznie	 przepro-
sić	panią	Dorotę	w	obecności	 dwóch	
dziekanów	 oraz	 zapłacić	 na	 kościół	
70	 złotych	 i	 sądowi	 duchownemu	 10	
złotych.	 Proboszcz	 należności	 uiścił,	
ale	 problem	 żydowski	 dalej	 pozostał	
nierozwiązany.	Wniósł	więc	do	Konsy-
storza	zażalenie	na	żydów	 i	 na	dzie-
dziczkę	 Dorotę,	 która	 ich	 popierała	 
i	tolerowała	takie	zachowania.	Dopiero	
zatarg	 załagodziła	 powołana	 specjal-
na	komisja	biskupia.	Wkrótce	nowym	
patronem	kościoła	został	chorąży	ka-
liski	Aleksander	Przyjemski,	syna	An-
drzeja	 i	 Doroty.	 Współpraca	 patrona	 
z	 proboszczem	 układała	 się	 bardzo	
dobrze.	 Syn	 nie	 wdał	 się	 w	 matkę.	 
Z	jego	pomocą	ksiądz	ukończył	przy-
ozdabianie	 kościoła.	Wtedy	 powstała	
drewniana,	 bogato	 rzeźbiona	 am-
bona,	 stalle,	 chór	 muzyczny	 z	 orga-
nami,	 wieża,	 zakrystia	 ze	 skarbcem	
oraz	 mur	 cmentarny.	 Balustradę	
chóru	 zdobią	 zachowane	 wizerun-
ki:	św.	Jana	Kantego	 i	św.	Filipa	Neri	
oraz	 obrazy	 czterech	 pochodzących	 
z	Koźmina	sławnych	postaci.	Byli	nimi:	
Mikołaj	–	doktor	świętej	teologii	 i	pro-
fesor	akademii	krakowskiej;	Benedykt	 
–	doktor	świętej	teologii	i	kanonik	kra-
kowski;	 bp.	Aleksy	 –	 sufragan	wileń-
ski	 oraz	 Albin	 –	 doktor	 obojga	 praw	 
i	profesor	akademii	krakowskiej.	Koź-
min	 musiał	 być	 prężnym	 ośrodkiem	 

Il.6. Frombork. Jerzy Piper. Ok. 1700 r.



  23 

Z naszej historii

intelektualnym,	skoro	wydał	 tak	świa-
tłych	uczonych.	Ksiądz	Wojciech	oka-
zał	 się	 bardzo	 dbałym	 administrato-
rem.	Pod	koniec	swego	życia	uczynił	
fundusz	 na	 utrzymanie	 kaznodziei,	
kantora	i	muzyków.	Doprowadził	świą-
tynię	 i	 budynki	 kościelne	 do	 świet-
ności.	 W	 testamencie	 zapisał	 sporą	
sumę	 pieniężną	 na	 srebrne	 kandela-
bry	i	srebrną	oprawę	księgi	mszalnej.	
Zmarł	 22	 lipca	 1690	 roku.	Wdzięczni	
parafianie	 ufundowali	 swemu	 pro-
boszczowi	marmurową	tablicę	znajdu-
jącą	się	nad	wejściem	do	zakrystii.	

W	 poszukiwaniach	 wizerun-
ków	 świętofilipowych	 drogi	 z	Wielko-
polski	prowadzą	nas	do	warmińskiego	
Fromborka.	Dla	tamtejszej	katedry	Je-
rzy	Piper	namalował	około	1700	roku	
obraz	 przedstawiający	 apoteozę	 św.	
Filipa	 (il.6)8.	 Płótno	 zamówił	 kanonik	
Fryderyk	 von	 Königseck,	 który	 miał	
osobliwe	 nabożeństwo	 do	 naszego	
świętego.	 Obraz	 zajmuje	 centralne	
miejsce	w	pięknym,	manierystycznym	
ołtarzu	fundowanym	w	1652	roku	przez	
innego	kanonika	Macieja	Montanusa.	
Kompozycję	obrazu	malarz	warmiński	
zaczerpnął	od	włoskiego	artysty	Car-
la	 Maratty,	 ale	 po	 swojemu	 ją	 prze-
budował	 i	 wprowadził	 nowe	 motywy.	 
W	 górnym	 polu	 umieścił	 Madonnę	 
z	 białą	 lilią	 w	 lewej	 ręce,	 a	 po	 prze-
ciwnej	 stronie	 św.	 Józefa	 z	 rozkwitłą	
różdżką.	Między	 nimi	 widać	 gołębicę	
Ducha	 Świętego	 na	 tle	 promienistej	
poświaty.	 Wspaniale	 wypadła	 kolory-
styka	obrazu.	Dominują	tu	błękity	i	ugry	
tworzące	 tło	 dla	 mnóstwa	 anielskich	
mieszkańców	 nieba.	 Środek	 obrazu	
wypełnia	 postać	 świętego	 w	 eksta-
tycznym	uniesieniu,	ubranego	w	prze-
pyszny	ornat	namalowany	z	niebywałą	
wirtuozerią.	Niewiele	wiemy	o	fundato-
rze	obrazu,	ale	nieco	więcej	możemy	
powiedzieć	 o	 jego	 wykonawcy.	 Je-
rzy	Piper	urodził	 się	około	 roku	1653	 

8Olej	na	płótnie,	wymiary:146x97	cm.

w	Lidzbarku	Warmińskim9.	Nie	wiemy,	
gdzie	 uczył	 się	 malarstwa.	Wiadomo	
tylko,	że	ożenił	się	z	Dorotą.	Małżeń-
stwo	było	 udane	 i	 nadzwyczaj	 owoc-
ne.	Mieli	 dziesięcioro	 dzieci.	W	1699	
roku	 artysta	 przeniósł	 się	 do	Reszla,	
gdzie	 prowadził	 wraz	 z	 czeladnikami	
dużą	pracownię	malarską.	Wykonywał	
różne	prace	malarskie	i	pozłotnicze	na	
zlecenia	 biskupów	warmińskich,	 zna-

nych	 z	 wysublimowanego	 smaku	 ar-
tystycznego	 i	hojnego	mecenatu.	Oni	
nie	szczędzili	grosza	na	dobrą	sztukę.	
W	kościołach	Księstwa	Warmińskiego	
pozostały	 liczne	 realizacje	 malarskie	
Pipera.	Wymienić	tu	wypada	chociaż-
by	obrazy	z	kościołów	w	Dobrym	Mie-
ście,	Henrykowie,	Lidzbarku	Warmiń-
skim	i	Świętej	Lipce.	Zmarł		w	Reszlu	
9E.	 Topolnicka-Niemcewicz,	 Jerzy Piper – malarz i po-
złotnik z Lidzbarka Warmińskiego. Trzy Obrazy,	[w:]	Folia	
Fromborcensia,	R:	III,	2000,	nr	3,	s.	44.

Il.7. Kraków, kościół Mariacki. 
Giambattista Pittoni. Lata 1740-1750
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1714	roku	w	sześćdziesiątym	roku	ży-
cia.	Pozostawił	po	sobie	nie	tylko	dużo	
cennych	 realizacji	 artystycznych,	 ale	
także	wykształcił	 silną	grupę	malarzy	
kontynuujących	 tradycję	 wspaniałego	
malarstwa	warmińskiego.	

Z	 północy	 Polski	 przenieśmy	
się	teraz	na	południe	kraju.	W	krakow-

skim	kościele	Mariackim	znajduje	się	
płótno	 przedstawiające	 ekstazę	 św.	
Filipa,	 namalowane	 w	 latach	 1740-
1750	przez	wenecjanina	Giambattiste	
Pittoniego	(il.7)10.Obraz	wraz	z	innymi	
płótnami	 zamówił	 światły	archiprezbi-
ter	 kościoła	Jacek	Augustyn	Łopacki.	
Oprócz	obrazu	z	naszym	świętym,	od-
najdujemy	tam	płótna	przedstawiające	
Męczeństwo św. Sebastiana,	Zwiasto-
wanie Najświętszej Maryi Panny,	Po-
kłon Trzech Króli i Marię Magdalenę.	
Pittoni	był	wspaniałym	kolorystą,	kon-
tynuatorem	 znakomitego	 malarstwa	
weneckiego.	 Tylko	 pod	 pogodnym	
niebem	weneckim	i	przy	niepowtarzal-

10Olej	na	płótnie,	wymiary	225x135	cm.

nym	świetle	odbitym	w	wodach	 lagu-
ny,	 powstawały	 tak	 prześliczne	 dzie-
ła.	Pittoni	znał	obraz	Guido	Reniego,	
ale	traktował	go	jako	źródło	inspiracji,	 
a	nie	jako	wzór,	który	należy	naślado-
wać.	Postacie	ukazał	w	układzie	dia-
gonalnym	 stosując	 lustrzane	 odbicie.	
Święty	odziany	w	ornat,	klęczy	przed	
Madonną	 umieszczoną	 powyżej	 na	
obłokach	i	na	tle	cudownego,	błękitne-
go	nieba,	jakie	tylko	w	Wenecji	można	
zobaczyć.	 Obłoki	 namalowane	 z	 mi-
strzowską	gradacją	odcieni	od	brunat-
nego,	 kremowego	 do	 alabastrowego,	
niczym	 kotara	 odsłaniają	 niebiańską	
wizję.	Madonna	wygląda	na	młodziut-
ką	 panienkę,	 podtrzymującą	 delikat-
nymi	dłońmi	Jezusa.	Dostrzegamy	 tu	
przemożne	wpływy	malarstwa	rokoko-
wego.	Jezus	patrzy	wnikliwie	na	Filipa	 
i	prawą	rączką	nie	błogosławi,	jak	to	wi-
dzimy	na	tylu	innych	obrazach,	ale	po-

kazuje	świętemu	krzyżyk.	Jakby	chciał	
powiedzieć:	„Jeśli	kto	chce	iść	za	Mną,	
niech	się	zaprze	samego	siebie,	niech	
co	dnia	bierze	krzyż	swój	i	niech	Mnie	
naśladuje”.	Spojrzenia	Filipa	i	Jezusa	 
spotykają	się	ze	sobą.	Święty	nie	zwra-

Il.8. Poznań, kościół św. Małgorzaty. 
Malarz nieznany. 1741 r.

Il.9. Poznań, kościół św. Małgorzaty. 
Artysta nieznany. Poł. XVIII w. 
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ca	na	nas	uwagi,	zapatrzony	jest	w	Je-
zusa.	Przed	nim	leży	biała	lilia	i	otwar-
ta	księga	z	konstytucjami	nowo	zało-
żonego	 zgromadzenia	 apostolskiego.	
Księga	namalowana	jest	przepysznie.	
Karty	powyginane	od	ciągłego	werto-
wania,	 rzucają	 cienie	 na	 inne	 strony.	
Można	 całymi	 godzinami	 wpatrywać	
się	w	to	małe	arcydzieło	kunsztu	ma-
larskiego.	 Pittoni	 nawet	 taki	 drobiazg	
potrafił	 namalować	 z	 ogromną	 czuło-
ścią!	Przesłanie	ikonograficzne	mówi:	
wpatrujcie	się	w	Jezusa	z	czystym	ser-
cem	i	żyjcie	według	reguł	zapisanych	
w	konstytucjach.	Warto	parę	zdań	po-
święcić	fundatorowi	obrazu.	Jacek	Au-
gustyn	Łopacki	urodził	się	w	Krakowie	
w	1690	roku11.	Był	synem	lekarza	i	pro-
fesora	Akademii	Krakowskiej.	Na	tejże	
uczelni	 uzyskał	 tytuł	 doktora	 filozofii.	
W	 Padwie	 studiował	 medycynę	 za-
kończoną	doktoratem.	Po	przyjeździe	
do	kraju	przyjął	święcenia	kapłańskie.	 
W	 1723	 roku	 otrzymał	 godność	 ar-
chiprezbitera	 kościoła	 Mariackiego.	
Trzy	lata	później	uzyskał	tytuł	doktora	
teologii.	Łączył	umiejętnie	funkcje	ka-
płańskie	z	praktyką	lekarską.	Mówiono	 
o	 nim,	 że	 leczy	 magnaterię	 i	 biedo-
tę.	 Za	 jego	 administrowania	 kościół	
Mariacki	 przeżywał	 lata	 największej	
świetności.	Nad	odnawianiem	i	upięk-
szaniem	kościoła	pracowali	wtenczas	
tacy	wybitni	artyści	jak	architekt	Fran-
ciszek	 Placidi	 oraz	 malarze	 Andrzej	
Radwański,	Łukasz	Orłowski	i	Dominik	
Estreicher.	W	swojej	gorliwości	odno-
wicielskiej	 chciał	 zastąpić	 ołtarz	Wita	
Stwosza	nowym	ołtarzem	barokowym.	
W	 tamtych	 czasach	 inne	 było	 podej-
ście	do	zabytków.	Na	całe	szczęście,	
skończyło	 się	 na	 zamiarach.	 Oprócz	
mecenatu	 artystycznego,	 prowadził	
ksiądz	 Łopacki	 działalność	 społecz-
no-charytatywną	w	Arcybractwie	Miło-
sierdzia	i	Bractwie	św.	Łazarza.	Zmarł	
w	 1761	 roku.	 O	 jego	 zasługach	 dla	
11Obszerniej	 na	 ten	 temat	 w:	 J.	 Kuś,	Działalność kultu-
ralno-artystyczna ks. Jacka Augustyna Łopackiego,	 
[w:]	Nasza	Przeszłość,	R.	40,	1973,	s.	195-246.

sztuki	i	ubogich	przypomina	nagrobek	
z	 czarnego	 marmuru,	 umieszczony	
przy	 wejściu	 do	 prezbiterium	 kościo-
ła	Mariackiego.	Ksiądz	Jacek	Łopacki	
był	 kapłanem	 o	 sercu	 wrażliwym	 na	
sztukę	i	ludzką	biedę.	

W	 odróżnieniu	 od	 europej-
skiego	poziomu	artystycznego	obrazu	
Pittoniego,	fresk	z	kościoła	św.	Małgo-
rzaty	w	Poznaniu	na	Śródce	nosi	zna-
miona	 warsztatu	 prowincjonalnego.	
Wykonany	w	1741	roku	przez	niezna-

nego	 autora,	 zdobi	 plafon	 sklepienia	
zakrystii	 (il.8).	Fundatorem	malowidła	
była	zapewne	Kongregacja,	istniejąca	
w	tym	miejscu	od	1671	roku.	Freskant	
bardzo	 swobodnie	 i	 z	 dużą	 fantazją	
potraktował	 temat	 lewitacji	 św.	Filipa.	
Chociaż	perspektywa	jest	wykreślona	
koślawo,	proporcje	zachwiane,	to	jed-
nak	fresk	przemawia	ogromną	szcze-
rością	 i	 autentyzmem.	 Gdyby	 fresk	
wykonał	współczesny	artysta,	pewnie	
krytycy	 sztuki	 doszukaliby	 się	 w	 nim	
wpływów	kubizmu	połączonego	z	eks-
presjonizmem,	symbolizmem	i	jeszcze	
jakimś	„izmem”.	Jednakże	dla	nasze-
go	 freskanta	 ważny	 był	 temat,	 który	
przedstawił	po	swojemu,	tak	jak	umiał	

Il.10. Borek. Artysta nieznany. Poł. XVIII w.
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i	wcale	nie	troszczył	się	o	poprawność.	
I	bardzo	dobrze.	Malowidło	ukazuje	Fi-
lipa	podczas	sprawowania	mszy	świę-
tej.	Biografowie	wspominają,	że	święty	
wskutek	 intensywnego	 przeżywania	
ofiary	 eucharystycznej	 niekiedy	 lewi-
tował,	czyli	unosił	się	w	powietrzu.	Na	
szarfie	 umieszczonej	 wśród	 obłoków	 
z	 anielskimi	 główkami	 widać	 napis	
łaciński,	 który	 w	 przekładzie	 pol-
skim	 brzmi:	 „Naprzeciw	 Chrystusowi	 
w	powietrzu”.	 Filip	 ubrany	w	 szaty	 li-
turgiczne	 oderwał	 się	 od	 ziemi,	 ręce	
rozłożył	 niczym	 ptak	 i	 „odlatuje”	 do	
Chrystusa.	 Po	 prawej	 stronie	 widać	
zdesperowanego	braciszka	stojącego	
w	rozchylonych	drzwiach.	Trzyma	się	

za	 głowę	 jakby	 nie	 wierzył	 własnym	
oczom.	Jego	wytrzeszczone	oczy	mó-
wią	 wszystko.	 Święci	 jednak	 potrafią	
zaskakiwać.	Nie	wszystko	można	zro-
zumieć,	a	już	na	pewno	nie	świętych.	

W	 tym	samym	kościele	filipini	
wystawili	 w	 połowie	 XVIII	 wieku	 oł-
tarz	dedykowany	swojemu	patronowi.	
Pole	 centralne	 zajmuje	 przedstawie-
nie	 św.	 Filipa,	 wykonane	 ze	 stiuku	 

w	wysokim	reliefie	(il.9)12.	Boki	ołtarza	
flankują	figura	św.	Jana	Nepomucena	
i	 nierozpoznanego	 świętego	 zakon-
nika.	 Całość	 zwieńcza	 oko	 Boskiej	
Opatrzności	 adorowane	 przez	 dwa	
putta.	Autor	 nieznany.	Z	 całą	pewno-
ścią	był	artystą	wielce	utalentowanym.	
To	 już	 nie	 warsztat	 prowincjonalny,	
ale	 pracownia	 pierwszorzędna,	 za-
pewne	wywodząca	się	ze	środowiska	
poznańskiego.	 Z	 wielkim	 artyzmem	
ukazany	 jest	 temat	główny,	czyli	eks-
taza	św.	Filipa	oraz	szczegóły	dopeł-
niające.	 Znakomicie	 też	 wykreślona	
została	architektura.	Szaty,	w	których	
odziane	są	postacie,	zdają	się	falować	
poruszane	 wewnętrzną	 siłą.	 Założy-
ciel	Oratorium	ubrany	w	ornat	doznał	
właśnie	 ekstazy	 podczas	 sprawowa-
nia	mszy	świętej.	Prawą	rękę	wyciąga	
ku	niebu,	a	drugą	dotyka	serca,	które	
w	takich	momentach	zdawała	się	roz-
sadzać	 jego	 pierś.	 Cierpienie	 i	 eks-
taza.	 Kapłana	 podtrzymuje	 urodziwy	
anioł.	Nadzwyczaj	pięknie	ukazane	są	
ich	twarze.	Święty	ma	lekko	uchylone	
usta	i	szeroko	otwarte	oczy,	wpatrzone	
w	niewidzialny	dla	nas	świat.	Dla	rów-
nowagi	 kompozycyjnej	 artysta	 obok	
Filipa	 umieścił	 beztroskiego,	 nagiego	
aniołka	 z	przepaską	na	biodrach.	Na	
reliefie	nie	widzimy	ołtarza.	Tło	wypeł-
niają	detale	architektoniczne	takie	jak	
filary,	 pilastry	 i	 arkada.	 Całość	 kom-
pozycji	 wypadła	 harmonijnie,	 prosto	 
i	czytelnie.

Także	 z	 połowy	 XVIII	 wieku	
pochodzi	 figura	 św.	 Filipa	 znajdująca	
się	w	kościele	Matki	Boskiej	Pociesze-
nia	na	Zdzieżu	w	Borku	Wlkp.	(il.10)13.		
Figura	 jest	 w	 kościele	 jedynym	 arte-
faktem	 artystycznym,	 istniejącej	 tam	 
w	latach	1679-1684	Kongregacji.	Znaj-
duje	się	w	ołtarzu	bocznym	św.	Jana	
Kantego.	Nasz	patron	ukazany	w	kon-
trapoście,	ubrany	w	ornat,	prawą	ręką	
dotyka	 piersi,	 a	 w	 lewej	 wzniesionej	

12Stiuk	biały,	wymiary	208x120	cm.	
13Stiuk	biały,	wielkość	naturalna.	

Il.11. Krzeszów. Joseph Lachel. 
Lata 1761-1763.
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ku	 górze,	 trzyma	 gorejące	 serce.	 Po	
przeciwnej	stronie	stoi	figura	św.	Jana	
Nepomucena,	odzianego	w	kanonicki	
strój.	 Nad	 mensą	 we	 wnęce	 nama-
lowane	 są	 symbole	 cnót	 teologicz-
nych:	krzyż	(wiara),	kotwica	(nadzieja)	 
i	 kielich	 z	 hostią	 (miłość),	 położone	
na	księdze	i	kwietnym	wieńcu.	Część	
centralą	 ołtarza	 zajmuje	 duży	 obraz	
olejny,	namalowany	przez	bernardyna	
Franciszka	 Lekszyckiego	 ukazujący	
wizję	św.	Jana	Kantego,	któremu	ob-
jawia	się	Madonna	z	Jezusem.	Temat	
podobny	jak	na	obrazie	Guido	Renie-
go	z	wizją	św.	Filipa.	Figura	naszego	
patrona	wyszła	z	podrzędnego	warsz-
tatu.	Artysta	mało	 dbały	 o	 szczegóły,	
ukazał	 świętego	 trochę	 schematycz-
nie	i	zdawkowo.	Nieco	odrealnił	postać	
nadając	figurze	długą	szyję,	pospolite	
rysy	twarzy	i	duże,	słabo	opracowane	
dłonie.				

W	 przeciwieństwie	 do	 figu-
ry	 boreckiej,	 znakomitym	 poziomem	
warsztatowym	 wyróżnia	 się	 rzeźba	
św.	 Filipa	 z	 pocysterskiego	 kościoła	 
w	 Krzeszowie	 (il.11)14.	 Figura	 wyko-
nana	przez	Josepha	Lachela	w	latach	
1761-1763,	 znajduje	 się	 w	 ołtarzu	
bocznym	 pod	 wezwaniem	 św.	 Fran-
ciszka	 Ksawerego.	 Ołtarz	 fundował	
hrabia	 Franciszek	 Antoni	 von	 Spo-
rck15.	 Centrum	 ołtarza	 zajmuje	 obraz	
przedstawiający	 śmierć	 św.	 Fran-
ciszka,	a	po	bokach	umieszczone	są	
figury	 naszego	 świętego	 i	 św.	 Igna-
cego	 Loyoli.	 Rozmieszczenie	 figur	
przypomina	 ołtarz	 główny	 i	 fasadę	
kościoła	 świętogórskiego.	 Program	
ikonograficzny	 ołtarza	 krzeszow-
skiego	 jest	 bardzo	 spójny,	 ułożony	
zapewne	 przez	 światłego	 cystersa.	
Wszyscy	przedstawieni	 święci	 zostali	
kanonizowani	w	tym	samym	dniu.	Po-
nadto	 św.	 Ignacego	 łączyła	 przyjaźń	
ze	 św.	Filipem.	Do	 tego	można	 jesz-

14Drewno	pokryte	białą	farbą,	wys.	ok.	170	cm.	
15K.	 Michalik,	 Krzeszów Dom Łaski Maryi,	 Krzeszów	
2018,	s.	169.

cze	 dopowiedzieć,	 że	 pod	 wpływem	
listów	 św.	 Franciszka	 wysyłanych	 
z	misyjnych	krajów,	Filip	zapragnął	wy-
jechać	do	Indii.	Ale	inny,	 jeszcze	bar-
dziej	światły	cysters	od	tego	programi-
sty	 ikonograficznego,	 powiedział	 nie-
doszłemu	misjonarzowi:	„twoimi	India-
mi	będzie	Rzym”.	Dlatego	filipini	mają	
ogromny	 dług	 wdzięczności	 wobec	
cystersów.	 W	 ołtarzu	 krzeszowskim	
Filip	ukazany	został	w	ornacie.	Lewą	
ręką	przyciska	do	piersi	księgę	i	róża-
niec.	 Serce,	 charakterystyczny	 jego	
atrybut,	 widnieje	 powyżej,	 pomiędzy	

dwoma	igrającymi	puttami.	Rzeźbiarz	
ze	swobodą	ukazał	jakby	roztańczoną	
postać	świętego.	To	przecież	 rokoko-
we	 czasy	 w	 sztuce.	 Święci	 i	 anioło-
wie	 już	 nie	 odgrywają	 teatralnych	 ról	
jak	w	barokowych	 scenografiach,	 ale	
w	 tanecznych	 korowodzie	 zmierzają	
do	 nieba.	 Barok	 ukazywał	 świętych	 
w	 pozach	 teatralnych,	 a	 rokoko	 
w	 tańcu.	 	 Teraz	 parę	 zdań	 poświęć-
my	autorowi	figury.	Lachel	urodził	się	 
w	 1731	 roku	 w	 Czechach.	 Kunsztu	
rzeźbiarskiego	uczył	się	u	znanego	ar-
tysty	Antoniego	Dorazila	w	Krzeszowie.	

Il.12. Gniezno, katedra. 
Jabłoński z Warszawy. ok. 1783 r.
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Opat	 Innocenty	 Fritsch	 zorganizował	 
przeróżne	 warsztaty	 pracujące	 przy	
budowie	 ogromnego	 założenia	 ko-
ścielno-klasztornego.	Ściągał	do	Krze-
szowa	 dobrych	 artystów.	A	 pracy	 nie	
brakowało,	ponieważ	opat	miał	coraz	
więcej	pomysłów,	umiał	dobrze	gospo-
darzyć	i	nie	szczędził	grosza	na	przy-
ozdabianie	świątyni.	Dlatego	też	nasz	
rzeźbiarz	 pozostał	 w	 Krzeszowie	 do	

końca	życia.	Poślubił	córkę	swego	mi-
strza.	Zmarł	w	1785	roku.	Pozostawił	
po	sobie	wiele	realizacji	rzeźbiarskich	
nie	 tylko	 w	 samym	 Krzeszowie,	 ale	 
i	 w	 kościołach	 okolicznych.	 Wykonał	
między	innymi	arcypiękny	wielki	ołtarz	
w	 głównym	 kościele	 krzeszowskim	
oraz	w	pomocniczym	kościele	św.	Jó-
zefa,	gdzie	freski	namalował	inny	wy-
bitny	artysta	Michael	Willmann.	

Po	 prezentacji	 dzieł	 rzeźbiar-
skich,	 przez	 chwilę	 zatrzymajmy	 się	
w	 Gnieźnie.	 Tam	 znajdują	 się	 dwa	
wizerunki	 świętofilipowe.	Jednym	 
z	 nich	 jest	 fresk	 namalowany	 przez	
artystę	 Jabłońskiego	 z	 Warszawy	 
w	 1783	 roku	 (il.12).	 Zdobi	 on	 kapli-
cę	św.	Jana	Nepomucena	zwaną	 też	

kaplicą	 Doktorów	 w	 katedrze	 gnieź-
nieńskiej.	 Kaplicę	 nakrywa	 kopuła	 
z	przedstawieniem	apoteozy	św.	Jana	
Nepomucena.	 Żagielki	 podtrzymują-
ce	 kopułę	 oprócz	 naszego	 patrona,	
zdobią	 popiersia	 takich	 reformatorów	
kościoła	 jak	 św.	Karola	Boromeusza,	
św.	 Wincentego	 a	 Paulo	 i	 św.	 Fran-
ciszka	Salezego.	Założyciel	Oratorium	
ukazany	jest	w	złotym	ornacie,	ze	zło-
żonymi	 rękami,	 adorujący	 krucyfiks.	
Jego	 twarz	 zapatrzoną	 w	 Chrystusa	
Ukrzyżowanego,	 okala	 biały	 zarost.	
Pomimo	poszukiwań	nie	udało	się	nic	
więcej	 dowiedzieć	 o	 malarzu.	 Może-
my	 tylko	 powiedzieć,	 że	 wykazał	 się	
sprawnymi	 umiejętnościami	 warszta-
towymi,	 dobrze	 też	 osadził	 postacie	 
w	przestrzeni.	W	kaplicy,	podobnie	jak	
w	 stallach,	 św.	 Filip	 ukazany	 został	
wśród	świętych	kapłanów,	którzy	przy-
czynili	się	do	odnowienia	duchowego	
Kościoła.

Drugi	 wizerunek	 namalowany	
około	 1838	 roku,	 znajduje	 się	w	Mu-

zeum	Archidiecezjalnym.	 Tym	 razem	
nie	znamy	malarza,	ale	znamy	funda-
tora.	Obraz	ofiarował	kościołowi	Świę-

Il.13. Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne. 
Malarz nieznany ok. 1838 r.

Il.14. Kąkolewnica, kościół paraf. 
Malarz nieznany. XIX w.



  29 

Z naszej historii

tego	Krzyża	ksiądz	kanonik	Kazimierz	
Lerski.	 Przedstawia	 on	 apoteozę	 św.	
Filipa	(il.13)16.	Święty	ubrany	w	ornat,	
klęczy	na	obłokach	unoszony	do	nie-
ba	przez	trzech	aniołów.	W	dolnej	czę-
ści	 malowidła	 widać	 ziemski	 pejzaż	
z	 ruinami	 starej	 budowli,	 porośniętej	
roślinnością.	 Najwyraźniej	 dostrzega-
my	 tu	 wpływy	 nurtu	 sentymentalno-
-romantycznego	 obecnego	 w	 sztuce	
już	 od	 końca	XVIII	 wieku.	Obraz	 po-
wstał	w	warsztacie	przeciętnego	arty-
sty,	który	nie	radził	sobie	z	poprawną	
perspektywą,	właściwymi	proporcjami	
i	 harmonijną	 kompozycją.	 Bardzo	 in-
trygujący	wydaję	się	aniołek	z	prawej	
strony	obrazu.	Jest	 to	 jedyna	postać,	
która	 z	 zainteresowaniem	 spogląda	
na	 widza.	 Może	 pod	 postacią	 tego	

aniołka	artysta	umieścił	swój	autopor-
tret?	 	 Tego	 się	 już	 nigdy	 nie	 dowie-
my,	 ale	 więcej	 wiemy	 o	 ofiarodawcy	
obrazu.	 Kazimierz	 Lerski	 urodził	 się	 
w	1770	 roku	w	Opalenicy.	W	Pozna-
niu	ukończył	szkołę	średnią.	Do	Semi-
narium	Poznańskiego	wstąpił	w	1791	
roku.	 Święcenia	 kapłańskie	 przyjął	 

16Olej	na	płótnie,	wymiary	134x87	cm.	

w	 1794	 roku.	 Zaraz	 po	 święceniach	
został	wikariuszem	w	Grodzisku	Wlkp.	
Następnie	 zyskał	 posadę	 probosz-
cza	 w	 Gninie.	 Później	 za	 protekcją	
kolatorki	kościoła	Konstancji	Mielżyń-
skiej	z	Pawłowic,	został	proboszczem	 
w	 Dubinie.	 Stąd	 w	 1830	 roku	 prze-
niósł	się	do	Gniezna,	ponieważ	otrzy-
mał	 nominacje	 na	 kanonikat	 kapituły	
katedry	 gnieźnieńskiej.	 Pełnił	 także	
funkcję	radcy	konsystorze	biskupiego.	
Kanonik	Lerski	był	gorliwym	kapłanem	
i	patriotą.	Gdy	władze	pruskie	chciały,	
aby	zeznawał	przeciwko	arcybiskupo-
wi	Duninowi,	ten	stanowczo	odmówił.	
Zmarł	w	15	marca	1843	 roku.	Został	
pochowany	 w	 katedrze	 pod	 kaplicą	
Kołudzkich.	 W	 testamencie	 zapisał	
kościołowi	św.	Mateusza	w	Opalenicy	
monstrancję,	cztery	kapy,	osiem	orna-
tów	 i	 chorągiew.	 Monstrancja	 zacho-
wała	się	do	dzisiaj.	Można	ją	oglądać	
w	nowo	powstałej	parafii	opalenickiej	
pod	wezwaniem	św.	Józefa,	do	której	
została	przekazana	w	1981	roku	przez	
parafię	macierzystą.			

Wyjątkowe	miejsce	w	naszych	
rozważaniach	 zajmuje	 kościół	 pod	
wezwaniem	 św.	 Filipa	 Neri	 w	 Kąko-
lewnicy.	Świątynię	ufundował	starosta	
kąkolewnicki	 Filip	 Nereusz	 Szaniaw-
ski	herbu	Junosza	w	1767	roku.	Sza-
niawski	 urodził	 się	 około	 1730	 roku	
we	 Wrzeszczowie	 położonym	 blisko	
klasztoru	 filipinów	 studziańskich.	 Za-
pewne	jego	rodzice	dobrze	znali	filipi-
nów,	 kustoszy	 słynnego	 sanktuarium	
maryjnego	 z	 cudownym	 obrazem	
Świętej	 Rodziny.	 Dlatego	 swojemu	
synowi	 nadali	 imię	 „Filip	 Nereusz”.		
Szaniawski	 okazał	 się	 nie	 tylko	 hoj-
nym	 fundatorem	 kościoła,	 ale	 także	
dobrym	zarządcą	swych	dóbr.	W	po-
bliży	 Drzewicy	 wystawił	 wielki	 piec	 
i	 odlewnię.	 Powstały	 tam	 wytwórnie	
kaflowych	 pieców,	 powozów,	 warsz-
taty	 rymarskie	 i	 persjarnie,	 produ-
kujące	 pasy	 jedwabne.	 Drzewica	
za	 jego	 rządów	 rozkwitała.	 Udzielał	

Il.15. Bytów. Kościół św. Katarzyny. 
Ołtarz św. Filipa
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się	 także	 w	 sprawach	 publicznych	 
Rzeczpospolitej.	 Jako	 poseł	 z	 woje-
wództwa	 rawskiego	 podpisał	 elek-
cję	na	 koronację	Stanisława	Augusta	

Poniatowskiego.	W	 1765	 roku	 został	
szambelanem	królewskim.	Zmarł	 
w	 1782	 roku	 mając	 zaledwie	 51	 lat.	
Został	 pochowany	 kościele	 parafial-
nym	 w	 Drzewicy.	 Fundowany	 przez	
Szaniawskiego	 kościół	 był	 konstruk-
cją	 drewnianą,	 którą	 zastąpiono	 bu-
dynkiem	 murowanym	 w	 1864	 roku.		
W	 1921	 roku	 odnowiono	 kościół,	 
a	w	rok	później	zakupiono	w	Warsza-
wie	trzy	dzwony,	z	których	największy	
ważący	 268	 kg,	 nazwano	 „Filip”.	Ale	
powróćmy	 do	 tematyki	 ikonograficz-
nej.	 Z	 dawnych	 obrazów	 świętofili-
powych	nic	się	w	kościele	nie	zacho-
wało.	 Ołtarz	 główny	 zdobi	 obraz	 św.	
Filipa	 rozdającego	 jałmużnę	 (il.14)17.	
Ten	obraz	pochodzi	z	czasów	budowy	
kościoła	murowanego.	To	niespotyka-
ne	ujęcie.	Wiadomo	z	biografii,	że	św.	
Filip	hojnie	wspierał	ubogich.	Na	obra-
zie	widzimy	kapłana	w	średnim	wieku,	

17Olej	na	płótnie,	wymiary	wys.	ok.	250	cm.

który	 wyglądem	 odbiega	 od	 znanych	
nam	wizerunków.	Ubrany	w	czerwony	
ornat	 z	 zieloną	 kolumną,	 prawą	 ręką	
podaje	 pieniążek	 klęczącemu	 przed	
nim	biedakowi.	Obraz	nie	wyróżnia	się	
walorami	artystycznymi,	raczej	dobrze	
wpisuje	się	w	nurt	przeciętnego	malar-
stwa	historycznego.	Trzeba	tu	jeszcze	
wspomnieć	 o	 chorągwi	 procesyjnej,	
przechowywanej	w	kąkolewnickim	ko-
ściele.	 Sztandar	 łączy	 wątki	 religijne	
z	 patriotycznymi.	 Jedną	 jego	 stronę	
zdobi	haftowany	obraz,	który	 jest	po-
wtórzeniem	wizerunku	z	ołtarza	głów-
nego.	 Przedstawienie	 otacza	 napis	
„Święty	Filipie	przyczyń	się	za	nami”.	
Z	drugiej	strony	chorągwi	widzimy	pol-
skiego	orła	w	koronie	z	napisem	„Boże	
Zbaw	Polskę	1916”.	To	był	jeszcze	za-
bór	rosyjski,	ale	 już	 imperia	zaczyna-
ły	 trzeszczeć	i	wkrótce	wszystkie	trzy	
runęły.	W	Kąkolewnicy	kult	 św.	Filipa	
jest	nadal	bardzo	żywy.	O	tym	świad-
czy	 fundowany	w	 1998	 roku	 feretron	
z	przedstawieniem	św.	Filipa.	Wyobra-
żenie	 z	 feretronu	 jest	 wierną	 kopią	
obrazu	 włoskiego	 artysty	 Giovaniego	
Francesca	Barbieri	z	roku	1643.				

Z	 wschodnich	 granic	 Polski	
przejdźmy	 teraz	 na	 północ	 kraju	 do	
pomorskiego	Bytowa.	Tam	 też	 zawę-
drowali	filipini	po	ostatniej	wojnie	świa-
towej.	Od	władz	kościelnych	otrzymali	
parafię	 i	 kościół	 św.	 Katarzyny	Alek-
sandryjskiej.	 Na	 milenium	 1000-lecia	
Chrztu	Polski	w	1966	roku,	ufundowali	
drewniany	ołtarz	z	dwoma	wizerunka-
mi	św.	Filipa	(il.15)18.	Prace	stolarskie	
i	snycerskie	przy	ołtarzu	wykonał	zna-
ny	artysta	bytowski	Czesław	Marczak.	
Przednie	 ścianki	 skrzyni	 ołtarzowej	
tzw.	antependium,	zdobi	relief	ukazu-
jący	św.	Filipa	z	dwoma	młodzieńcami.	
Od	 razu	 rozpoznajemy,	 że	 rzeźbiarz	
wzorował	 się	 na	 obrazie	 Antoniego	
Sulczyńskiego	z	1914	 roku,	przecho-
wywanym	 w	 klasztorze	 świętogór-
skim.	Marczak	nie	trzymał	się	wiernie	
18Płaskorzeźba	 –	 drewno	 niepolichromowane,	 wymiary	
70x123	cm.	Obraz	–	olej	na	płótnie,	wymiary	195x92	cm.

Il.16. Lubin, klasztor benedyktynów. 
Ryszard Białek. 1987 r.
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obrazu	 Sulczyńskiego,	 ale	 dokonał	
twórczej	 interpretacji.	Ogólna	kompo-
zycja	jest	podobna,	ale	szczegóły	róż-
nicujące.	 Przede	 wszystkim	 snycerz	
dokonał	aktualizacji	 tematu.	W	tle	wi-
dzimy	już	nie	bazylikę	watykańską	jak	
na	obrazie,	ale	bazylikę	świętogórską,	
skąd	przybyli	filipini	do	Bytowa.	Środek	
reliefu	zajmuje	siedząca	postać	świę-
tego,	 otoczonego	 przez	 dwóch	 mło-
dzieńców.	Serdeczne,	a	raczej	ojcow-
skie	 relacje	 między	 nimi	 podkreślają	
układy	 rąk.	 Filip	 jednemu	 młodzień-
cowi	położył	 dłoń	na	barku,	drugiego	
trzyma	za	dłoń,	a	ten	z	kolei	wskazuje	
palcem	niebo.	Na	kolanach	Filipa	leży	
otwarta	księga,	czego	nie	ma	na	obra-
zie.	Artysta	znakomicie	poradził	sobie	
z	 perspektywą,	 proporcjami	 i	 charak-
terystyką	psychologiczną.	Nad	mensą	
ołtarzową	wznosi	 się	 część	 retabulo-
wa,	złożona	z	 jednej	kondygnacji	 za-
kończonej	 zwieńczeniem.	 Środkowe	
pole	retabulum	wypełnia	obraz	przed-
stawiający	ekstazę	św.	Filipa.	Retabu-
lum	 otaczają	 płaskorzeźbione	 posta-
cie	św.	Wojciecha	Biskupa	i	św.	Jacka	
Odrowąża,	a	zwieńczenie	zdobi	obraz	
ukazujący	 św.	 Teresę	 z	 Lisieux.	 Ob-
raz	św.	Filipa	wykonał	artysta	Mieczy-
sław	Ciesiół,	który	mieszkał	w	Bytowie	 
a	 później	 przeniósł	 się	 do	 Drawska	
Pomorskiego.	 Artysta	 dość	 wiernie	
wzorował	 się	 na	 obrazie	 świętogór-
skim	 namalowanym	 przez	 Johanna	
von	 Schraudolpha	 z	 1868	 roku.	 Ma-
larz	 był	 dobrym	 rysownikiem,	 uchwy-
cił	 też	właściwie	układ	kompozycyjny,	
ale	 nie	 osiągnął	 już	 tej	 świetlistości	 
i	 harmonii	 kolorystycznej,	 jaką	 widzi-
my	 na	 pierwowzorze.	 Na	 podstawie	
analizy	porównawczej,	możemy	przy-
pisać	 temu	 samemu	malarzowi	 jesz-
cze	dwa	obrazy	świętofilipowe.	Jeden	
z	 nich	 przechowuje	 klasztor	 filipinów	
bytowskich.	Obraz	 ten	 pierwotnie	wi-
siał	w	kościele	w	Pomysku,	który	ob-
sługiwali	filipini.	Drugi	obraz	zwieńcza	
ołtarz	św.	Jakuba	Apostoła	w	kościele	

błażejewskim.	
W	 przeciwieństwie	 do	 wize-

runków	 bytowskich,	 indywidualnością	
twórczą	wyróżnia	się	obraz	z	klasztoru	
benedyktynów	w	Lubiniu,	namalowany	
przez	 Ryszarda	 Białka	 w	 1987	 roku.	
(il.16)19.		Święty	ukazany	jest	w	półpo-
staci,	w	prześwicie	między	fragmenta-
mi	architektury.	Za	świętym	rozpoście-
ra	się	błękit	nieba.	Ubrany	w	sutannę	
z	 rozpiętym	białym	kołnierzykiem,	 na	
ramiona	ma	narzucony	płaszcz.	Ręce	
składa	na	piersi,	 z	 której	 promienieje	
światło.	 Głowę	 okoloną	 białym	 za-
rostem	 otacza	 złota	 gloria.	 Historię	
powstania	 obrazu	 najlepiej	 wyjaśnia-
ją	 słowa	 samego	 autora:	 Wizerunek 
Filipa Neri jest pierwszym „obrazem” 
po wypadku, kiedy to w 1984 roku po 
męczeńskiej śmierci kapłana Jerze-
go [Popiełuszki] w listopadzie 26 dnia 
uciąłem na pile prawą  dłoń. Widok  
w tle pokazuje fasadę szpitala na [uli-
cy] 28 czerwca [w Poznaniu], gdzie  
przez wiele lat „byłem” dla ratowania 
tejże dłoni. Ale studiów na Akademii 
nie przerwałem. Zostałem „zmuszo-
ny” do rysowania i pisania lewą ręką.   
W 1987 roku na rok przed dyplomem 
powstał obraz jako wotum za odzyska-
nie tej dłoni od świętego Filipa. Obraz	
ten	ofiarowali	filipini	świętogórscy	be-
nedyktynom	 w	 Lubiniu	 na	 pamiątkę	
250.	 lecia	 zawarcia	 tzw.	 „Filadelfii”	
między	 wspólnotami.	 Akt	 Filadelfii,	
czyli	miłości	braterskiej	zobowiązywał	
wspólnoty	 klasztorne	 do	 wzajemnej	
pomocy	duchowej	i	materialnej.	

Dziełem	 odosobnionym	 for-
malnie	 i	 ikonograficznie	 jest	 tryptyk	
wykonany	przez	Mariana	Pawła	Kacz-
marka	w	1994	roku	(il.17)20.	Próżno	by	
też	szukać	pierwowzorów	do	namalo-
wanych	postaci.	Tryptyk	w	części	cen-
tralnej	 ukazuje	 świętogórską	 Matkę	
Boską	 Bolesną	 w	 typie	 ikonograficz-

19Olej	na	płótnie,	wymiary	95x80	cm.	
20Olej	na	desce,	wymiary	87x137	cm.	Własność:	ks.	Le-
cha	Gralaka.	
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nym	Pieta.	Natomiast	skrzydła	boczne	
przedstawiają	 św.	Filipa	Neri	 oraz	bł.	
Edmunda	 Bojanowskiego.	 Ukazani	
są	 w	 pozycji	 klęczących	 adorantów	
ze	złożonymi	rękami.	Już	sama	forma	
dzieła	 oraz	 złote	 tła,	 skrawki	 zielonej	
roślinności	oraz	wytłaczany	ornament	
uschłych	 pędów,	 przywodzą	 na	myśl	
tryptyki	gotyckie.	Św.	Filip,	ukazany	na	
prawym	 skrzydle,	 ubrany	 w	 sutannę	 
z	białym	kołnierzykiem,	wpatrzony	jest	
w	ziemię.	Zupełnie	odwrotnie	malowali	
świętego	 inni	 artyści.	 Jego	 twarz	wy-
raża	 modlitewne	 skupienie	 i	 powagę	
sytuacji.	Malarz	nie	ukazał	ekstatycz-
nej	twarzy,	ale	środkami	plastycznymi	
przedstawił	zakonodawcę	zatroskane-
go	o	 losy	 nowej	wspólnoty,	 którą	 za-

wierza	Matce	Boskiej	Bolesnej.	
Kolejny	 obraz	 na	 który	 pra-

gniemy	 zwrócić	 uwagę,	 znajduje	 się	
w	 kościele	 św.	 Stanisława	 Biskupa	 
w	Krakowie-Toniach	 (il.18)21.	Wizeru-
nek	św.	Filipa	w	tym	miejscu	ma	swo-
je	uzasadnienie	historycznie.	W	1990	
roku	 powstała	 w	 Toniach	 placówka	
filipińska	 wyłoniona	 z	 kongregacji	 
w	Kamiannie.	Chociaż	 nie	 doszło	 do	
powstania	 kongregacji,	 to	 jednak	 fili-
pińskie	ślady	pozostały	tam	do	dzisiaj.	
Obraz	 świętofilipowy	 wykonała	 Alicja	
Kruk	w	1997	roku.	Jest	on	wierną	ko-
pią	obrazu	namalowanego	około	1740	
roku	 przez	 Giovanniego	 Antonia	 De	
Pieri	dla	Kongregacji	w	Vicenzie.	Ma-
21Olej	na	płótnie,	wymiary	159x99	cm.	Oryginał	przecho-
wuje	Kongregacji	Oratorium	w	Vicenzie.

larz	 urodzony	w	Vicenzie,	 pozostawił	
mnóstwo	 prac	 w	 mieście	 rodzinnym	 
i	w	okolicy.	Patrząc	na	obraz	od	razu	
zauważamy,	 że	 artysta	 był	 świetnym	
kolorystą,	 zdolnym	 uczniem	 wenec-
kich	mistrzów.	Ale	 poza	 znakomitymi	
walorami	barwnymi	 i	dynamiczną	ak-
cją,	 artysta	 niewiele	 miał	 do	 powie-
dzenia.	 Forma	 obrazowania	 ikono-
graficznego	graniczy	z	banalizacją	te-
matyczną.	 Dzieciątko	 Jezus	 wygląda	
na	ospałego	niemowlaka,	który	przed	
chwilą	wybudził	się	i	niewiele	pojmuje	
co	tu	się	dzieje.	Także	na	twarzy	Fili-
pa	nie	widać	niebiańskiego	zachwytu,	
ale	raczej	wyraża	niemiłe	zaskoczenie	 
i	 zdziwienie,	 a	 nawet	 lekki	 grymas.	
Bez	 komentarza	 pozostawimy	 ujęcie	
aniołka	 trzymającego	 oburącz	 gore-
jące	 serce,	 który	 wypina	 obfitą	 pupę	 
w	stroną	widza.	Upodobania	estetycz-
ne	 ludzi	 baroku	 potrafią	 niekiedy	 za-
dziwiać	nawet	współczesnych	odbior-
ców.		

Jakże	 odmiennie	 ukazał	 św.	
Filipa	 artysta	 tarnowski	 Jerzy	 Marty-
nów	 na	 płótnie	 z	 2010	 roku	 (il.19)22.	
Przedstawienie	 jest	wierną	 kopią	 ob-
razu	 Giovanniego	 Battisty	 Piazetty	 
z	 lat	 1725-1727.	 Piazetta	 był	 znako-
mitym	 przedstawicielem	 rokokowego	
malarstwa	 weneckiego.	 Na	 przed-
stawionym	 portrecie	 artysta	 uchwycił	
duchową	głębię	osoby	portretowanej.	
Filip	zatopiony	 jest	w	świecie	dla	nas	
niewidzialnym,	 ale	 dla	 świętego	 jak	
najbardziej	 rzeczywistym	 i	 odczuwal-
nym.	 Obraz	 jest	 monochromatyczny,	
brakuje	 kolorów.	 Może	 dlatego,	 że	 
w	porównaniu	z	blaskiem	niebiańskim,	
barwy	ziemi	blakną.	Na	obrazie	widzi-
my	 tylko	 rozmodloną	 twarz	 i	 złożone	
ręce	w	modlitewnym	geście.	I	nic	wię-
cej.	Artysta	 ukazał	 to,	 co	 najważniej-
sze.	

Nasze	 rozważania	 świętofili-
powych	 wizerunków	 dobiegły	 końca.	
Pora	 zatem	 przejść	 do	 podsumo-
22Olej	na	płótnie,	wymiary	39,5x29	cm.	Własność:	Elżbie-
ta	Jastrzębska.	

Il.17. Tryptyk świętogórski. 
Marian Paweł Kaczmarek. 1994 r.
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wania.	 Spróbujmy	 odpowiedzieć	 na	 
pytanie,	 jakie	były	powody	powstania	
wizerunków	 naszego	 patrona	 w	 in-
nych	 miejscach	 niż	 oficjalne	 miejsca	

kultu?	 Przeglądając	 zespół	 wizerun-
kowy,	 można	 dojść	 do	 wniosku,	 że	
duchowieństwo	dostrzegało	w	św.	Fi-
lipie	 kapłana,	 który	 przyczynił	 się	 do	
odnowienia	duchowego	i	podniesienia	
poziomu	moralno-intelektualnego	Ko-
ścioła.	 Dlatego	 jego	 wizerunki	 włą-
czano	w	poczet	wielkich	reformatorów	 
i	odnowicieli	życia	religijnego	oraz	sta-
wiano	 za	 wzór	 godny	 naśladowania.	 
O	 tym	 świadczą	 jego	 wizerunki	 zdo-
biące	 stalle	 kolegiackie	 i	 kanoniczne	
w	Chełmie,	Koźminie	Wlkp.,	Niepoło-
micach,	Starym	Sączu	i	Środzie	Wlkp.	
a	 także	w	kaplicy	św.	Jana	Nepomu-
cena	 w	 katedrze	 gnieźnieńskiej.	 Wi-
zerunki	 św.	 Filipa	 często	 spotykamy	 
w	miejscach	bezpośrednio	lub	pośred-
nio	związanych	z	filipinami.	Ślady	iko-
nograficzne	po	filipinach	odnajdujemy	

w	kościele	w	Biechowie,	Borku	Wlkp,	
Łopiennie,	Poznaniu-Śródce,	Wierze-
nicy,	 Krakowie-Toniach	 i	 w	 kościele	
św.	 Katarzyny	 w	 Bytowie.	 Jeszcze	
innym	 powodem	 była	 osobista	 po-
bożność	i	nabożeństwa	do	św.	Filipa.	
Świadczy	o	tym	ołtarz	we	Fromborku,	
gdzie	 płótno	 zamówił	 wielki	 czciciel	
świętego	oratorianina,	kanonik	Fryde-
ryk	von	Königseck.	Być	może,	podob-
nymi	 motywami	 kierował	 się	 ksiądz	
Jacek	Łopacki,	zamawiając	obraz	św.	
Filipa	do	świątyni	Mariackiej	w	Krako-
wie	oraz	ks.	Kazimierz	Lerski	fundator	
obrazu	 tegoż	 świętego	 do	 kościoła	
Świętego	Krzyża	w	Gnieźnie.	Odosob-
nionym	 przypadkiem,	 nie	 mającym	
precedensu,	 jest	 kościół	 w	 Kąkolew-
nicy	fundowany	przez	Filipa	Nereusza	

Szaniawskiego.	 Już	 samo	 wezwanie	
kościoła	 pod	 patronatem	 naszego	
świętego	 jest	 jego	 architektoniczną	
wizualizacją.	 Pobożność	 osobista	 do	
św.	Filipa	wyrażała	się	nie	tylko	w	fun-
dacjach	publicznych,	ale	 także	w	do-
nacjach	 prywatnych.	Przykładem	 jest	
tryptyk	ze	świętogórską	Pietą	otoczo-

Il.18. Kraków-Tonie. Kopia. 
Alicja Kruk. 1997 r.

Il.19. Własność prywatna. Kopia. 
Jerzy Martynów. 2010 r.
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ną	postaciami	św.	Filipa	i	bł.	Edmunda	
oraz	 popiersie	 świętego	 wzorowane	
na	 obrazie	Giovanniego	 Battisty	 Pia-
zetty.	 W	 ostatnich	 czasach	 można	
zaobserwować	 wzmożone	 zaintere-
sowanie	 postacią	 św.	 Filipa.	 Dotyczy	
to	 przede	 wszystkim	 ludzi	 młodych,	
których	 pociąga	 radosna	 droga	 do	

pełni	 chrześcijaństwa,	 propagowana	
przez	naszego	świętego.	Z	pewnością	
wspomniane	nurty	pobożnościowe	za-
owocują	nowymi	pomysłami	ikonogra-
ficznymi,	 będącymi	 wkładem	 czasów	
współczesnych	 w	 „filopowe	 dziedzic-
two”,	jakie	przekazały	nam	wieki.

ks. Dawid Majda COr

biogramy świętogórskiCh 
kaPłanów i braCi

Ksiądz Kasper Dominikow-
ski COr	–	urodził	się	w	Miejskiej	Gór-
ce	 jako	 syn	 Jakuba	 i	 Klary	 (z	 Ofiar-
kowiczów)	 4	 stycznia	 1781	 roku1.	
Kształcił	się	w	gimnazjum	rydzyńskim,	
gdzie	 później	 sam	 zastępował	 profe-
sora.	 Przyjęty	 został	 do	 Kongregacji	
17	sierpnia	1804r.	i	posłany	na	studia	
do	Poznania,	by	później	przyjąć	świę-
cenia	 kapłańskie	 dnia	 12	 październi-
ka	1806	 roku2.	Niedługo	po	przyjęciu	
święceń,	Kongregacja	powierzyła	mu	
urząd	 Ministra,	 po	 odejściu	 ks.	 Bar-
tlewicza	 na	 urząd	 proboszczowski	 
w	 Pawłowicach3.	 Jak	 się	 okazu-
je,	 niestety	 nie	 miał	 wielkiej	 radości	 
z	powodu	opieki	nad	gospodarstwem	
i	 zielenią	 klasztorną,	 gdyż	 nie	 miał	
zamiłowania	w	 rolnictwie4.	Wolał	pra-
cować	piórem,	mógł	robić	to	godzina-
mi.	11	września	1827	roku	został	wy-
brany	 przez	 wspólnotę	 na	 prepozyta	
Kongregacji5.	Kiedy	piastował	 funkcję	
Ministra,	 mimo	 iż	 robił	 to	 niechętnie,	
to	 zawsze	 z	 wielkim	 oddaniem,	 za-
wsze	 dla	 dobra	 domu	 świętogórskie-
go,	 dlatego	 wspólnota	 postanowią	
powierzyć	 mu	 najwyższe	 stanowisko	 

1Ks.	A.	Brzeziński,	Pamiątka Jubileuszu...,	t.	I,	s.	321.
2Tamże,	s.	321.
3Tamże,	s.	321-322
4Tamże,	s.	322.
5Tamże,	s.	320.

w	 Kongregacji6.	 Urząd	 ten	 pełnił	
przez	cztery	trzechlecia7,	co	świadczy	 
o	jego	umiejętnościach	w	prowadzeniu	
życia	 i	 funkcjonowania	 Świętej	 Góry.	
Będąc	 superiorem,	 ks.	 Dominikow-
ski	 zrobił	 bardzo	 wiele	 dla	 klasztoru.	
Jemu	zawdzięczamy	uporządkowanie	
klasztornej	biblioteki,	uposażenie	jej	w	
nowe	woluminy.	Bardzo	kochał	czytać	
książki	 oraz	 pisać.	 To	 jemu	 również	
zawdzięczamy	 kronikę	 klasztorną,	
usystematyzowaną,	 która	 do	 dzisiaj	
jest	 podstawowym	 źródłem	 wiedzy	 
o	historii	Świętej	Góry.	Ceniąc	zasługi	
ks.	Dominikowskiego	i	znajomość	sze-
rokiej	literatury,	władza	duchowna	po-
wierzyła	 mu	 urząd	 cenzora	 książek8.	
Mimo	 ogromnemu	 zaangażowaniu	 
w	 sprawy	 intelektualne,	 nie	 zapomi-
nał	o	codziennych	sprawach.	Zawsze	
dawał	 dobry	 przykład	 dla	 wspólnoty,	
by	 być	 w	 konfesjonale,	 był	 punktual-
ny,	 obecny	 na	 modlitwach	 i	 gorliwy	
w	 głoszeniu	 kazań,	 co	 sprawiało	mu	
wiele	 radości,	 był	 bowiem	 obdarzo-
ny	 przez	 Opatrzność	 darem	 wymo-
wy9.	 Ksiądz	 Kasper	 dbał	 również	 
o	 porządek,	 dlatego	 zlecił	 posadze-
nie	alei	 owocowej	od	Kongregacji	 do	 

6Tamże.
7Liber Defunctorum,	 Księga	 Zmarłych	 spisana	 w	 latach	
1677-1974.
8Ks.	A.	Brzeziński,	Pamiątka Jubileuszu...,	t.	I,	s.	322.
9Tamże.Z naszej historii
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Drzęczewa	 w	 latach	 1831-183510.	
Dzięki	 swoim	 znajomościom	 w	 róż-
nych	 środowiskach	 oraz	 własnemu	
sprytowi,	 udało	mu	 się	 odroczyć	 wy-
konanie	 inwentaryzacji	 dóbr	 majątku	
klasztornego,	czego	zażądała	władza	
zaborcza	 najpierw	 w	 roku	 1819	 za	

10Tamże.

czasów	ks.	Szpetkowskiego,	a	później	
w	 roku	 183411.	 Dzięki	 temu	 skutecz-
nie	udało	się	wówczas	obronić	przez	
kasatą	 klasztoru.	Wymieniając	 zasłu-
gi	 tego	 wielkiego	 kapłana	 świętogór-
skiego,	 należy	 wspomnieć	 o	 wielkim	
mecenacie	 nad	 kulturą	muzyczną	 na	

11Tamże,	s.	324-325.

Z archiwum Świętej Góry, lata międzywojenne

Z naszej historii
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Świętej	Górze.	 Bardzo	mocno	 sprzy-
jał	 ks.	 Dominikowski	 tej	 sprawie,	 by	
rozwijała	się	kapela	klasztorna,	by	byli	
nowi	muzycy	 i	śpiewacy	oraz	ucznio-
wie,	 a	 także	pozyskiwano	 instrumen-
ty12.	To	wtedy	działali	 przy	klasztorze	
filipinów	wielcy	kompozytorzy	 jak	An-
drzej	 Niestrawski,	 bracia	 Franciszek	
i	 Maksymilian	 Koperscy13.	 Do	 dzisiaj	
pozostało	 po	 nich	 wiele	 kościelnych	
kompozycji	 muzycznych	 i	 partytur.	
Ks.	 prepozyt	 Dominikowski	 dokonał	
również	 regulacji	 gruntów	 włościan,	
przeprowadził	 skutecznie	 sprawy	 ich	
uwłaszczenia	oraz	postawił	nowe	bu-
dynki	gospodarcze	w	majątkach	klasz-
tornych14.	 Śledząc	 historię	 życia	 ks.	
Kaspra	 widzimy	 jak	 wielką	 postacią	
był	dla	Świętej	Góry,	jak	wiele	uczynił	
dobrego	 dzięki	 swojemu	 zaangażo-
waniu,	wytrwałości,	wielkiej	mądrości	
a	nade	wszystko,	otwartości	na	Boże	
natchnienia.	Ks.	Brzeziński	porównuje	
go	do	legendy	polskiego	kronikarstwa	
ks.	Jana	Długosza.	Takim	Długoszem	
dla	klasztoru	gostyńskiego	był	właśnie	
ks.	Kasper.	Swoją	kronikę	pisał	regu-
larnie,	a	kiedy	powstawały	nowe	stro-
ny,	przychodził	z	wielką	radością	i	czy-
tał	 to	 swoim	 współbraciom	 podczas	
posiłków	w	refektarzu15.	Niestety	obok	
wielu	umiejętności	 intelektualnych	 
12Tamże,	s.	326-333.
13Tamże,	s.	327	i	333.
14Tamże,	s.	333.
15Tamże,	s.	334.

i	organizacyjnych,	nie	został	obdarzo-
ny	dobrym	zdrowiem.	Mając	zaledwie	
58	lat	ciężko	zachorował.	Odszedł	do	
wieczności	10	października	1839	roku	
opatrzony	 wcześniej	 sakramentami16.	
W	 księdze	 zmarłych	 zanotowano	 
o	nim,	że	przeżył	w	Kongregacji	33	lata	
i	 dobrze	 się	 w	 niej	 zasłużył	 chlubnie	
pełniąc	obowiązki	Ministra	 i	Prepozy-
ta17.	 Pochowany	 został	 pod	 ołtarzem	
Świętego	Krzyża	w	podziemiach,	na-
stępnego	dnia	po	śmierci18.	

Brat Ignacy Kępiński COr  
–	to	kolejna	 tajemnicza	postać	wśród	
wspólnoty	 klasztornej.	 Jedyne	 źródło	
wiedzy	 o	 tym	 bracie	 to	 księga	 zmar-
łych.	 Dowiadujemy	 się	 z	 niej,	 że	 był	
on	we	wspólnocie	dziesięć	lat	i	bardzo	
mocno	 charakteryzował	 się	 sumien-
nością	 w	 wypełnianiu	 obowiązków19.	
Cierpiał	 na	 gruźlicę	 przez	 kilka	 mie-
sięcy20,	 która	 doprowadziła	 do	 jego	
zgonu.	 Zaopatrzony	 świętymi	 sakra-
mentami,	zmarł	17	sierpnia	1841	roku	
o	 godzinie	 czwartej	 po	 południu.	 Po-
grzeb	odbył	się	19	sierpnia	i	został	po-
chowany	w	podziemiach21.	

16Tamże,	s.	335.
17Liber Defunctorum,	Księga	Zmarłych	spisana	w	 latach	
1677-1974.
18Tamże.
19Tamże.	
20Tamże.
21Tamże.

kl. Oskar Śliwiński COr

ego sum qui sum (wj 3, 14)

Dicimus vobis

Czy	 Jezus	 naprawdę	 istniał?	
Czy	możemy	 udowodnić	 Jego	 istnie-
nie?	Kim	był	żyjący	2000	lat	temu	Je-
zus	 z	 Nazaretu?	 Czy	 całun	 turyński	
jest	 świadkiem	 śmierci	 i	 zmartwych-
wstania	Jezusa?	„…	i	w	Jezusa	Chry-
stusa,	Syna	Jego	jedynego,	Pana	na-

szego,	który	się	począł	z	Ducha	Świę-
tego	 i	 narodził	 się	 z	 Maryi	 Panny...”	 
–	 fragment	 Credo	 (wyznania	 wiary).	
Czy	 historycy	 mogą	 dziś	 potwier-
dzić,	 że	 ponad	 2000	 lat	 temu	 istniał	
ktoś	taki	jak	Jezus	z	Nazaretu,	o	któ-
rym	mówi	Pismo	Święte?	Jak	żył,	 co	 Dicimus vobis
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Dicimus vobis

robił,	w	 jaki	 sposób	umarł?	Dlaczego	
na	 Jego	 temat	 wciąż	 pojawiają	 się	
nowe	hipotezy	i	zaskakujące	teorie?

Jednym	z	najstarszych	źródeł	
dotyczących	 historycznego	 istnienia	
Jezusa	jest	Testimonium Flavianum 
– znajdujące się w „Dawnych dzie-
jach Izraela” z 64 r. Józefa Flawiu-
sza.	 Józef	 Flawiusz	 był	 faryzeuszem	
i	kapłanem	żydowskim,	w	czasie	oku-
pacji	Jerozolimy	widzi	armię	rzymską,	
która	 w	 późniejszym	 czasie	 kapitulu-
je.	Ucieka	do	Rzymu,	gdzie	do	końca	
swego	życia	przebywa	na	dworze	ce-
sarskim	 i	 pisze	 swoje	 dzieło	 „Dawne	
dzieje	Izraela”.	Zawiera	ono	wzmianki	
dotyczące	 św.	 Jana	 Chrzciciela,	 św.	
Jakuba	 czy	 Jezusa	 Chrystusa.	 Co	
do	 Chrystusa	 pisze	 o	 jego	 śmierci	 
i	zmartwychwstaniu.	Stwierdza,	że	był	
Chrystusem	oraz	 to,	 że	chrześcijanie	
pochodzą	od	niego.	Wspomina	 także	
o	 rzeczach	 niezwykłych,	 które	 czynił	
Jezus.	

I był w tym czasie Jezus, czło-
wiek mądry, jeśli godzi się nazywać go 
człowiekiem, działał on bowiem cuda 
i nauczał wśród tych, którzy z rado-
ścią przyjmowali prawdę. Przyciągnął 
on do siebie wielu spośród Żydów  
i wielu spośród pogan. On to był Chry-
stusem. A kiedy Piłat, za namową 
pierwszych wśród nas mężów, skazał 
go na krzyż, ci którzy go miłowali nie 
opuścili go; ukazał się im on bowiem 
żyw ponownie na trzeci dzień, tak jak 
to boscy prorocy ten i dziesięć tysię-
cy innych cudów o nim zapowiedzieli.  
A plemię chrystian, od niego się zwą-
cych, nie zaginęło aż po dziś dzień. 

List Mary Bar-Serapiona, 
który pochodzi z 73 r.	 jest	kolejnym	
dziełem	świadczącym	o	autentyczno-
ści	 Jezusa.	 Treść	 listu	 zawiera	 oko-
liczności	 śmierci	 „trzech	 mędrców”:	
Sokratesa,	Pitagorasa	oraz	„mądrego	
króla	żydowskiego”.	 	 	Nie	można	wy-
kluczyć,	że	tym	„mądrym	królem”	jest	
Jezus,	 ponieważ	 podobną	 wzmiankę	

znajdujemy	u	św.	Mateusza:	 „mędrcy	
szukali	 żydowskiego	 króla”.	Autor	 pi-
sze,	 że	w	 sytuacjach,	w	 których	mą-
drzy	są	uciskani,	w	końcu	nie	tylko	ich	
mądrość	zwycięża,	ale	Bóg	karze	cie-
mięzcę.	Kluczowy	dla	historii	chrześci-
jaństwa	fragment	brzmi	następująco:	

Jakie korzyści osiągnęli Ateń-
czycy, mordując Sokratesa? Tylko 
głód i zaraza przyszły na nich, jako 
kara za ich przestępstwa. Jakie ko-
rzyści zyskali ludzie z Samos, ze spa-
lenia Pitagorasa? W jedną chwilę ich 
ziemia została pokryta piaskiem. Jakie 
korzyści odnieśli Żydzi, poprzez stra-
cenie ich mądrego króla? Zaraz po-
tem losy ich królestwa dobiegły końca. 
Bóg sprawiedliwie pomścił tych trzech 
mędrców: Ateńczycy umarli z głodu, 
mieszkańcy Samos zostali pochłonię-
ci przez morze, a Żydzi, osamotnieni 
i wypędzeni z własnego królestwa, 
żyją w całkowitym rozproszeniu. Ale 
Sokrates nie jest martwy, za sprawą 
Platona, ani Pitagoras, dzięki posą-
gowi Junony, ani też mądry król, ze 
względu na „nowe prawo”, które dał. 

Kolejnym źródłem są „Rocz-
niki” autorstwa Tacyta. Był	 najwy-
bitniejszym	 historykiem	 rzymskim.	
Wspomina	 o	 pożarze	 Rzymu	w	 roku	
64,	 w	 których	 pisze:	 „chrześcijanie,	
początkami	 tej	 nazwy	 jest	 Chrystus,	
który	 za	 panowania	 cesarza	 Tybe-
riusza	 był	 skazany	 na	 śmierć	 przez	
Piłata”.	 Wspomina	 o	 dwóch	 falach	
prześladowań,	 w	 czasie	 których	 zgi-
nęli	Piotr	i	Paweł.	Pierwsza	wzmianka	 
o	Chrystusie	pojawia	się	za	panowa-
nia	cesarza	Augusta.	

„Ani ludzki wysiłek, ani  daro-
wizny od liderów czy zadośćuczynie-
nie od bogów, nie spowodowały  znik-
nięcia plotek,  więc uznano, że podpa-
lenie zostało nakazane. Dlatego aby 
je rozwiać, Neron przywołał oskarżo-
nych i ukarał ich najwymyślniejszymi 
karami, ludzi nazywanych chrześcija-
nami, za ich nikczemne czyny. Twórca 
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tej nazwy – Chrystus – został straco-
ny przez Poncjusza Piłata za panowa-
nia Tyberiusza.

Swetoniusz napisał dzieło 
„Żywot Klaudiusza”.	 Wypędzenie	
chrześcijan	 z	 Rzymu	 miało	 miejsce	
między	49,	a	50	r.	po	Chrystusie.	Ist-
niał	spór	między	Żydami	a	chrześcija-
nami	pochodzącymi	z	narodu	żydow-
skiego.	 Swetoniusz	 nie	 umiał	 tego	
określić	 precyzyjnie.	Dla	 niego	wszy-
scy	byli	Żydami	a	różnili	się	tylko	w	po-
glądach	 na	 temat	 Jezusa	Chrystusa.	
Chrześcijanie	 głosząc,	 że	 Jezus	 żyje	 
i	 jest	 obecny	 duchowo	 jako	 zmar-
twychwstały,	mogli	wywołać	u	Sweto-
niusza	wrażenie,	 jakoby	Chrystus	żył	
w	tym	czasie	w	Rzymie.	W	dziele	tym	
zaznacza,	że:	

„Klaudiusz wypędził Żydów  
z Rzymu, byli bowiem podżegani 
przez Chrystusa wywołując często za-
mieszki”. 

Powyższe	 źródła	 dają	 nam	
odpowiedź	 na	 pytanie:	 „Czy	 osoba	
Jezusa	Chrystusa	nie	jest	tylko	osobą	
mityczną?”.	Powyżsi	autorzy	dają	nam	
historyczną	prawdę	o	istnieniu	Jezusa	
Chrystusa,	choć	nie	mieli	z	tego	żad-
nych	 interesów.	 Według	 świadectw	
autorów	 pogańskich	 chrześcijanie	
charakteryzowali	 się	 wielką	 moralno-
ścią,	pobożnością.	Dzięki	tym	autorom	
posiadamy	pierwsze	świadectwa	o	 li-
turgii	Eucharystii,	o	zwyczaju	celebro-
wania	Eucharystii	w	dzień	Pański.

Msze Święte na Świętej Górze:
dni powszednie:  

6.30, 7.00, 8.00 i 19.00
niedziele i uroczystości: 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 17.00

sPotkania gruPy 
oratorium dorosłyCh

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

 P r e n u m e r ata
Jeśli chcesz zaprenumerować 

Świętogórską Różę Duchowną
napisz na adres Redakcji 

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

lub dokonaj wpłaty na konto bankowe:
bz wbk/o gostyń nr 66 1090 1258 0000 0001 1162 5185



Wykonanie:
Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy masło lub margarynę, śmietanę 18% oraz szczyptę 
soli i mieszamy mikserem. Następnie dłońmi zagniatamy ciasto. Możemy również wyłożyć 
wszystko na stolnicę, posiekać nożem i zagnieść ciasto. Ciasto dzielimy na dwie części i chow-
amy do zamrażalnika na 1 godz. Możemy ciasto zrobić wieczorem, a piec rano. Wtedy ciasto 
wkładamy do lodówki, nie do zamrażalnika, ponieważ nam zamarznie. Po godzinie połówkę 
ciasta wyjmujemy z zamrażalnika. Stolnicę obficie obsypujemy mąką. Ciasto wałkujemy 
na grubość około 2 mm. Następnie wycinamy paski o długości 32 cm i szerokości 1,5 cm. 
Foremki o długości 9 cm (rurki) smarujemy lekko olejem. Paski ciasta nawijamy na rurki, 
zaczynając od części węższej do szerszej. Wykładamy na blaszkę do pieczenia, wyłożoną 
papierem. Każdą rurkę smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy cukrem. Najlepiej jak 
to będzie cukier kryształ o dużych ziarnach. Pieczemy w temperaturze 200°C przez około 
15 min. na środkowej półce. Pieczemy na ładny złoty kolor. Pamiętajmy, że  każdy piek-
arnik jest inny i inaczej piecze. Najlepiej przy pierwszej partii kontrolujmy poziom wypiec-
zenia spodu, jak i góry ciasta. Po upieczeniu, gdy rurki są jeszcze gorące, ściągamy foremki. 
Czynność powtarzamy, aż do upieczenia wszystkich rurek.

Z 750 ml mleka odlać 0,5 szklanki, w której mieszamy budynie z mąką pszenną.. Resztę mleka 
gotujemy z cukrem. Gdy mleko się zagotuje wlewamy wcześniej rozmieszane budynie i cały 
czas mieszamy, aż do zagotowania. Po zagotowaniu przykrywamy budyń folią aluminiową 
i odstawiamy do ostudzenia.  Masło dajemy do dużej miski i ucieramy mikserem lub ręcznie, 
aż do powstania puszystej masy. Następnie dodajemy stopniowo wystudzony budyń, cały 
czas ucierając mikserem lub ręcznie. Ucieramy aż do powstania jednolitej masy. Masę przer-
zucamy do rękawa cukierniczego i nabijamy kremem każdą rurkę.

Rurki z kremem budyniowym
Daria Michałowska 

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej; 250 g margaryny lub masła; 250 g śmietany 18%; szczypta soli

Składniki na krem budyniowy:
3 szklanki mleka (750 ml); 6 łyżek cukru; 2 budynie waniliowe bez cukru (2x 40 g); 2 łyżki 
mąki pszennej; 200 g masła lub margaryny

Dodatkowo:
1 całe jajko; cukier kryształ (może być zwykły)
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