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tu zobaczymy i przeczytamy o takich wydarzeniach jak: 
Góreckie Dni Młodości, Festiwal Maria Carmen,  
Misterium Męki Pańskiej, Pielgrzymka Górecka,  
Przegląd chórów, spotkanie u Matki.
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oGŁoszenia, intenCje, naBoŻeŃstWa,  
kanCelaria i PoraDnia

DoM rekolekCYjnY
znajdziemy tu kalendarium oraz wszystkie rekolekcje jakie 
prowadzimy w naszym domu rekolekcyjnym.
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liVe tV
zapewnia nam transmisję liVe (na żywo) w każdą 
niedzielę, święta i uroczystości!
Możemy uczestniczyć na żywo we Mszy św. 
i nabożeństwach przed Cudownym obrazem Matki 
Bożej Góreckiej w naszej Bazylice Mniejszej.

GŁos z Górki klasztornej
to zaproszenia i rozmowy z naszego studia tV.  
Mówimy o czekających nas wydarzeniach.

kronika
Śledzimy wydarzenia które miały miejsce w Górce 
klasztornej, zarejestrowane kamerą.

tV Misja roDzina
to miejsce w którym znajdziemy filmy o naszym 
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Większa biblioteka filmów jest na stronie You tuba  
– misja rodzina msf
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PRZYJACIELE SANKTUARIUM

Do kręgu Przyjaciół i Dobrodziejów zaliczamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoją modlitwą, 
pielgrzymowaniem i ofiarą wspierają najstarsze w Polsce miejsce kultu Maryjnego w Górce klasztornej. jego 
członkowie - w miarę możliwości - łączą się duchowo przez kilka minut z Górką klasztorną we wszystkie środy 
roku o godz. 18.00, kiedy to w sanktuarium odprawiana jest nowenna do Matki Bożej Góreckiej. Przerywając 
inne czynności i łącząc się z Górką tworzymy wielką modlitewną rodzinę, ponieważ... gdzie są dwaj, albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20).
Wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów obejmujemy naszą modlitwą w czasie codziennych modlitw zakonnych, 
w każdą środę w nowennie do Matki Bożej Góreckiej oraz w każdy piątek w koronce do Miłosierdzia Bożego. 
W intencji naszych żyjących Przyjaciół i Dobrodziejów odprawiamy Mszę św. w każdą środę, natomiast za 
zmarłych w każdy piątek. zmarłych polecamy także w wypominkach jednorazowych (od 1 do 8 listopada) oraz 
rocznych (w każdą niedzielę przed Mszami o godz. 10.00 i 12.00).
Wszyscy należący do kręgu kilka razy w roku, otrzymują korespondencję z wiadomościami o życiu sanktuarium.
serdecznie zapraszamy przez stronę internetową www.gorkaklasztorna.com



Misjonarze ŚWiĘtej roDzinY
sanktuarium Maryjne w Górce klasztornej

rataje 48, 89-310 Łobżenica
konto bankowe: Bank Pko BP oddział Piła 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388

www.gorkaklasztorna.com

sanktUariUM
Historia
to rys historyczny tego szczególnego miejsca, 
najstarszego objawienia Maryjnego w Polsce.

kalenDariUM
Wszystkie terminy imprez oraz uroczystości w sanktuarium.

WYDarzenia
tu zobaczymy i przeczytamy o takich wydarzeniach jak: 
Góreckie Dni Młodości, Festiwal Maria Carmen,  
Misterium Męki Pańskiej, Pielgrzymka Górecka,  
Przegląd chórów, spotkanie u Matki.

ParaFia
oGŁoszenia, intenCje, naBoŻeŃstWa,  
kanCelaria i PoraDnia

DoM rekolekCYjnY
znajdziemy tu kalendarium oraz wszystkie rekolekcje jakie 
prowadzimy w naszym domu rekolekcyjnym.

teleWizja
liVe tV
zapewnia nam transmisję liVe (na żywo) w każdą 
niedzielę, święta i uroczystości!
Możemy uczestniczyć na żywo we Mszy św. 
i nabożeństwach przed Cudownym obrazem Matki 
Bożej Góreckiej w naszej Bazylice Mniejszej.

GŁos z Górki klasztornej
to zaproszenia i rozmowy z naszego studia tV.  
Mówimy o czekających nas wydarzeniach.

kronika
Śledzimy wydarzenia które miały miejsce w Górce 
klasztornej, zarejestrowane kamerą.

tV Misja roDzina
to miejsce w którym znajdziemy filmy o naszym 
zgromadzeniu i nie tylko.
Większa biblioteka filmów jest na stronie You tuba  
– misja rodzina msf

zapraszamy do strony internetowej 
www.gorkaklasztorna.com

Spis treści
najstarsze oBjaWienia MarYjne W PolsCe 5

sŁoWo rektora 6

najstarszY DoM Matki BoŻej W PolsCe 8 
1079–2019; 940 lat

Matko BoŻa zWYCiĘŻaj liVe 11

36 lat traDYCji FestiWaloWYCH W GórCe klasztornej 12 
1983; tak to się zaczęło!

GóreCkie rekolekCje MarYjne 14 
z pełnowartościową dietą warzywno-owocową na bazie wody góreckiej

WeekenDoWY kUrs PrzeDMaŁŻeŃski 16

WeekenDoWe rekolekCje Dla MaŁŻeŃstW 17

oDPUstY W GórCe klasztornej 18

trzej BraCia ŁoBŻeŃsCY 19

róŻanieC – najCenniejszYM BanknoteM BankU nieBieskieGo 21

Walka DWóCH ŚWiatóW 28

rola koŚCioŁa W WYCHoWaniU 29 
Mądrość ojców naszych

PaMiĘCi PoMorDoWanYCH… 33

DoBrze ŻYć – to Wiele, DoBrze UMrzeć – to WszYstko... 38

sPaCer Po ŁoBŻeniCY – stoliCY krajnY 40

PaMiĘtaMY... 43

PRZYJACIELE SANKTUARIUM

Do kręgu Przyjaciół i Dobrodziejów zaliczamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoją modlitwą, 
pielgrzymowaniem i ofiarą wspierają najstarsze w Polsce miejsce kultu Maryjnego w Górce klasztornej. jego 
członkowie - w miarę możliwości - łączą się duchowo przez kilka minut z Górką klasztorną we wszystkie środy 
roku o godz. 18.00, kiedy to w sanktuarium odprawiana jest nowenna do Matki Bożej Góreckiej. Przerywając 
inne czynności i łącząc się z Górką tworzymy wielką modlitewną rodzinę, ponieważ... gdzie są dwaj, albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20).
Wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów obejmujemy naszą modlitwą w czasie codziennych modlitw zakonnych, 
w każdą środę w nowennie do Matki Bożej Góreckiej oraz w każdy piątek w koronce do Miłosierdzia Bożego. 
W intencji naszych żyjących Przyjaciół i Dobrodziejów odprawiamy Mszę św. w każdą środę, natomiast za 
zmarłych w każdy piątek. zmarłych polecamy także w wypominkach jednorazowych (od 1 do 8 listopada) oraz 
rocznych (w każdą niedzielę przed Mszami o godz. 10.00 i 12.00).
Wszyscy należący do kręgu kilka razy w roku, otrzymują korespondencję z wiadomościami o życiu sanktuarium.
serdecznie zapraszamy przez stronę internetową www.gorkaklasztorna.com



Serdecznie witam wszystkich czytelników  
nowego pisemka „Głos z Górki Klasztornej”

najstarsze miejsce objawień Maryjnych w Polsce, a jednak trochę 
mało znane. Wielu ludzi pyta, gdzie ta Górka klasztorna leży. 
Wyodrębniona ze wsi rataje, pod numerem 48, sąsiadująca 
z Łobżenicą, jednym z najstarszych miejsc przy szlaku 
bursztynowym, wiodącym nad nasze ukochane morze Bałtyckie. 
Matka Boża wybrała to miejsce na pierwsze objawienie w naszej 
ojczyźnie 940 lat temu. Łatwo policzyć, iż jest to rok 1079, gdzie 
w naszej ojczyźnie rozegrały się  bardzo ważne wydarzenia, których 
skutki będą rzutowały na następne wieki. Było to utworzenie 
w Płocku stolicy Polski, która była do 1138 roku, męczeństwo 
biskupa stanisława w krakowie i zjawienie się Matki Bożej w Gaju 
Góreckim. 
Czynnikiem jednoczącym fundamenty królestwa był kościół 
z metropolią w Gnieźnie, kult wyniesionego na ołtarze 
św. stanisława, a przede wszystkim kult Maryjny. W niecały miesiąc 
po krakowskiej zbrodni, w drugi dzień świąt zesłania Ducha 
Świętego, na drugim końcu Polski, w Gaju Góreckim pod Łobżenicą 
ukazała się pasterzowi Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku. W Gaju 
Góreckim zajaśniał świt wszystkich polskich sanktuariów maryjnych, 
które stały się oazami, a może jeszcze dobitniej, bastionami naszej 
religijności. obok pieśni „Bogurodzica”, którą śpiewał prosty lud 
i rycerze na polach bitew, obok katedr i kościołów budowanych na 
cześć Matki Bożej, ten nurt zadecydował o naszym profilu religijnym 
na wiele następnych stuleci.
Głos z Górki klasztornej, na dzisiejsze czasy to przypomnienie 
o korzeniach chrześcijańskich. Przypomnienie, że wszystko gdzieś 
się rozpoczęło. Przypomnienie, że Matka Boża cały czas jest w tym 
miejscu, a od 1923 roku pod opieką Misjonarzy Świętej rodziny.
Dając świadectwo o kolejnych uzdrowieniach i cudowności tego 
miejsca, zapraszamy do źródeł cudownej wody góreckiej. 
W Głosie góreckim będą zawsze zawarte nasze bieżące informacje 
o sanktuarium, szczególne zaproszenia i opisy uroczystości 
i imprez, które w tym miejscu w danym czasie będą się odbywać. 
zamieścimy cyklicznie artykuły na temat historii tego miejsca, może 
legendy czy opowiadania. Mamy archiwum, wprawdzie bardzo 
małe, ale jest - przedwojennego Posłańca Św. rodziny. zamieścimy 
ciekawe artykuły z tego historycznego naszego miesięcznika.
Głos z Górki klasztornej to również odpowiedź na wiele różnych 
rodzinnych problemów. Pod hasłem Naszą misją jest rodzina, 
pragniemy rozwiązywać te problemy, uczyć i wychowywać, 
zachęcając również do rekolekcji rodzinnych w tym miejscu.
Głos z Górki klasztornej to również pewnego rodzaju promocja 
okolic leżących przy Górce klasztornej, które posiadają wiele 
atrakcji turystycznych. Żyją tu wspaniali ludzie, którzy swoją pracą 
uatrakcyjniają pobyt turystów i pielgrzymów. Piękne jeziora, czyste 
lasy oraz lokalny folklor są dla tego najstarszego sanktuarium 
pięknym uzupełnieniem.
zapraszamy do Górki klasztornej, najstarszego Polskiego 
sanktuarium Maryjnego. Podstawowe wiadomości zawsze zawarte 
są na naszej stronie internetowej www.gorkaklasztorna.com

Ks. jaNusz jezuseK msF

Najstarsze w Polsce miejsce
Wśród miejsc szczególnej obecności 
Maryi najwyższym poważaniem cieszą 
się sanktuaria, u których początku leżą 
objawienia Matki Najświętszej. Lourdes, 
Fatima, La Salette, polski Gietrzwałd 
i Licheń... To miejsca, gdzie niebo dotyka 
ziemi. Tu dzieją się cuda, tu dokonują się 
nawrócenia, tu jednają się rodziny, rodzą 
się powołania. W wielu z tych miejsc 
znajdują się źródełka. Działa w nich nie 

Najstarsze objawienia 
maryjne w Polsce

magia, lecz łaska, a naczyniem do jej 
zaczerpnięcia jest wiara.

Światło na wzgórzu
Przed tysiącem lat w trójkąt między 
Bydgoszczą, Chojnicami a Piłą została 
wpisana niewielka miejscowość, zwana 
dziś Górką Klasztorną. Kiedyś mówiono 
o niej Górka pod Łobżenicą lub Górka 
na Krajnie. W prastarych czasach była 
ona miejscem postoju na szlaku bursz-
tynowym. Na szczycie znajdującego się 
tam wzgórza prawdopodobnie oddawano 
cześć pogańskim bóstwom. Jeśli tak rze-
czywiście było, to wyrzucenie z tego miej-
sca złego ducha (abrenuntiatio diaboli) 
zostało dokonane przez największego 
wroga Szatana – zawsze zwycięską 
Maryję. Matka Najświętsza zastąpiła 
fałsz prawdą, błyskotki piekła bogactwem 
nieba, a lęk radością. Miejsce pogańskie 
stało się chrześcijańskie. Odwiedzane 
z bojaźnią i trwogą (i to tylko w czasie 
wyznaczonym przez pogańskich kapła-
nów) zamieniło się w miejsce tłumnie 
nawiedzane przez wiernych. Każdy dzień 
stał się tam uroczystością. Zamiana ta 
jest dla nas znakiem, że Bóg i dziś może 
zamienić pogańskie miejsca na sanktu-
aria pełne obecności Triumfatorki nad 
złem – Maryi.

dr wiNceNty ŁaszewsKi
miesięczNiK egzOrcysta  
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Serdecznie wszystkich pozdrawiam wysyłając 
do Was nasze nowe pismo „Głos z Górki 
Klasztornej”. Pragnę, wraz z całym zespołem 
redakcyjnym, aby było ono formą naszego 
kontaktu ze Wszystkimi przyjaciółmi i dobro-
dziejami naszego Sanktuarium. 
Tak wiele dzieje się u nas przeróżnych 
spotkań i imprez. Przeżyliśmy Misterium 
Męki Pańskiej które zgromadziło w czterech 
terminach około 20 tysięcy pątników, szcze-
gólnie z rejonu Krajny i z północnej Polski. 
Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali 
grupy w swoich Parafiach, którzy zachęcali 
do przyjazdu i nas odwiedzili. Niech Maryja 
za wszelką pomoc darzy swoimi łaskami.
W ciągu roku przybywają do Maryi liczne 
grupy pielgrzymów. Swoje dni skupienia prze-
żyli Rzemieślnicy z północnej wielkopolski, 
Strażacy z powiatu pilskiego i Krajny oraz 
Samorządowcy z gmin i powiatów krajeńskich. 
Przybywają licznie dzieci pierwszokomunijne 
z okolicznych Parafii do Matki Pocieszenia. 
W majowe wieczory śpiewaliśmy Litanię 
Loretańską wychwalając Maryję, a w dzień 
pierwszego objawienia w Fatimie przeżyliśmy 
Nabożeństwo Fatimskie z procesją ze świe-
cami do odnowionej pięknie kapliczki Matki 
Bożej Fatimskiej nad stawkiem.
Przeżywamy nasze odpusty. Główny odpust 
ku czci Matki Bożej Góreckiej tradycyjnie 

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Góreckiego Sanktuarium! i Dożynki Parafialne 25 sierpnia. Zachę-
camy do śledzenia naszej strony internetowej  
www.gorkaklasztorna.com, gdzie na bieżąco 
są wszystkie informacje oraz do obejrzenia 
zdjęcia i filmy z różnych uroczystości.
 Zapraszam Was drodzy Przyjaciele naszego 
Sanktuarium do przyjazdu do Górki osobi-
ście, albo do wirtualnego odwiedzania nas 
w internecie. Dziękuję za wszystkie modlitwy 
przez Was zanoszone w naszych intencjach. 
Szczególnie proszę o modlitwy o nowe i święte 
powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, 
a szczególnie o powołania misyjne do naszego 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Potrzebujemy nowych misjonarzy, bo sami 
starzejemy się i tracimy siły, a w tym roku 
wyświęcimy tylko dwóch diakonów na księży 
i jednego alumna na diakona. W całym Semi-
narium mamy 13 kleryków i w nowicjacie 
4 kandydatów. Prosimy wesprzyjcie nas 
Swoją modlitwą, wyrzeczeniem i postem 
w intencji powołań. 
 Dziękuję bardzo serdecznie za Wasze nie-
ustanne wspieranie materialne naszego Sank-
tuarium. Za każdą ofiarę składam serdeczne 
Bóg zapłać. W naszej wspólnocie modlimy się 
codziennie, w modlitwach popołudniowych, za 
wszystkich dobrodziejów, a w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca sprawowana jest Msza św. 
za wszystkich wspierających nasze dzieła. 
Pragnę poinformować, że trwają dalsze prace 
przy renowacji krypty pod prezbiterium, 

w II Dzień Zesłania Ducha Świętego obcho-
dziliśmy również rocznicę objawienia 
Matki Bożej pasterzowi na dębie w pobliżu 
studni, w Góreckim Gaju. W tym roku jest 
to 940 rocznica objawienia. Suma odpu-
stowa, była odprawiana przez Ks. Biskupa 
Jana Tyrawę, ordynariusza bydgoskiego. 
W niedzielę 7 lipca odbył się odpust kościoła 
Nawiedzenia NMP czyli odpust „Studzienki”. 
Msza św. odbyła się w studzience o godz. 
10.00. Przed nami odpust NMP z Góry 
Karmel – 14 lipca, odpust Wniebowzięcia 
NMP – 15 sierpnia i odpust Narodzenia 
NMP – 8 września. Odpust Wniebowzięcia 
związany jest z procesją w Wigilię Wniebo-
wzięcia 14 sierpnia z trumienką z figurą 
śpiącej Maryi, po Gaju Góreckim. Trumienka 
jest wotum ofiarowanym za cudowne odzy-
skanie wzroku przez chłopca z Zakrzewa 
w XVIII wieku i do dziś pielgrzymi pocierają 
o trumienkę chusteczki modląc się o pomoc 
w chorobach oczu i wzroku.
Przeżywaliśmy też inne liczne i ważne spo-
tkania. 24 maja „Spotkanie u Matki”, czyli 
przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, 
następnie Festiwal Piosenki Religijnej „Maria 
Carmen” od 21 do 23 czerwca, spotkanie mło-
dzieży czyli Góreckie Dni Młodości w dniach 
od 1 do 6 lipca. Czekają nas – Piesza Górecka 
Pielgrzymka na Jasną Górę od 19 do 31 lipca 

gdzie będzie umieszczona kaplica wieczystej 
adoracji i mauzoleum poświęcone naszym 
męczennikom z czasów II wojny światowej. 
Monstrancja z ofiarowanego złota i srebra 
będzie gotowa do końca września. Inwenta-
ryzujemy również dalej Gaj Górecki opisując 
każde drzewo i zaznaczając jak dalej o nie 
dbać. Ruszają też prace nad tzw. „Ogrodem 
Św. Rodziny”, który będzie niedaleko stawku. 
Docelowo będzie to też żywa szopka w okresie 
Bożego Narodzenia. Cały czas staramy się 
upiększyć Studzienkę. Założyliśmy nowe 
oświetlenie ołtarza na Placu Objawienia 
i poprawiliśmy nagłośnienie placu, ukwieca-
jąc również cały ołtarz. Wszystkie te prace 
są możliwe dzięki Waszemu finansowemu 
wsparciu. Dziękuję za każdą zamówioną 
Mszę św., za składane intencje modlitw 
w nowennie do Matki Bożej Góreckiej i wypo-
minkach za zmarłych oraz za wszelkie ofiary 
składane na potrzeby Sanktuarium. Życzę 
wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobrodzie-
jom dalszej opieki Matki Bożej Góreckiej. 
Niech Swoją opieką otoczy każdego z Was 
i Waszych bliskich, niech wysłuchuje podzię-
kowań i próśb do Niej zanoszonych. Niech 
dobry Bóg obdarza potrzebnymi łaskami, 
a Święta Rodzina wspomaga w codziennym 
pielgrzymowaniu.
 Zostańcie z Bogiem 

Ks. Piotr Lipski MSF
(rektor i kustosz)
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Śliczna Maryja, jak piękna lilija, 
Ozdobna chwałą wyznaję to i ja 
Cudy jaśniejesz w pięknym Górki gaju, 
Miejscu na Krajnie, jakby w nowym raju.

Objawiłaś się w jasnej dziennej porze 
Maryjo jakby w jaśniejącej zorze,
Ozdobna stawasz nad źródłem dla chwały, 
By Ci cześć wszystkie stworzenia oddały.

Pada i klęka bydło na kolana,
Widząc Cię Matką wszelkich rzeczy Pana. 
Pasterz strwożony, bardzo się dziwuje, 
Do Łobżenicy bieży, lud zwołuje.

Lud zbiegły patrząc na bydło klęczące, 
Podnosi głosy w niebo się wznoszące, 
Niepokalana i czysta dziewico! 
Miej nas w opiece, o Boga-Rodzico!

Najstarszy 
Dom  
Matki Bożej  
w Polsce
1079–2019
940 lat
krajna – to stara nazwa geograficzna, 

pojawiająca się często w dokumentach 

kościelnych i państwowych, na określenie 

ziem leżących na północ od noteci. Granicę 

wschodnią stanowi rzeka Brda, zachodnią 

Gwda a północną rzeczki Dobrzynka 

i kamionka oraz Bory tucholskie. W miejscu 

zwanym Górką, przymiotnik „klasztorna" 

otrzymała dopiero po objęciu miejsca przez 

księży Misjonarzy Świętej rodziny, to znaczy 

w roku 1923.

Poprzednio zwano ją niekiedy Górka pod Łobże-
nicą. Od Łobżenicy oddalona jest o kilometr drogi. 
Od wschodu prowadziła z miasta do klasztoru szosa 
wysadzana czereśniami, a od południa stuletnia aleja 
grabowa. Klasztor otoczony był gajem, z którego około 
40 dębów sięgało wiekiem od 600 do 800 lat. Były to 
żywe pomniki czasów piastowskich. (Zostało jeszcze 
kilka drzew). Najstarsze z nich mogły być świadkami 
objawienia się Matki Bożej, o którym wspominają 
kroniki bernardyńskie.
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„… obrałem to 
miejsce sobie za 
dom do ofiary.”

(2 Księga Kronik 7, 12)

którzy się zeszli byli póki Najświętsza 
Maryja Panna jeszcze się nad tą studnią 
w jasności prezentowała, a po zniknię-
ciu chorzy, kalecy, którzy tam przybyli, 
zdrowo do domów powracali. Co gdy się po 
dalszych miastach, miasteczkach, wsiach 
rozgłosiło, wiele ludzi i ile kalectwa na 
to miejsce święte do tej studni przycho-
dziło, o miłosierdzie i ratunek w swoich 
potrzebach Matki Najświętszej prosiło, 
tej wody z tej studni zażywało z zupełną 
wiarą do domu zdrowo powracało, co od 
godnych ludzi było rozgłoszone. Działy 
się na tym świętym miejscu różne cuda 
tu w Górce przy tej studni ustawicznie. 
Dopiero jak król Bolesław Krzywousty 
nieprzyjaciół pogromił i tu z Krajny resztę 
wypędził za przywróceniem miłego każ-
demu pokoju Panowie Łobżenicy dzie-
dzicami nazwani, słysząc o dawnych 
i nieprzestających jeszcze cudach, tu 
w Górce, na studni wystawili kościół 
pierwszy drewniany dębowy pod tytułem 
Najświętszej Panny Nawiedzenia 1111, 
który kościół stał przez niemały czas, aż 
się te dobra Łobżeńskie w ręce i posesją 
kalwińską dostały”!

(archiwum górecKie)
   redaKcja 

Kronikarze bernardyńscy z XVII wieku 
przekazali taki opis objawienia się Matki 
Boskiej w Górce – „Laudetur Jesus Chri-
stus et Maria Mater Eius – Anno 1079”. 
Właśnie służące są słowa Pisma św. temu 
miejscu świętemu „…elegi locum istum 
in domum mihi, in domum sacrificii et 
sanctificavi locum istum” – bo sobie sama 
Najświętsza Maryja Panna poświęciła, 
ulubiła i jeszcze swą prezencją przy-
ozdobiła, kiedy się nie w obrazie jakim 
malowanym od malarza, nie w osobie 
rzniętej od snycerza, ale w Swojej praw-
dziwej, wielką Jasnością otoczona, na 
ręce lewej maleńkiego Jezusa piastu-
jąca, nad studnią w tym gaju wykopaną 
od pasterzy (dla ich wygody), pokazała 
ubogiemu pastuszce na ten czas przy 
studni bydło pasącemu, co i samo bydło 
widząc to niezwyczajne widowisko, czyli 
cud (choć nierozumne pokazano, gdy 
poklękało). Pasterz zaś z bojaźni upadł 
na ziemię, przecież reflektując się coś 
wkrótce wstawszy z ziemi poszedł co 
prędzej do wsi bliskiej nazwanej Rataje 
to dzieło gorzkie oznajmując i sprowa-
dziwszy z tej wsi ludzi a potem i z mia-
sta, pokazał im to wszystko, jako i bydło 
jeszcze nierozumne klęczało.
Według relacji starszych ludzi, którzy na 
to patrzyli, a potem młodszym opowiadali 
i ci znowu młodszym, dlaczego to święte 
miejsce Bogu i Najświętszej Maryi Pannie 
jest na wieki oddane. Z tych zaś ludzi, 

U początku Objawienia Góreckiego 
1079 roku, a więc 940 lat temu, pasterz 
który zobaczył Matkę Bożą, być może 
zatroskany i zamyślony w problemach 
swego życia, otrzymuje natchnienie 
i pomoc. Bez słów, jednak z mocnym 
przekazem wizualnym, patrząc na 
cudowną Panią, która przychodzi do 
niego w jego samotności. Jak było 
naprawdę nie wiemy, ale zachowanie 
pasterza, który biegnie do pobliskich 
miejscowości, aby o tym opowiedzieć 
świadczy o wzniosłości i ponadczaso-
wości tego wydarzenia. Ludzie w swojej 
ciekawości przychodzą do tego miejsca 
i zwyciężają swoje problemy życia. Czy to 
były choroby, cierpienia czy życiowe nie-
powodzenia, to otrzymują pomoc godną 
nieba i Ukochanej Matki. Na potwier-
dzenie tych wydarzeń woda w pobliżu 
Objawienia w dębowym gaju przyjmuje 
właściwości cudowne. Królowa nie mogła 
pozostawić swoich poddanych bez pre-
zentu. Pierwsze zwycięstwo Matki 
Bożej na Krajeńskiej ziemi możemy 
odczytywać na wiele różnych sposobów 
i interpretować po swojemu na potrzeby 
czasów. Jednak pozostaje fakt Matki 
Bożej, pasterza, cudownej wody i wielu 

Matko Boża  
Zwyciężaj LIVE
W trudnych czasach, kiedy przychodzi nam się zmierzyć ze złem tego 

świata, kolejny raz przychodzi nam z pomocą ona, zawsze zwycięska 

nasza królowa. Pośród wielu tytułów naszej Pani odnajdziemy tytuł 

Matki Bożej zwycięskiej. 

uzdrowionych, którzy przekazali ten fakt 
w tradycji następnym pokoleniom. 
Maryja 940 lat Króluje na Krajeńskiej 
Ziemi. Matka wszystkich sanktuariów 
w Polsce. 
W mojej i twojej walce potrzeba zwy-
cięstwa Maryi, aby pokonać słabości 
i problemy, cierpienia i choroby, różnego 
rodzaju upadki i niepowodzenia.
Matko Boża Górecka, Królowo na Kra-
jeńskiej ziemi – módl się za nami. 
Możesz modlić się z nami w niedziele 
i święta przez połączenie LIVE a więc 
na żywo. Wejście przez stronę inter-
netową www.gorkaklasztorna.com

Ks. jaNusz jezuseK msF
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Może doświadczenia pielgrzymkowe, 
konieczność umiejętnego kierowania 
dużą grupą? Może zasada – mierz siły 
na zamiary? Dość, że 8 lipca 1983 r. ran-
kiem, uroczystą Eucharystią rozpoczął 
się I Festiwal Piosenki Religijnej „Maria 
Carmen '83”. Nas, organizatorów drę-
czyło pytanie: Jak to będzie? Ale impreza 
rozkręcała się sama. 
Próby, pierwsze przesłuchania pod 
czujnym okiem czteroosobowego Jury 
w składzie: p. Tadeusz Dobek, p. Bożena 
Kamprowska, ks. Andrzej Rabij MSF 
oraz kl. Marian Machinek MSF, imprezy 
towarzyszące... Poziom – zróżnicowany; 
są występy interesujące, są słabsze, zda-
rzają się „kwiatki" na minus. Poziom 
był dla mnie pewnym zaskoczeniem, 
pozytywnym oczywiście – mówi prze-
wodniczący Jury p. Dobek – Jeżeli chodzi 
a wskazania na przyszłość – to zmniej-
szyć ilość konkursów i ograniczyć ilość 

36 lat tradycji  
festiwalowych  
w Górce Klasztornej 
1983
Tak to się zaczęło!

Pomysł był dla niektórych szalony. sama nazwa:, „Festiwal” sprawiała, 

że ciarki biegały po grzbiecie. a jednak znalazł się ktoś, komu wystarczyło 

odwagi na podjęcie tego wyzwania – ks. jan Czekała MsF.

nagród. Zadziwia atmosfera. Rywalizacja 
konkursowa jest traktowana jako dobra 
zabawa. Ludzie śpiewają na każdym 
kroku: między występami zespołów, na 
polu namiotowym, przed budynkiem 
klasztornym, w pokojach. Pole namiotowe 
– to jakby druga wspólnota, oprócz tej 
z domu klasztornego.
Ludzie są przyzwyczajeni do spartańskich 
warunków. W niejednej pielgrzymce już 
brali udział. Ciasne pomieszczenia, kuch-
nia polowa i inne „atrakcje” nie tylko 
nie powodują zadrażnień, ale wręcz są 
przyczyną wspaniałej atmosfery. Wszyscy 
sprawiają wrażenie, jakby właśnie po to 
miedzy innymi tutaj przyjechali – aby 
pobyć trochę w warunkach różnych od 
świeżej pościeli, wygodnych foteli i kapci. 
W trakcie trwania Festiwalu wysłano 
telegramy do Ojca Św., ks. bp Czerniaka 
i ks. Generała Misjonarzy św. Rodziny 
– Josefa Scherera z Rzymu.

Noce, a szczególnie ostatnia, były dla 
festiwalowych gości „białe”. Z soboty 
na niedzielę, kiedy zakończyły się już 
zmagania festiwalowe, na polu namio-
towym zapalono wielkie ognisko, wokół 
którego zebrała się cała brać festiwalowa. 
Śpiewanie, śpiewanie, śpiewanie. Nad 
ranem – błogosławieństwo kierownika 
Festiwalu.
„Rozpoczęliśmy to śpiewanie od „Zostań, 
zostań wśród nas...” i dlatego przed roz-
staniem, aby uświadomić sobie Jego 
obecność, chcę wam pobłogosławić krzy-
żem misyjnym. W jakimś sensie każdy 
z nas jest misjonarzem na drogach swego 
życia. Mówi się o wielkich festiwalach, 
o konkursach i rywalizacjach, ale naj-
ważniejsze w naszym Festiwalu jest to, 
że i ci, co śpiewali i ci, co ich oklaskiwali, 
wszyscy są razem braćmi dla siebie i sio-
strami. Łączy nas Jezus Chrystus i Jego, 

nasza, Matka. Niech was błogosławi Bóg 
Wszechmogący”.
Niedzielny poranek. Po spotkaniu Eucha-
rystycznym ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród i koncert laureatów. I nagrodę zdobył 
„Promyk” ze Słupska – dwie sympatyczne 
dziewczyny z gitarą i fletem bocznym. 
Nazwa zespołu jest bardzo trafna – pro-
mienne uśmiechy. II nagroda przypadła 
zespołowi „Żak” z Kazimierza Biskupiego, 
rodzeństwo: Krystyna, Danuta, Mariusz 
i Andrzej, którzy otrzymali także nagrodę 
publiczności. III nagroda – dla „Ave” 
z Nowego koło Grudziądza.
Jury przyznało także cztery równorzędne 
wyróżnienia, a także nagrody za piosenkę 
własną, piosenkę o tematyce maryjnej, 
piosenkę o M. B. Góreckiej oraz piosenkę 
powołaniową. Śpiewanie, śpiewanie...

 
OPracOwaŁ Ks. jaNusz jezuseK msF 
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Nasza Górecka dieta warzywno-owocowa 
sporządzona jest z najwyższej jakości nie-
przetworzonych regionalnych produktów, 
oraz z cudownej wody góreckiej o bardzo 
wysokiej wartości mineralnej. Dieta ta 
bogata jest w antyoksydanty, witaminy, 
oraz minerały które działają na organizm 
oczyszczająco i odmładzająco. 
Dieta warzywno-owocowa zalecana jest 
osobom zdrowym. 
Natomiast nie zalecamy stosowania jej 
osobom chorującym na wrzody żołądka, 
refluks, cukrzycę insulinową, oraz inne 
ostre choroby przewodu pokarmowego. 
Dieta ta służy profilaktyce chorób np. oty-
łości, nadciśnienia tętniczego, migren, 
cukrzycy typu II oraz miażdżycy. 
Nasza dieta wzmocni twój organizm, 

Góreckie  
Rekolekcje Maryjne
z pełnowartościową dietą 
warzywno-owocową 
na bazie wody góreckiej

zapraszamy na 7 dniowe rekolekcje w naszym sanktuarium, najstarszym 

na ziemiach polskich. W miejscu gdzie Matka Boża  objawiła się 

w 1079 roku i uświęciła swoim zjawieniem wodę w studzience, która 

nabrała mocy uzdrawiających. Podstawą tych rekolekcji jest skupienie, 

modlitwa oraz korzystanie obficie z tej cudownej wody, wsparte 

pełnowartościową dietą warzywno-owocową (1500 cal). 

odkwasi i oczyści go z gromadzonych 
toksyn oraz złogów jelitowych, poprawi 
funkcję mózgu, podniesie wydolność 
psychofizyczną a także poziom energii, 
nabędziesz naturalnej odporności.
Proponujemy codzienną poranną gimna-
stykę, a gaj górecki jest miejscem codzien-
nych  spacerów, wśród prastarych dębów 
i grabów. Jest możliwość skorzystania 
z profesjonalnej odpłatnej porady fizjo-
terapeutów oraz masaży. Ale przecież 
człowiek to jedność duszy i ciała. 
Co dla duszy, dla duchowego przeżycia?  
To siedmiodniowe wędrowanie z Maryją, 
poznawanie Jej i uczenie się od Niej 
przede wszystkim powierzenia siebie 
Bogu w pełnym zaufaniu. To odkrywanie 
Maryi jako tej, która prowadzi do wiary, 

nadziei i miłości. Aby wzrastać na wzór 
Niepokalanej potrzeba czystego serca. 
Dlatego pod czułym spojrzeniem Matki  
z cudownego góreckiego obrazu, serca 
nasze będą oczyszczać się z urazów, bólów 
i zranień. 
Podstawą jest codzienna Msza św., medy-
tacja Słowa Bożego, Adoracja Jezusa 
obecnego w Najświętszym Sakramencie, 
konferencje o Matce Bożej i szkoła modli-
twy z Maryją. Pomocą w oczyszczaniu 
będzie możliwość spowiedzi i kierownic-
twa duchowego u księży posługujących 

w Sanktuarium, szczególnie u księdza 
egzorcysty. Możliwość również spowiedzi 
generalnej.
Zapraszamy na „Oczyszczenie u Matki”. 
Niech ten czas spędzony w Górce Klasz-
tornej przyniesie lepsze poznanie siebie, 
zawierzenie siebie Bogu na wzór Maryi, 
uwolnienie serca ze zranień i poprawienie 
funkcjonowania organizmu jako całości 
duchowo – fizycznej. 

dyreKtOr dOmu reKOleKcyjNegO  
Ks. jaNusz jezuseK msF

 dietetyK  
mgr iNż. KarOliNa żurawsKa-jaNKiewicz
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W związku z coraz bardziej zmieniającym 
się stylem naszego życia; życia w wielkim 
pośpiechu i brakiem czasu na wszystko, 
mieszkaniem przez narzeczonych w odle-
głych od siebie miastach, pracą zawodową 
w odległych miejscach od zamieszkania, 
pracą w różnych godzinach, często nienor-
mowanych, uniemożliwiających na regu-
larny kurs przedmałżeński chcielibyśmy 
zaprosić do Górki Klasztornej młodych 
ludzi mających wstąpić w Sakramentalny 
związek małżeński na „Katechezy dla 
narzeczonych” w ramach kursu przed-
małżeńskiego. Jest to projekt Misjonarzy 
Świętej Rodziny i Ośrodka Duszpaster-
skiego w Katowicach. Katechezy dla 
narzeczonych zawierają 11 tematów ze 
sobą powiązanych. Każdorazowo roz-
poczynają się w piątkowe popołudnie 
a kończą się w niedzielę w godzinach 
popołudniowych.

Weekendowy kurs 
przedmałżeński
to nie jest zwykły kurs przedmałżeński, to rekolekcje połączone 

z kursem przedmałżeńskim z naciskiem na rekolekcje.

Celem katechez jest wzajemne poznanie 
się, uświadomienie istoty małżeństwa 
w świetle nauczania Kościoła Katolic-
kiego i zapoznanie się z liturgią Sakra-
mentu Małżeństwa.
Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach 
jest obecność obojga narzeczonych (nie 
ma mowy o osobnym uczestnictwie) 
od początku, aż do końca. Narzeczeni 
oprócz spotkań uczestniczą w codziennej 
Eucharystii.
Dla wielu par odległych od Kościoła, 
katechezy te mogą okazać się przeży-
ciem wyjątkowym, o wielkim znacze-
niu ewangelizacyjnym. Katechezy dla 
narzeczonych są najlepszą formą przy-
gotowania dla tych, którzy uczestniczyli 
już w innych na przykład parafialnych 
kursach przygotowujących do małżeń-
stwa i chcą to przygotowanie rozszerzyć 
i pogłębić.

Weekendowy Kurs  

Przedmałżeński

5-7 kwietnia 2019 �

13-15 września 2019 �

7-9 lutego 2020 �

15-17 maja 2020 �

11-13 września 2020 �

serdecznie zapraszamy 

www.gorkaklasztorna.com

Weekendowe rekolekcje dla małżeństw

4-6 października 2019 �

13-15 grudnia 2019 – rekolekcje dla  �

małżeństw chcących pogłębić swoją 

duchowość „Czerpiąc z sakramentu”

21-23 luty 2020 �

2-4 października 2020 �

serdecznie zapraszamy 

www.gorkaklasztorna.com

Słowa budują, ale także słowa potrafią 
niszczyć relacje. Takie sytuacje możemy 
zauważyć w domu, pracy, na ulicy, w auto-
busie. Jedno za dużo powiedziane słowo, 
czasami niszczy relacje na długie lata. 
Ciężko nam wtedy dotrzeć do drugiego 
człowieka i takie życie powoli staje się 
gehenną. Dlatego potrzeba na nowo odbu-
dować więź z małżonkiem, dzieckiem, 
rodzicami. Jednak bez Bożej pomocy 
i naszego wysiłku jest to nie możliwe. 
Czasami musimy się na nowo nauczyć roz-
mawiać z tym drugim człowiekiem, który 
jeszcze jest tak bliski naszemu sercu.
Wychodząc naprzeciw tym problemom 
postanowiliśmy zorganizować w Górce 
Klasztornej rekolekcje dla małżonków 
„Szkoła Dialogu”. Celem tych rekolek-
cji jest pogłębienie, a czasami nawet 
nawiązanie zerwanej więzi małżeńskiej 
i uświadomienie przeżywania małżeń-
stwa jako sakramentu. Zarazem są 
okazją aby nauczyć się rozmawiać ze 
sobą – prowadzić dialog.
Rekolekcje małżeńskie „Szkoła Dialogu” 
są dla małżeństw katolickich, które chcą, 
aby ich życie owocowało więzią radosną, 
pełną zaufania, wzajemnego zrozumie-
nia i akceptacji. Zapraszamy małżeń-
stwa z różnym stażem. Nie chodzi tylko 

Weekendowe rekolekcje 
dla małżeństw
„szkoła Dialogu” – to rekolekcje typu Marriage encounter (spotkania 

małżeńskie). Polski program rekolekcji Małżeńskich tego typu powstał 

w katowickim Duszpasterstwie akademickim w 1977 roku.

o małżeństwa, które przechodzą różno-
rodne kryzysy, borykają się z problemami. 
Ideą tych rekolekcji jest pogłębianie więzi 
między małżonkami. Często jest tak, że nie 
potrafimy ze sobą rozmawiać. Trzeba nam 
nauczyć się słuchać, to sztuka. Słuchać to 
jedno, a usłyszeć – to drugie! Usłyszeć dru-
giego człowieka jest jeszcze trudniejsze! 
A przecież małżonkowie są sobie bliscy, 
a tymczasem rozmawiać trudno...
Uczenie się sztuki wzajemnej komu-
nikacji prowadzi do pogłębienia więzi 
małżeńskiej i daje możliwość nawiązania 
zerwanej. Bardzo często rekolekcje poma-
gają małżonkom odnaleźć siebie, lepiej się 
zrozumieć nawzajem i akceptować. Takie 
przeżycie często rodzi przemianę.
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Odpusty związane z Sanktuarium:
1. Dobrego Pasterza – IV Niedziela Wielkanocna
2. Matki Bożej Góreckiej – Matki Kościoła – II Dzień Zesłania Ducha Świętego
3. Studzienki – kościoła Nawiedzenia NMP – I Niedziela lipca
4. NMP z Góry Karmel – Niedziela przed 16 lipca
5. Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia
6. Narodzenie NMP – Niedziela po 8 września
7. Matki Boskiej Bolesnej – Niedziela po 15 września

Odpusty przypisane do Bazyliki Mniejszej:
(nadane dekretem Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawy 
dnia 14 czerwca 2015 r.)
1. W rocznicę poświęcenia Bazyliki – III Niedziela października
2. W dzień liturgicznego święta tytułu kościoła – 8 grudnia
3. W Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
4. W dzień wspominający nadanie tytułu i godności bazyliki – 2 lipca
5. Jeden raz w roku w dzień ustalony przez Ordynariusza miejsca – 15 września
6. Jeden raz w roku w dzień wybrany dowolnie przez każdego wiernego

Puszcza ta była pełna dzikiego zwierza. 
Odyńce, jelenie i żubry zaglądały niekiedy 
do starego gaju dębowego, gdzie kapłani 
pogańscy, czczący Światowida, palili na 
polanie obok wiekowego dębu wieczny 
ogień. Przy kamiennym ołtarzu, na któ-
rym płonął znicz, stał cokół kamienny 
z wyrzeźbionym wizerunkiem bóstwa. 
Na skraju polany cicho szemrała woda 
z maleńkiego źródełka. W okolicy tej żył 
tylko jeden sługa Pana Jezu Krysta. Był 
to stary Sławian, mieszkający nad wiel-
kim jeziorem i dzierżący włości po swoim 
ojcu, dawniejszym grodnym Łobżenicy 
z czasów Chrobrego. On jeden przyjął 
chrzest wtedy, gdy pierwszy biskup Koło-
brzegu w roku 1017 przechodził przez te 
strony do Gniezna, aby się następnie udać 
w poselstwie do Kijowa. Sławian miał 
wówczas pięć lat, gdy biskup Reinbern 

Odpusty w Górce 
Klasztornej

Trzej bracia  
Łobżeńscy
Bolesław Wielki prowadził swoje chrobre 

woje ku zwycięstwu szlakami wydeptanymi 

przez rycerską drużynę jego ojca. 

jednym z tych szlaków była stara droga 

bursztynowa wiodąca z Chodzieży przez 

Łobżenicę, kleszczynę i złotów na północ 

– do kołobrzegu. za Łobżenicą droga 

wiodła koło dębowego gaju, za którym 

rozciągała się już puszcza ciągnąca się 

daleko w północ, do źródeł rzeki Łobzonki.

ochrzcił całą jego rodzinę w Łobżenicy. 
W dzień koronacji Wielkiego Bolesława, 
Sławian był paziem nadwornym w Gnieź-
nie. Wiek XI dobiegał końca. W okolicy 
panowało jeszcze pogaństwo. Kapłani 
Światowida obawiali się Sławiana, ale nie 
robili mu krzywdy. Dopiero po klęsce, jaką 
ponieśli Pomorcy pod Nakłem od Bolka 
Krzywoustego, nastąpił pomyślniejszy 
okres dla Sławiana. Książę powierzył 
mu znów pieczę nad grodem warow-
nym w Łobżenicy, a zabrawszy do swej 
drużyny rycerskiej trzech jego synów: 
Wikta, Łochocima i Walentego, wyruszył 
na dalsze boje pod Kołobrzeg i Szczecin. 
Kiedy nastały czasy spokojne, Bolesław 
Krzywousty zaczął ewangelizować Pomo-
rze. W okolice Szczecina posłał misjo-
narzy krajowych pod przewodnictwem 
św. Ottona, a chrystianizację Pomorza 
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Odpusty związane z Sanktuarium:
1. Dobrego Pasterza – IV Niedziela Wielkanocna
2. Matki Bożej Góreckiej – Matki Kościoła – II Dzień Zesłania Ducha Świętego
3. Studzienki – kościoła Nawiedzenia NMP – I Niedziela lipca
4. NMP z Góry Karmel – Niedziela przed 16 lipca
5. Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia
6. Narodzenie NMP – Niedziela po 8 września
7. Matki Boskiej Bolesnej – Niedziela po 15 września

Odpusty przypisane do Bazyliki Mniejszej:
(nadane dekretem Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawy 
dnia 14 czerwca 2015 r.)
1. W rocznicę poświęcenia Bazyliki – III Niedziela października
2. W dzień liturgicznego święta tytułu kościoła – 8 grudnia
3. W Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
4. W dzień wspominający nadanie tytułu i godności bazyliki – 2 lipca
5. Jeden raz w roku w dzień ustalony przez Ordynariusza miejsca – 15 września
6. Jeden raz w roku w dzień wybrany dowolnie przez każdego wiernego
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Gdańskiego zlecił biskupstwom leżącym 
na południe od Noteci. Sławian wrócił do 
swego dworzyszcza nad wielkie jezioro, 
a synowie jego pełnili po kolei straż jako 
grodni Łobżenicy. Potomność nazwała ich 
braćmi Łobżeńskimi. Byli oni gorliwymi 
chrześcijanami. Za ich przyczyną wygasł 
święty ogień pogan pomorskich w gaju 
dębowym. Z kamiennego cokołu, na któ-
rym uwidoczniony był wizerunek bożka, 
zrobili chrzcielnicę. Na odwrocie kazali 
wyrzeźbić krzyż Chrystusa, a na górze 
wydrążyć wgłębienie na wodę chrzcielną. 
Przy tej chrzcielnicy kamiennej spływała 
łaska chrztu świętego na cały okoliczny 
lud. Po kilkunastu latach pasterz strze-
gący swych krów na owej polanie leśnej, 
ujrzał ogromną jasność bijącą z kona-
rów najstarszego dębu, a w tej jasności 
dostrzegł przepiękną postać Bogurodzicy. 
Sławian – teraz już jako stuletni sta-
rzec – kazał swoim synom zanieść się 
w lektyce na to miejsce objawienia, gdzie 
pobożni pasterze postawili już szopę nad 
źródłem. Jako jedyną rzecz polecił zabrać 
wszystkie wojenne włócznie, które służyły 
jego rodowi przy potrzebach wojennych 
u boku książąt piastowskich. Było ich 
wszystkich pięć. Wiązkę włóczni rzucili 
pod jego stopy, kiedy stanęli pod szopą, 
oczekując w uroczystym milczeniu na 
to, co miało nastąpić. Wówczas Sławian 
ukląkł, a wzniósłszy ręce ku niebu zaczął 
mówić drżącym głosem: „Jako żeś nas 
nauczył Św. Wojciechu modlić się do 
Jasnej Pani i my do Niej głos podnosimy: 
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena 
Maryja! Twego Syna Gospodzina, Matko 
zwolena, Maryja, Ziści nam, spuści nam! 
Kyrie eleison! Teraz puść, Panie, sługę 
Twego w pokoju, bo oczy moje oglądały 
dziwy na tym miejscu.”

A do synów swych tak rzecze: „Na tej 
ziemicy postawicie chram święty dla 
Matki naszej niebieskiej, która błogo-
sławieństwo nieść będzie tej krainie. 
A teraz, moi synowie, bierzcie po kolei 
wiązkę włóczni i starajcie sieją przełamać". 
Włócznie jednak związane rzemieniem, 
nie ugięły się nawet, choć je brały ręce, co 
podkowy łamały. Wówczas to staruszek 
kazał sobie podać wiązkę. Rozwiązał rze-
mień, wyjął swoją własną włócznię, która 
przy zgięciu pękła. „Tak widzicie, moi 
synowie, oddzielnie każdy łatwo bywa 
pokonany. W jedności i zgodzie jest siła. 
Gdy będziecie trzymać się razem, jak te 
włócznie, nikt was nie pokona. Tę zgodę 
i jedność zalecam mojemu rodowi, jako 
ostatnią mą wolę. Oby tą jednością żył 
zawsze cały naród, a żaden wróg nie będzie 
mógł nad nim zatriumfować.” Wkrótce 
po tym umarł stary Sławian, a synowie 
pochowali go na wzgórzu luchowskim 
koło Łobżenicy. Wypełnili przede wszyst-
kim pierwszą część testamentu starego 
patriarchy rodu i zbudowali w świętym 
gaju chram – kościółek dla Matki Naj-
świętszej. Przybytek ten był drewniany, 
jak wszystkie ówczesne zamki i grody 
warowne. Był kryty gontami i stał na miej-
scu tysiącletniego dębu. Budowę świątyni 
ukończono w roku 1141. Przeniesiono do 
niej chrzcielnicę kamienną, która do tej 
pory stała w kapliczce nad źródełkiem. 
Wieki całe służyła ta chrzcielnica do 
udzielania sakramentu chrztu świętego. 
Dopiero w nowym, murowanym kościele, 
postawiono ją w kruchcie przed główną 
bramą, aby służyła za kropielnicę. Wszy-
scy ją znamy. Żegnaliśmy się nie jeden 
raz wodą święconą z niej pobieraną. Stoi 
w tej kruchcie do naszych czasów.

archiwum górecKie

Ona bardziej daje życie swym dzieciom, 
niż wszystkie inne matki. Ta najlep-
sza z matek, w swoim czasie, duchowo 
poczyna każde dziecko Boże i w sposób 
cudowny je rodzi. Dokłada wszelkiej 
troski, by maleństwom nie zabrakło 
pokarmu. Jest rzeczywistą Matką, a my 
Jej nadprzyrodzonymi dziećmi. Jako 
Matka ma do nas zupełne prawo. Tym 
bardziej, że pod względem życia nadprzy-
rodzonego jesteśmy ciągle bezradnymi 
niemowlętami. Zatem nie dziwmy się, 
że tak nalega, że upomina, przestrzega 
i... grozi. Gdy nie znajduje posłuchu, gdy 
krnąbrne dzieciaki lekceważą upomnie-
nia Matczynego serca – płacze... Synu 
nieposłuszny, córko niewierna, ocknij 
się. Spojrzyj na Rodzicielkę: usiadła 
na kamieniu, twarz ukryła w dłoniach 

i płacze..., płacze..., płacze... Po co tyle 
kosztownych łez? Kto je z niewinnych 
oczu wyciska? A któż Jej te łzy powróci?... 
Czy obojętnie przejdziesz obok płaczącej 
Matki?...
Aby cię, dziecko Boże, zachęcić do odma-
wiania różańca, chcę skierować twoją 
uwagę ku jego wewnętrznym przymio-
tom. Bo na zewnątrz jest bardzo, a bardzo 
prosty. Kto patrzy na Różaniec tylko 
od strony zewnętrznej, ten zazwyczaj 
zniechęca się do jego odmawiania. W swej 
ignorancji twierdzi, że Różaniec jest zbyt 
monotonny i nudzący; ciągle jedno i to 
samo: Zdrowaś-Zdrowaś-Zdrowaś... Prze-
ważnie wielkie dzieła Boże są przyodziane 
w ubożuchną szatę. Żłóbek, Krzyż, biały 
Opłatek eucharystyczny dla niejednych 
są kamieniem zgorszenia. A przecież 

Różaniec 
– najcenniejszym 
banknotem banku 
niebieskiego

niepokalana w ostatnich czasach często nawiedza skłóconą ziemię. 

Przychodzi do swych dzieci. Upomina, przestrzega, strofuje i płacze. 

a czyni to z miłości. Wszak jest najlepszą Matką! Matką nie tylko 

z imienia.
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Przy tej chrzcielnicy kamiennej spływała 
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w nich kryje się największa Mądrość, 
nieskończona Moc i najgorętsza Miłość 
Boża! Podobnie jest z Różańcem...
Różaniec – to Księga Objawienia, z której 
mogą korzystać wszyscy, tym bardziej, 
że jest pisana przystępnym językiem – 
Zdrowaś Maryjo. Nie ma człowieka tak 
uczonego, by mógł powiedzieć: „treść 
Różańca już całkiem zgłębiłem". I nie ma 
człowieka tak ograniczonego, by orzekł, że 
ta „księga" za trudna dla niego – to kopal-
nia prawd Objawienia dla wszystkich, 
nawet dla królów! Bierzcie i „czytajcie", 
a przekonacie się sami o wewnętrznej 
wartości tej „księgi" otrzymanej z rąk 
Niepokalanej Matki. Nie można mówić 

z góry: „to nie dla mnie!" Nikt za jed-
nym razem nie nauczył się biegle władać 
obcym językiem. Nie uda ci się raz, zacznij 
po raz drugi. Nie czujesz pociechy przy 
odmawianiu Różańca dziś, doświadczysz 
jej jutro, bo każdy kto szuka, ten znajdzie. 
Bądź przekonany, że co zaleca Dobra 
Matka, musi być dobre i korzystne dla 
duszy. Ona zaś zachęca: „Odmawiajcie 
Różaniec”...

Modlitwa różańcowa jest jak 
najbardziej dostosowana do 
psychiki człowieka
Człowiek, jako że składa się z duszy 
i ciała, powinien cały się modlić. Przy 
Różańcu bierze udział nie tylko pamięć, 
która odtwarza tajemnice; rozum, który 
je rozważa; wola, która postanawia naśla-
dować Świętą Rodzinę – przy odmawia-
niu Różańca bierze także udział niższa 
część natury. Wyobraźnia maluje obrazy, 
wzrok podziwia ich piękno, usta szepcą 
„Zdrowaś”, palce przesuwają paciorki. 
Tanim kosztem można osiągnąć to samo, 
co inni zdobywają po latach wysiłku. 
Można nie być kapłanem, a modlić się 
jak kapłan. Można mieć palce spękane 
od ziemi, a wygrywać nimi najpiękniejsze 
melodie. Można być analfabetą nie umie-
jącym się podpisać, a nakreślać mapę 
i historię ludzkości. Bo pokój dla świata 
osiągają nie tyle wielcy dygnitarze, co 
maluczcy przez odmawianie Różańca. 
Sama Matka Najświętsza mówiła do 
dzieci w Fatimie: „Nie zaniedbujcie 
codziennego Różańca, a wojna niedługo 
się skończy”. Można nie znać żadnego 
obcego języka, nawet ojczystym mówić 
niepoprawnie, a odmawianym Różańcem 
przemawiać do wszystkich ludów, do 
wszystkich plemion i ras. Głos Różańca 

wszyscy zrozumieją i każdy z niego może 
odnieść nieocenioną korzyść. I wreszcie 
można być sparaliżowanym na ciele, 
a przez czyn różańcowy otrzymać miano 
dobroczyńcy ludzkości, na równi z Pasteu-
rem czy Marią Curie-Skłodowską...

Różaniec jest najcenniejszym 
banknotem banku niebie-
skiego
Na ziemi pieniądz stał się jakby najpotęż-
niejszym władcą: jego władza rozciąga się 
na wszystkie narody. Za pieniądze na tym 
świecie można wszystko zdobyć. Można 
za nie kupić nawet nieśmiertelną duszę, 
oczywiście nie dla nieba. Nic dziwnego, 
że pieniądz oczarował sobą wiele serc, 
które zawarły z nim przymierze, jakby 
drugie małżeństwo. Wyobrażają sobie, że 
z takim przyjacielem głodu nie zaznają, 
będą szczęśliwi. Gdyby samym chlebem 
żył człowiek, gdyby serce człowiecze 
zadowoliło się samą materią – pieniądz 
stałby się dla nich Bogiem. Lecz „cóż 
pomoże człowiekowi, choćby cały świat 
zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł”? 
I widzimy, że pieniądz w rzeczywistości 
nie uszczęśliwi człowieka, owszem, jest 
często dla niego zgubą. Władza pieniądza 
rozciąga się jedynie tu na ziemi. W Kró-
lestwie Niebieskim traci on zupełnie na 
wartości. Tam mają wartość inne – o ile 
można się tak wyrazić – pieniądze, a są 
nimi paciorki różańcowe. Jedno „Zdro-
waś” ma większą wartość w niebie, niż 
góra złota, choćby sięgała do nieba...
Różaniec Święty jest jakby rakietą 
międzyplanetarną, która mknie przez 
przestworza, ponad gwiazdy, ponad 
stworzenie – do samej Ojczyzny Niebie-
skiej! Człowiek modlący się na Różańcu 
jest najlepszym kosmonautą. Na pewno 

nie ulegnie rozbiciu i nie spadnie na 
Ziemię. Codziennie na skrzydłach modli-
twy różańcowej wzbija się ponad księżyc 
i gwiazdy. Nie szkodzi, że ciałem zostaje 
na ziemi: jego duch wzlatuje do nieba. 
A kiedyś, po zmartwychwstaniu, i ciało 
weźmie ze sobą na wycieczkę w prze-
stworza; lotem myśli będzie zwiedzał to, 
czego żaden ziemski kosmonauta nigdy 
nie dosięgnie. Czy nie warto więc odma-
wiać Różańca? Pomyśl, przyjacielu, że 
zostając na ziemi, już naprzód wysyłasz 
poprzez przestrzenie międzyplanetarne 
cały swój dorobek i cały swój majątek, 
i to jakże tanim kosztem: bez opłaty, 
bez troski o bilet, bez żadnych znajomo-
ści z wielkimi tego świata – jedynie za 
pośrednictwem Różańca Św.! Po co te 
wszystkie porównania? Byś zrozumiał, 
jaką wartość ma w oczach Bożych tak 
prosty, tak zwyczajny Różaniec...
Czy rozumiesz teraz, dziecko Boże, czemu 
Niepokalana, zjawiając się na ziemi, za 
każdym razem nawołuje do odmawiania 
Różańca? Kto odmawia Różaniec, ten nie-
jako wysyła zaproszenie: przyjdź ponow-
nie Matuchno do mnie! Gdy odmawiasz 
codziennie Różaniec, upodabniasz się do 
kapłana, który sprawuje Najświętszą 
Ofiarę... Jak żadna inna ofiara nie zastąpi 
Mszy Św., tak żadna inna modlitwa do 
Niepokalanej nie zastąpi Różańca św. 
We Mszy św. uobecniają się tajemnice 
Odkupienia, a w Różańcu dokonuje się 
przydzielenie tegoż Odkupienia modlącej 
się duszy. Ten obficiej korzysta, kto lepiej 
odmawia Różaniec! Bo nie na ilości słów, 
ale na dobrym odmawianiu polega cała 
wartość Różańca. Niejednokrotnie jeden 
dziesiątek pobożnie odmówiony przewyż-
sza swoim ciężarem gatunkowym całe 
Różańce, bez zastanowienia recytowane. 
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w nich kryje się największa Mądrość, 
nieskończona Moc i najgorętsza Miłość 
Boża! Podobnie jest z Różańcem...
Różaniec – to Księga Objawienia, z której 
mogą korzystać wszyscy, tym bardziej, 
że jest pisana przystępnym językiem – 
Zdrowaś Maryjo. Nie ma człowieka tak 
uczonego, by mógł powiedzieć: „treść 
Różańca już całkiem zgłębiłem". I nie ma 
człowieka tak ograniczonego, by orzekł, że 
ta „księga" za trudna dla niego – to kopal-
nia prawd Objawienia dla wszystkich, 
nawet dla królów! Bierzcie i „czytajcie", 
a przekonacie się sami o wewnętrznej 
wartości tej „księgi" otrzymanej z rąk 
Niepokalanej Matki. Nie można mówić 

z góry: „to nie dla mnie!" Nikt za jed-
nym razem nie nauczył się biegle władać 
obcym językiem. Nie uda ci się raz, zacznij 
po raz drugi. Nie czujesz pociechy przy 
odmawianiu Różańca dziś, doświadczysz 
jej jutro, bo każdy kto szuka, ten znajdzie. 
Bądź przekonany, że co zaleca Dobra 
Matka, musi być dobre i korzystne dla 
duszy. Ona zaś zachęca: „Odmawiajcie 
Różaniec”...

Modlitwa różańcowa jest jak 
najbardziej dostosowana do 
psychiki człowieka
Człowiek, jako że składa się z duszy 
i ciała, powinien cały się modlić. Przy 
Różańcu bierze udział nie tylko pamięć, 
która odtwarza tajemnice; rozum, który 
je rozważa; wola, która postanawia naśla-
dować Świętą Rodzinę – przy odmawia-
niu Różańca bierze także udział niższa 
część natury. Wyobraźnia maluje obrazy, 
wzrok podziwia ich piękno, usta szepcą 
„Zdrowaś”, palce przesuwają paciorki. 
Tanim kosztem można osiągnąć to samo, 
co inni zdobywają po latach wysiłku. 
Można nie być kapłanem, a modlić się 
jak kapłan. Można mieć palce spękane 
od ziemi, a wygrywać nimi najpiękniejsze 
melodie. Można być analfabetą nie umie-
jącym się podpisać, a nakreślać mapę 
i historię ludzkości. Bo pokój dla świata 
osiągają nie tyle wielcy dygnitarze, co 
maluczcy przez odmawianie Różańca. 
Sama Matka Najświętsza mówiła do 
dzieci w Fatimie: „Nie zaniedbujcie 
codziennego Różańca, a wojna niedługo 
się skończy”. Można nie znać żadnego 
obcego języka, nawet ojczystym mówić 
niepoprawnie, a odmawianym Różańcem 
przemawiać do wszystkich ludów, do 
wszystkich plemion i ras. Głos Różańca 

wszyscy zrozumieją i każdy z niego może 
odnieść nieocenioną korzyść. I wreszcie 
można być sparaliżowanym na ciele, 
a przez czyn różańcowy otrzymać miano 
dobroczyńcy ludzkości, na równi z Pasteu-
rem czy Marią Curie-Skłodowską...

Różaniec jest najcenniejszym 
banknotem banku niebie-
skiego
Na ziemi pieniądz stał się jakby najpotęż-
niejszym władcą: jego władza rozciąga się 
na wszystkie narody. Za pieniądze na tym 
świecie można wszystko zdobyć. Można 
za nie kupić nawet nieśmiertelną duszę, 
oczywiście nie dla nieba. Nic dziwnego, 
że pieniądz oczarował sobą wiele serc, 
które zawarły z nim przymierze, jakby 
drugie małżeństwo. Wyobrażają sobie, że 
z takim przyjacielem głodu nie zaznają, 
będą szczęśliwi. Gdyby samym chlebem 
żył człowiek, gdyby serce człowiecze 
zadowoliło się samą materią – pieniądz 
stałby się dla nich Bogiem. Lecz „cóż 
pomoże człowiekowi, choćby cały świat 
zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł”? 
I widzimy, że pieniądz w rzeczywistości 
nie uszczęśliwi człowieka, owszem, jest 
często dla niego zgubą. Władza pieniądza 
rozciąga się jedynie tu na ziemi. W Kró-
lestwie Niebieskim traci on zupełnie na 
wartości. Tam mają wartość inne – o ile 
można się tak wyrazić – pieniądze, a są 
nimi paciorki różańcowe. Jedno „Zdro-
waś” ma większą wartość w niebie, niż 
góra złota, choćby sięgała do nieba...
Różaniec Święty jest jakby rakietą 
międzyplanetarną, która mknie przez 
przestworza, ponad gwiazdy, ponad 
stworzenie – do samej Ojczyzny Niebie-
skiej! Człowiek modlący się na Różańcu 
jest najlepszym kosmonautą. Na pewno 

nie ulegnie rozbiciu i nie spadnie na 
Ziemię. Codziennie na skrzydłach modli-
twy różańcowej wzbija się ponad księżyc 
i gwiazdy. Nie szkodzi, że ciałem zostaje 
na ziemi: jego duch wzlatuje do nieba. 
A kiedyś, po zmartwychwstaniu, i ciało 
weźmie ze sobą na wycieczkę w prze-
stworza; lotem myśli będzie zwiedzał to, 
czego żaden ziemski kosmonauta nigdy 
nie dosięgnie. Czy nie warto więc odma-
wiać Różańca? Pomyśl, przyjacielu, że 
zostając na ziemi, już naprzód wysyłasz 
poprzez przestrzenie międzyplanetarne 
cały swój dorobek i cały swój majątek, 
i to jakże tanim kosztem: bez opłaty, 
bez troski o bilet, bez żadnych znajomo-
ści z wielkimi tego świata – jedynie za 
pośrednictwem Różańca Św.! Po co te 
wszystkie porównania? Byś zrozumiał, 
jaką wartość ma w oczach Bożych tak 
prosty, tak zwyczajny Różaniec...
Czy rozumiesz teraz, dziecko Boże, czemu 
Niepokalana, zjawiając się na ziemi, za 
każdym razem nawołuje do odmawiania 
Różańca? Kto odmawia Różaniec, ten nie-
jako wysyła zaproszenie: przyjdź ponow-
nie Matuchno do mnie! Gdy odmawiasz 
codziennie Różaniec, upodabniasz się do 
kapłana, który sprawuje Najświętszą 
Ofiarę... Jak żadna inna ofiara nie zastąpi 
Mszy Św., tak żadna inna modlitwa do 
Niepokalanej nie zastąpi Różańca św. 
We Mszy św. uobecniają się tajemnice 
Odkupienia, a w Różańcu dokonuje się 
przydzielenie tegoż Odkupienia modlącej 
się duszy. Ten obficiej korzysta, kto lepiej 
odmawia Różaniec! Bo nie na ilości słów, 
ale na dobrym odmawianiu polega cała 
wartość Różańca. Niejednokrotnie jeden 
dziesiątek pobożnie odmówiony przewyż-
sza swoim ciężarem gatunkowym całe 
Różańce, bez zastanowienia recytowane. 
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Aby ta najpiękniejsza i najskuteczniejsza 
modlitwa do Pośredniczki wszystkich 
łask przyniosła duszy pożądane owoce, 
należy się zastanowić, na czym polega 
dobre odmawianie Różańca...

Z każdą rzeczą, która ma słu-
żyć człowiekowi, należy się 
naprzód dokładnie zapoznać
Na przykład maszyna do szycia, pralka, 
samochód wymagają dokładnego zapo-
znania się z instrukcją. W przeciwnym 
razie zamiast spodziewanej korzyści, 
można odnieść szkodę. Podobnie jest 
z Różańcem. Obecne rozważania będą 
niejako instrukcją do prostej, a tak 
głębokiej modlitwy różańcowej. Przy 
odmawianiu Różańca nasuwają się różne 
trudności nie tylko ludziom prostym, 
ale i wykształconym (może tym ostat-
nim więcej niż innym). To nic nadzwy-
czajnego – nie trzeba się temu dziwić. 
Trudności są w każdym zawodzie. Samo 
nic nie przychodzi. Nawet Święci nie 
byli wolni od trudności w odmawianiu 
Różańca, a mimo to nie przestawali 
się modlić. Owszem, im więcej nasuwa 
się przeciwności, tym większa zasługa. 
Bo prawdziwą miłość mierzy się ofiarą 
i poświęceniem jakiejś sprawie. Ile sam 
Chrystus wycierpiał dla ludzkości!...
Dla zilustrowania obrazu przypatrzmy 
się modlitwie z roztargnieniem, jaka 
nierzadko się zdarza. Jesteś przejęty 
jakąś sprawą, choćby kupnem motoru. 
W ciągu ubiegłego dnia zasięgałeś infor-
macji u rzeczoznawców. Jeden radził 
Jawę, drugi wykazywał zalety WFM-ki, 
jeszcze inny podsuwał Simsona. Osta-
tecznie musisz zdecydować sam. Jutro 
targ. Wieczór, klękasz do modlitwy, bie-
rzesz do ręki Różaniec, dla pomyślnego 

załatwienia sprawy wybrałeś piątą tajem-
nicę z części radosnej: „Znalezienie Pana 
Jezusa” Ledwie zacząłeś „Ojcze nasz” 
a tu zamiast szukać Pana Jezusa po 
krużgankach świątyni, przedstawił ci 
się obraz jutrzejszego targu. Na rynku 
w oknie wystawowym stoją rzędem 
motory (nawet nie zdajesz sobie sprawy, 
że w tym samym czasie usta szepczą: 
Zdrowaś...). Jedni oglądają ten, inni tam-
ten, tobie podoba się Jawa, lecz cena za 
wysoka. Co robić? – Muszę poprzestać 
na WFM-ce; jeszcze coś zostanie..., kupię 
sobie zegarek. Zapada decyzja. Nawet 
się nie spostrzegłeś, a tu dziesiątek się 
kończy. O czymże ja rozmyślałem? Która 
to tajemnica? – Wygnanie przekupni... 
Moja wina! Cóż robić, człowiek taki 
ułomny..., nie ma talentu do odmawiania 
Różańca, muszę chyba zaniechać... Ależ 
młodzieńcze, ty masz wspaniały talent. 
Świetnie umiesz odmawiać Różaniec! 
Tylko zamiast rozmyślać o motorach, 
z połową choćby tego zainteresowania 
rozmyślaj o zdarzeniu ewangelicznym. 
Ono ma również tyle uroku i dynami-
zmu, że potrafi skupić twoją młodzieńczą 
wyobraźnię nawet w przeddzień kupna 
motoru! Jedno tylko przeoczyłeś. Zapo-
mniałeś odtworzyć w pamięci obraz piątej 
tajemnicy. Pomyśl, Najświętsza Maryja 
Panna i św. Józef już od trzech dni szukają 
małego Pana Jezusa i nie mogą znaleźć. 
Czy nie zechcesz Im przyjść z pomocą? 
Zamiast myślą na rynek, biegnijże do 
Jerozolimy! Zamiast szukać motoru, szu-
kaj Jezusa! Co za radość sprawisz Naj-
świętszej Panience, gdy przybiegniesz do 
Niej z radosną nowiną: Mamusiu, chodź! 
Znalazłem Jezusa! W świątyni naucza... 
Za tę przysługę św. Józef pójdzie z tobą 
jutro na rynek i wybierze ci najlepszy 

motor, a Niepokalana będzie czuwać, byś 
na nim nigdy nie miał wypadku. Więc 
nie zaniedbuj Różańca...

Na błędach człowiek się uczy
Każdy z nas musi przyznać, że na modli-
twie łatwo mu przychodzą tego rodzaju 
roztargnienia. Właśnie wtedy cisną się 
do głowy najlepsze rozwiązania codzien-
nych kłopotów. Ale tak trudno rozmyślać 
o świętych rzeczach. Rzeczywiście tak 
jest: o sprawach Bożych trudno rozmy-
ślać człowiekowi żyjącemu w obecnym 
świecie. Z tego nie wynika, że należy 
tych spraw zaniechać, bo „cóż pomoże 
człowiekowi choćby cały świat pozyskał, 
a na duszy poniósł szkodę?” I w świecie 
żyjący człowiek musi szukać tego, co 
najważniejsze: musi znaleźć pokarm dla 
nieśmiertelnej duszy, a tym pokarmem 
jest także modlitwa. Jeśli o sprawach 
światowych tak łatwo ci rozmyślać, to 
znak, że masz talent do modlitwy myśl-
nej. Tylko musisz swej duszy dostarczyć 
odpowiedniej pożywki. Za dużo czasu 

poświęcasz sprawom doczesnym, a za 
mało, za mało i jeszcze raz za mało trosz-
czysz się o sprawy duchowe! Gdybyś 
więcej czasu poświęcał duszy, sprawy 
doczesne wcale by na tym nie ucierpiały, 
bo zająłby się nimi ktoś inny, choćby Anioł 
Stróż czy św. Józef. Gdy częściej będziesz 
rozważał tajemnice Różańca Św., wtedy 
sprawy świeckie nie będą tak tyranizo-
wać twej duszy, która nie może się oprzeć 
pod ich nawałem...

Wspólny Różaniec w rodzinie
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się 
w imię moje, tam Ja pośród nich jestem”. 
Modlitwa wspólna jest doskonalsza od 
modlitwy prywatnej i prędzej przynosi 
owoce. Dlaczego tak jest? Gdy płomienie 
kilku świec złączy się razem, powstaje 
jeden duży, jasny płomień, przy którym 
można się ogrzać, a wiatr nie zdoła go 
zagasić. Dusze modlące się wspólnie 
udzielają sobie nawzajem osobistych 
darów i łatwiej przychodzi im skupie-
nie, tak bardzo konieczne na modlitwie. 
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Aby ta najpiękniejsza i najskuteczniejsza 
modlitwa do Pośredniczki wszystkich 
łask przyniosła duszy pożądane owoce, 
należy się zastanowić, na czym polega 
dobre odmawianie Różańca...

Z każdą rzeczą, która ma słu-
żyć człowiekowi, należy się 
naprzód dokładnie zapoznać
Na przykład maszyna do szycia, pralka, 
samochód wymagają dokładnego zapo-
znania się z instrukcją. W przeciwnym 
razie zamiast spodziewanej korzyści, 
można odnieść szkodę. Podobnie jest 
z Różańcem. Obecne rozważania będą 
niejako instrukcją do prostej, a tak 
głębokiej modlitwy różańcowej. Przy 
odmawianiu Różańca nasuwają się różne 
trudności nie tylko ludziom prostym, 
ale i wykształconym (może tym ostat-
nim więcej niż innym). To nic nadzwy-
czajnego – nie trzeba się temu dziwić. 
Trudności są w każdym zawodzie. Samo 
nic nie przychodzi. Nawet Święci nie 
byli wolni od trudności w odmawianiu 
Różańca, a mimo to nie przestawali 
się modlić. Owszem, im więcej nasuwa 
się przeciwności, tym większa zasługa. 
Bo prawdziwą miłość mierzy się ofiarą 
i poświęceniem jakiejś sprawie. Ile sam 
Chrystus wycierpiał dla ludzkości!...
Dla zilustrowania obrazu przypatrzmy 
się modlitwie z roztargnieniem, jaka 
nierzadko się zdarza. Jesteś przejęty 
jakąś sprawą, choćby kupnem motoru. 
W ciągu ubiegłego dnia zasięgałeś infor-
macji u rzeczoznawców. Jeden radził 
Jawę, drugi wykazywał zalety WFM-ki, 
jeszcze inny podsuwał Simsona. Osta-
tecznie musisz zdecydować sam. Jutro 
targ. Wieczór, klękasz do modlitwy, bie-
rzesz do ręki Różaniec, dla pomyślnego 

załatwienia sprawy wybrałeś piątą tajem-
nicę z części radosnej: „Znalezienie Pana 
Jezusa” Ledwie zacząłeś „Ojcze nasz” 
a tu zamiast szukać Pana Jezusa po 
krużgankach świątyni, przedstawił ci 
się obraz jutrzejszego targu. Na rynku 
w oknie wystawowym stoją rzędem 
motory (nawet nie zdajesz sobie sprawy, 
że w tym samym czasie usta szepczą: 
Zdrowaś...). Jedni oglądają ten, inni tam-
ten, tobie podoba się Jawa, lecz cena za 
wysoka. Co robić? – Muszę poprzestać 
na WFM-ce; jeszcze coś zostanie..., kupię 
sobie zegarek. Zapada decyzja. Nawet 
się nie spostrzegłeś, a tu dziesiątek się 
kończy. O czymże ja rozmyślałem? Która 
to tajemnica? – Wygnanie przekupni... 
Moja wina! Cóż robić, człowiek taki 
ułomny..., nie ma talentu do odmawiania 
Różańca, muszę chyba zaniechać... Ależ 
młodzieńcze, ty masz wspaniały talent. 
Świetnie umiesz odmawiać Różaniec! 
Tylko zamiast rozmyślać o motorach, 
z połową choćby tego zainteresowania 
rozmyślaj o zdarzeniu ewangelicznym. 
Ono ma również tyle uroku i dynami-
zmu, że potrafi skupić twoją młodzieńczą 
wyobraźnię nawet w przeddzień kupna 
motoru! Jedno tylko przeoczyłeś. Zapo-
mniałeś odtworzyć w pamięci obraz piątej 
tajemnicy. Pomyśl, Najświętsza Maryja 
Panna i św. Józef już od trzech dni szukają 
małego Pana Jezusa i nie mogą znaleźć. 
Czy nie zechcesz Im przyjść z pomocą? 
Zamiast myślą na rynek, biegnijże do 
Jerozolimy! Zamiast szukać motoru, szu-
kaj Jezusa! Co za radość sprawisz Naj-
świętszej Panience, gdy przybiegniesz do 
Niej z radosną nowiną: Mamusiu, chodź! 
Znalazłem Jezusa! W świątyni naucza... 
Za tę przysługę św. Józef pójdzie z tobą 
jutro na rynek i wybierze ci najlepszy 

motor, a Niepokalana będzie czuwać, byś 
na nim nigdy nie miał wypadku. Więc 
nie zaniedbuj Różańca...

Na błędach człowiek się uczy
Każdy z nas musi przyznać, że na modli-
twie łatwo mu przychodzą tego rodzaju 
roztargnienia. Właśnie wtedy cisną się 
do głowy najlepsze rozwiązania codzien-
nych kłopotów. Ale tak trudno rozmyślać 
o świętych rzeczach. Rzeczywiście tak 
jest: o sprawach Bożych trudno rozmy-
ślać człowiekowi żyjącemu w obecnym 
świecie. Z tego nie wynika, że należy 
tych spraw zaniechać, bo „cóż pomoże 
człowiekowi choćby cały świat pozyskał, 
a na duszy poniósł szkodę?” I w świecie 
żyjący człowiek musi szukać tego, co 
najważniejsze: musi znaleźć pokarm dla 
nieśmiertelnej duszy, a tym pokarmem 
jest także modlitwa. Jeśli o sprawach 
światowych tak łatwo ci rozmyślać, to 
znak, że masz talent do modlitwy myśl-
nej. Tylko musisz swej duszy dostarczyć 
odpowiedniej pożywki. Za dużo czasu 

poświęcasz sprawom doczesnym, a za 
mało, za mało i jeszcze raz za mało trosz-
czysz się o sprawy duchowe! Gdybyś 
więcej czasu poświęcał duszy, sprawy 
doczesne wcale by na tym nie ucierpiały, 
bo zająłby się nimi ktoś inny, choćby Anioł 
Stróż czy św. Józef. Gdy częściej będziesz 
rozważał tajemnice Różańca Św., wtedy 
sprawy świeckie nie będą tak tyranizo-
wać twej duszy, która nie może się oprzeć 
pod ich nawałem...

Wspólny Różaniec w rodzinie
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się 
w imię moje, tam Ja pośród nich jestem”. 
Modlitwa wspólna jest doskonalsza od 
modlitwy prywatnej i prędzej przynosi 
owoce. Dlaczego tak jest? Gdy płomienie 
kilku świec złączy się razem, powstaje 
jeden duży, jasny płomień, przy którym 
można się ogrzać, a wiatr nie zdoła go 
zagasić. Dusze modlące się wspólnie 
udzielają sobie nawzajem osobistych 
darów i łatwiej przychodzi im skupie-
nie, tak bardzo konieczne na modlitwie. 
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Jeśli wśród modlących się jest dusza 
świątobliwa lub niewinne dzieci, wtedy 
Pan Bóg ze względu na te dusze udziela 
wszystkich łask, jakich nie udzieliłby 
w modlitwie prywatnej. Tym bardziej, że 
wśród modlących się – jak to jasno wynika 
z przytoczonego zdania – jest obecny sam 
Chrystus i Jego Najświętsza Matka. Przy-
pomnij sobie zdarzenie ze szkoły: cała 
klasa nie odrobiła lekcji albo obraziła 
swego wychowawcę. Co się wtedy robi? 
Wybiera się najlepszego ucznia i ten jako 
delegat całości przeprasza wychowawcę. 
Skutek niezawodny. Gdyby występowali 
poszczególni uczniowie, mogliby sprawę 
pogorszyć. Coś podobnego dzieje się w sto-
sunku do Pana Boga. Kto z nas jest bez 
grzechu?... Zawsze w społeczności grona 
rodzinnego znajdzie się duszyczka miła 
Bogu, która zjednuje łaski dla innych. 
Dlatego Matka Najświętsza w Fatimie 
zachęcała ludzi do wspólnego odmawiania 
Różańca, zwłaszcza w rodzinie. Jest to 
najpiękniejsza chwila całego dnia, gdy 
ojciec, matka i dzieci klęczą wspólnie 
przed obrazem Niepokalanej i odmawiają 
choćby jeden dziesiątek Różańca. W tym 
wypadku jeden z członków rodziny (naj-
lepiej ojciec czy matka) może odczytać 
urywek z Pisma świętego albo własnymi 
słowami naszkicować obraz danej tajem-
nicy i podsunąć intencję, w jakiej będą się 
modlić. Jest to najłatwiejszy i najbardziej 
skuteczny sposób dobrego wychowania 
dzieci. Nic tak głęboko nie zapada w duszę 
dziecka, jak żywy obraz modlącego się 
ojca i matki. Choćby nic więcej z domu nie 
wyniosło, to wystarczy mu na całe życie 
i można być pewnym, że nie wyzbędzie 
się nigdy wiary ojców. Rodzice katoliccy! 
Rozważcie to dobrze i zastosujcie żądania 
Niepokalanej w gronie własnej rodziny!

Intencja
Kilka słów na temat intencji, w których 
należy odmawiać Różaniec. Gdy ojciec 
wysyła dziecko do sklepu, daje mu odpo-
wiednią kwotę pieniędzy i mówi: kupisz 
mi to, a to; dla siebie trochę cukierków, 
a resztę przyniesiesz z powrotem. Inny 
obrazek z życia: syn otrzymał już posadę 
i zarabia na swoje utrzymanie. Na święta 
przyjechał do domu i wręcza matce więk-
szą sumę, mówiąc: to dla ciebie, mamu-
siu! W pierwszym wypadku dziecko było 
skrępowane i musiało dostosować się do 
wymogów ojca. W drugim zaś wypadku 
dobry syn pozostawił matce swobodę: 
może kupić sobie to, co sama zechce, 
lub rozdać ubogim. Różaniec, jak już 
powiedzieliśmy, jest jakby drogocennym 
banknotem i ten, kto go odmawia, może 
poprosić Szafarkę Łask o jakąkolwiek 
łaskę. A tych życzeń, czyli intencji może 
mieć bardzo dużo, bo Różaniec ma wprost 
niewymierną wartość. Na pierwszy plan 
powinieneś, czcicielu Niepokalanej, wysu-
wać potrzeby Kościoła świętego. Następ-
nie potrzeby duszy powinieneś przed-
kładać nad potrzeby ciała: o wytrwanie 
w dobrym aż do śmierci, o dar prawdziwej 
pobożności, o wypełnienie woli Bożej, 
o wzrost nadprzyrodzonej miłości, o więk-
szą miłość bliźniego, o poznanie i zwalcze-
nie wady głównej... Należy też pamiętać 
o bliźnich. Przede wszystkim o duszach 
w czyśćcu cierpiących. Przy wspólnym 
Różańcu każdy członek rodziny może 
wymienić własną intencję albo: dziś 
modlimy się za tatusia, jutro za mamu-
się itd. Oczywiście, można też modlić się 
o potrzeby materialne: o zdrowie, posadę, 
urodzaje, o pogodę... Trudno wszystkie 
intencje wymienić. W tych wszystkich 
wypadkach podobni jesteśmy do tego ojca, 

który wysłał dziecko do sklepu z całym 
rejestrem zakupów. Ma przynieść to, 
czego ojciec zażądał.

Najpiękniejsza intencja
Istnieje drugi sposób przekazywania 
funduszu różańcowego, podobny do 
tego, gdy syn wręcza pieniądze matce 
do jej dyspozycji. Wówczas matka może 
je zużytkować na najbardziej naglące 
potrzeby. Otóż jeśli odmawiamy Róża-
niec w intencji Niepokalanej, wówczas 
Ona może naszymi modlitwami dowolnie 
rozporządzać i z pewnością obróci je na 
najbardziej naglące potrzeby, na ratowa-
nie ginących grzeszników. Bardzo piękną 
i szlachetną intencją, która świadczy 
o wielkiej miłości do Niepokalanej, jest 
intencja dziękczynna: na podziękowanie 
Trójcy Przenajświętszej za łaski udzie-
lone Najświętszej Maryi Pannie, za łaski 
udzielone Św. Józefowi i za łaski osobiste. 
Zresztą sama Matka Najświętsza pod-
sunie odpowiednią intencję, o ile tylko 
chętnie będziesz odmawiał Różaniec!

Tak w krótkim zarysie wygląda instruk-
cja do poprawnego odmawiania Różańca 
św. Pierwszym i ostatnim punktem tej 
instrukcji jest dobra wola, czyli szczera 
chęć modlitwy. Gdy będziesz miał szczere 
chęci, aby dobrze odmówić Różaniec, 
to chociażby były różne niedociągnięcia 
ze strony twej ułomności, Niepokalana 
przyjmie szczebiotanie dziecka, jako 
wonny dym kadzidła. Ona nie tyle patrzy 
na wargi, które szepczą paciorki, na 
wyobraźnię czy rozum, który rozważa 
tajemnice, Ona przede wszystkim patrzy 
na miłujące serce. Głos miłującego serca 
zawsze zrozumie i przyjmie jako naj-
milszy prezent dziecka... Szczera chęć 
modlitwy i miłość kochającego serca 
– to najlepsza instrukcja do dobrego 
odmawiania Różańca: kochaj, a możesz 
odmawiać jak chcesz!
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świątobliwa lub niewinne dzieci, wtedy 
Pan Bóg ze względu na te dusze udziela 
wszystkich łask, jakich nie udzieliłby 
w modlitwie prywatnej. Tym bardziej, że 
wśród modlących się – jak to jasno wynika 
z przytoczonego zdania – jest obecny sam 
Chrystus i Jego Najświętsza Matka. Przy-
pomnij sobie zdarzenie ze szkoły: cała 
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swego wychowawcę. Co się wtedy robi? 
Wybiera się najlepszego ucznia i ten jako 
delegat całości przeprasza wychowawcę. 
Skutek niezawodny. Gdyby występowali 
poszczególni uczniowie, mogliby sprawę 
pogorszyć. Coś podobnego dzieje się w sto-
sunku do Pana Boga. Kto z nas jest bez 
grzechu?... Zawsze w społeczności grona 
rodzinnego znajdzie się duszyczka miła 
Bogu, która zjednuje łaski dla innych. 
Dlatego Matka Najświętsza w Fatimie 
zachęcała ludzi do wspólnego odmawiania 
Różańca, zwłaszcza w rodzinie. Jest to 
najpiękniejsza chwila całego dnia, gdy 
ojciec, matka i dzieci klęczą wspólnie 
przed obrazem Niepokalanej i odmawiają 
choćby jeden dziesiątek Różańca. W tym 
wypadku jeden z członków rodziny (naj-
lepiej ojciec czy matka) może odczytać 
urywek z Pisma świętego albo własnymi 
słowami naszkicować obraz danej tajem-
nicy i podsunąć intencję, w jakiej będą się 
modlić. Jest to najłatwiejszy i najbardziej 
skuteczny sposób dobrego wychowania 
dzieci. Nic tak głęboko nie zapada w duszę 
dziecka, jak żywy obraz modlącego się 
ojca i matki. Choćby nic więcej z domu nie 
wyniosło, to wystarczy mu na całe życie 
i można być pewnym, że nie wyzbędzie 
się nigdy wiary ojców. Rodzice katoliccy! 
Rozważcie to dobrze i zastosujcie żądania 
Niepokalanej w gronie własnej rodziny!

Intencja
Kilka słów na temat intencji, w których 
należy odmawiać Różaniec. Gdy ojciec 
wysyła dziecko do sklepu, daje mu odpo-
wiednią kwotę pieniędzy i mówi: kupisz 
mi to, a to; dla siebie trochę cukierków, 
a resztę przyniesiesz z powrotem. Inny 
obrazek z życia: syn otrzymał już posadę 
i zarabia na swoje utrzymanie. Na święta 
przyjechał do domu i wręcza matce więk-
szą sumę, mówiąc: to dla ciebie, mamu-
siu! W pierwszym wypadku dziecko było 
skrępowane i musiało dostosować się do 
wymogów ojca. W drugim zaś wypadku 
dobry syn pozostawił matce swobodę: 
może kupić sobie to, co sama zechce, 
lub rozdać ubogim. Różaniec, jak już 
powiedzieliśmy, jest jakby drogocennym 
banknotem i ten, kto go odmawia, może 
poprosić Szafarkę Łask o jakąkolwiek 
łaskę. A tych życzeń, czyli intencji może 
mieć bardzo dużo, bo Różaniec ma wprost 
niewymierną wartość. Na pierwszy plan 
powinieneś, czcicielu Niepokalanej, wysu-
wać potrzeby Kościoła świętego. Następ-
nie potrzeby duszy powinieneś przed-
kładać nad potrzeby ciała: o wytrwanie 
w dobrym aż do śmierci, o dar prawdziwej 
pobożności, o wypełnienie woli Bożej, 
o wzrost nadprzyrodzonej miłości, o więk-
szą miłość bliźniego, o poznanie i zwalcze-
nie wady głównej... Należy też pamiętać 
o bliźnich. Przede wszystkim o duszach 
w czyśćcu cierpiących. Przy wspólnym 
Różańcu każdy członek rodziny może 
wymienić własną intencję albo: dziś 
modlimy się za tatusia, jutro za mamu-
się itd. Oczywiście, można też modlić się 
o potrzeby materialne: o zdrowie, posadę, 
urodzaje, o pogodę... Trudno wszystkie 
intencje wymienić. W tych wszystkich 
wypadkach podobni jesteśmy do tego ojca, 
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instrukcji jest dobra wola, czyli szczera 
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przyjmie szczebiotanie dziecka, jako 
wonny dym kadzidła. Ona nie tyle patrzy 
na wargi, które szepczą paciorki, na 
wyobraźnię czy rozum, który rozważa 
tajemnice, Ona przede wszystkim patrzy 
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? Dlaczego człowiek ulega 
pokusie okultyzmu, wróżbiar-
stwa, magii i czarów?

Wydaje się, że jest to odwiecznie powta-
rzany grzech, który został zapoczątko-
wany już w raju. Drzewo poznania, czyli 
drzewo wiedzy wzbudziło w człowieku 
pragnienie, żeby skosztować jego owo-
ców, a tym samym przeciwstawić się 
Bogu. Szatan mówił: „Będziecie znali 
dobro i zło, posiądziecie wiedzę samego 
Boga” (por. Rdz 3, 5). W konsekwencji 
tej pokusy człowiek odrzucił słowo Boże, 
a zawierzył słowu zbuntowanego anioła. 
Grzech pierworodny polega więc nie na 
samym zerwaniu owocu, tylko na tym, co 
się dokonało w sercu człowieka – dziecka 
Bożego. Człowiek odrzucił słowo Stwórcy, 
a zawierzył stworzeniu – diabłu. W rze-
czywistości każdy grzech jest jakąś formą 
pogardy dla Boga. Do głosu dochodzi 
także żądza władzy, a więc chęć pano-
wania nad czasem i drugim człowiekiem. 
Rozbudzona zostaje chciwość i potrzeba 
dominacji. Ludzie podświadomie pragną 
czegoś wielkiego, ale często jest to ukie-
runkowane na zło i grzech. Nie słuchają 
tego, co mówi Bóg, tylko szukają czegoś 
innego. We współczesnym społeczeństwie 
zatraciliśmy światopogląd chrześcijański, 
wielu ochrzczonych ma pogańskie spoj-
rzenie na: świat, narzucone przez diabła. 

Walka dwóch 
światów
rozmowa  

z ks. Dr. Bogusławem jaworowskim MsF

Prowadzi to do lekceważenia świata 
duchowego, a nawet do niewiary w jego 
istnienie. Taka postawa skutkuje zani-
kiem świadomości tego, że człowiek żyje 
na i styku dwóch światów, świata materii 
i świata ducha, oraz że wokół niego toczy 
się walka duchowa. I nieliczenie się ze 
światem duchowym czyni człowieka bez-
bronnym wobec ataków złego ducha, 
którego podstawową strategią działania 
jest podtrzymywanie wątpliwości co do 
jego istnienia.

? Czy praktyki okultystyczne 
można pogodzić z treścią 
pierwszego przykazania?

W żadnym wypadku! Zawsze jest to łama-
nie zakazu Bożego. To nie my decydu-
jemy o tym, co jest dobre, a co złe. Jako 
chrześcijanie wierzymy, że prawdy wiary 
są nam objawione. Bóg odpowiedział 
człowiekowi na wszystkie fundamentalne 

pytania, jakie ludzkość zadaje sobie od 
wieków: skąd przychodzimy, dokąd zmie-
rzamy, jaki jest
sens ludzkiej egzystencji i czym jest god-
ność człowieka, a także skąd się bierze 
chciwość czy bezwzględne pragnienie 
dominacji nad innymi. On dał nam zro-
zumienie sensu cierpienia, niesprawie-
dliwości i krzywdy. Dzięki rozumowi 
i osądowi sumienia potrafimy rozróżnić 
dobro od zła. Dlatego łamanie prawa 
Bożego jest grzechem i jest nie do pogo-
dzenia z żadnym przykazaniem. A jeśli 
chodzi o świat ezoteryki, okultyzmu, to 
został on zdefiniowany już w czasach 
Mojżesza. Bóg mówi, żeby na ziemi, 
którą On daje, nie było nikogo, kto by 
się odważył przeprowadzić córkę lub 
syna przez ogień, ani takiego, kto by 
szukał duchów, pytał zmarłych itd. Dalej 
przykazuje, żeby nie znalazł się nikt, kto 
by wróżył, kto by przywoływał duchy 

czy uprawiał czarnoksięstwo. Nazywa 
te praktyki przeklętymi i obrzydliwymi 
w Jego oczach. Dotyczy to także wszelkich 
kultów pogańskich, w tym okultyzmu. 
Okultyści uważają, że w świecie i w czło-
wieku są energie, siły, potencjały, nad 
którymi można zapanować w określony, 
rytualny sposób. Twierdzą, że dokonu-
jąc pewnych obrzędów i wtajemniczeń, 
można posiąść tę energię i wykorzystać 
ją do czynienia dobra albo zła.

? Przepowiednie, wróżby, 
horoskopy są dzisiaj wszech-
obecne. Czy niosą one ze sobą 
jakieś zagrożenia?

Każdy kontakt ze sferą ezoteryki, 
z okultyzmem, z magią, a więc również 
i z czarami, jest tak naprawdę kontak-
tem ze światem duchowym złym, który 
dąży do zatracenia duszy nieśmiertelnej. 
Wielu myśli, że to tylko zabawa, a potem 
okazuje się, że człowiek jest poraniony 
i uzależniony. Szatan niekoniecznie od 
razu manifestuje swoją obecność w czło-
wieku. Zanim pokaże się z całą swoją 
wściekłością, zwodzi, oszukuje, działając 
z ukrycia. Raz otwieramy swoją wolę 
na seans spirytystyczny, innym razem 
na medytację wschodnią, przez którą 
mają w nas wstąpić jakieś siły, energie, 
a innym razem na horoskopy, żeby zoba-
czyć, co nas czeka. To takie niewinne, 
traktujemy to tylko jako zabawę i cały 
czas nasiąkamy tym jak gąbka, a w pew-
nym momencie okazuje się, że już nie 
dajemy rady. To tak jak z narkotykami 
lub z alkoholem. Można wypić, wziąć, bo 
to nie szkodzi. A potem nagle człowiek 
jest zniewolony, uzależniony. W sferze 
okultyzmu mamy ponadto do czynienia 
z bezpośrednim działaniem złego, więc 
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? Dlaczego człowiek ulega 
pokusie okultyzmu, wróżbiar-
stwa, magii i czarów?

Wydaje się, że jest to odwiecznie powta-
rzany grzech, który został zapoczątko-
wany już w raju. Drzewo poznania, czyli 
drzewo wiedzy wzbudziło w człowieku 
pragnienie, żeby skosztować jego owo-
ców, a tym samym przeciwstawić się 
Bogu. Szatan mówił: „Będziecie znali 
dobro i zło, posiądziecie wiedzę samego 
Boga” (por. Rdz 3, 5). W konsekwencji 
tej pokusy człowiek odrzucił słowo Boże, 
a zawierzył słowu zbuntowanego anioła. 
Grzech pierworodny polega więc nie na 
samym zerwaniu owocu, tylko na tym, co 
się dokonało w sercu człowieka – dziecka 
Bożego. Człowiek odrzucił słowo Stwórcy, 
a zawierzył stworzeniu – diabłu. W rze-
czywistości każdy grzech jest jakąś formą 
pogardy dla Boga. Do głosu dochodzi 
także żądza władzy, a więc chęć pano-
wania nad czasem i drugim człowiekiem. 
Rozbudzona zostaje chciwość i potrzeba 
dominacji. Ludzie podświadomie pragną 
czegoś wielkiego, ale często jest to ukie-
runkowane na zło i grzech. Nie słuchają 
tego, co mówi Bóg, tylko szukają czegoś 
innego. We współczesnym społeczeństwie 
zatraciliśmy światopogląd chrześcijański, 
wielu ochrzczonych ma pogańskie spoj-
rzenie na: świat, narzucone przez diabła. 

Walka dwóch 
światów
rozmowa  

z ks. Dr. Bogusławem jaworowskim MsF

Prowadzi to do lekceważenia świata 
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istnienie. Taka postawa skutkuje zani-
kiem świadomości tego, że człowiek żyje 
na i styku dwóch światów, świata materii 
i świata ducha, oraz że wokół niego toczy 
się walka duchowa. I nieliczenie się ze 
światem duchowym czyni człowieka bez-
bronnym wobec ataków złego ducha, 
którego podstawową strategią działania 
jest podtrzymywanie wątpliwości co do 
jego istnienia.

? Czy praktyki okultystyczne 
można pogodzić z treścią 
pierwszego przykazania?

W żadnym wypadku! Zawsze jest to łama-
nie zakazu Bożego. To nie my decydu-
jemy o tym, co jest dobre, a co złe. Jako 
chrześcijanie wierzymy, że prawdy wiary 
są nam objawione. Bóg odpowiedział 
człowiekowi na wszystkie fundamentalne 

pytania, jakie ludzkość zadaje sobie od 
wieków: skąd przychodzimy, dokąd zmie-
rzamy, jaki jest
sens ludzkiej egzystencji i czym jest god-
ność człowieka, a także skąd się bierze 
chciwość czy bezwzględne pragnienie 
dominacji nad innymi. On dał nam zro-
zumienie sensu cierpienia, niesprawie-
dliwości i krzywdy. Dzięki rozumowi 
i osądowi sumienia potrafimy rozróżnić 
dobro od zła. Dlatego łamanie prawa 
Bożego jest grzechem i jest nie do pogo-
dzenia z żadnym przykazaniem. A jeśli 
chodzi o świat ezoteryki, okultyzmu, to 
został on zdefiniowany już w czasach 
Mojżesza. Bóg mówi, żeby na ziemi, 
którą On daje, nie było nikogo, kto by 
się odważył przeprowadzić córkę lub 
syna przez ogień, ani takiego, kto by 
szukał duchów, pytał zmarłych itd. Dalej 
przykazuje, żeby nie znalazł się nikt, kto 
by wróżył, kto by przywoływał duchy 

czy uprawiał czarnoksięstwo. Nazywa 
te praktyki przeklętymi i obrzydliwymi 
w Jego oczach. Dotyczy to także wszelkich 
kultów pogańskich, w tym okultyzmu. 
Okultyści uważają, że w świecie i w czło-
wieku są energie, siły, potencjały, nad 
którymi można zapanować w określony, 
rytualny sposób. Twierdzą, że dokonu-
jąc pewnych obrzędów i wtajemniczeń, 
można posiąść tę energię i wykorzystać 
ją do czynienia dobra albo zła.

? Przepowiednie, wróżby, 
horoskopy są dzisiaj wszech-
obecne. Czy niosą one ze sobą 
jakieś zagrożenia?

Każdy kontakt ze sferą ezoteryki, 
z okultyzmem, z magią, a więc również 
i z czarami, jest tak naprawdę kontak-
tem ze światem duchowym złym, który 
dąży do zatracenia duszy nieśmiertelnej. 
Wielu myśli, że to tylko zabawa, a potem 
okazuje się, że człowiek jest poraniony 
i uzależniony. Szatan niekoniecznie od 
razu manifestuje swoją obecność w czło-
wieku. Zanim pokaże się z całą swoją 
wściekłością, zwodzi, oszukuje, działając 
z ukrycia. Raz otwieramy swoją wolę 
na seans spirytystyczny, innym razem 
na medytację wschodnią, przez którą 
mają w nas wstąpić jakieś siły, energie, 
a innym razem na horoskopy, żeby zoba-
czyć, co nas czeka. To takie niewinne, 
traktujemy to tylko jako zabawę i cały 
czas nasiąkamy tym jak gąbka, a w pew-
nym momencie okazuje się, że już nie 
dajemy rady. To tak jak z narkotykami 
lub z alkoholem. Można wypić, wziąć, bo 
to nie szkodzi. A potem nagle człowiek 
jest zniewolony, uzależniony. W sferze 
okultyzmu mamy ponadto do czynienia 
z bezpośrednim działaniem złego, więc 
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ta ingerencja we wnętrze człowieka jest 
o wiele głębsza.

? A zabobony? Jak należy do 
nich podchodzić?
Katechizm mówi, że są to różne 

przekonania ludzi, dotyczące związ-
ków przyczynowo skutkowych zacho-
dzących między dwoma wydarzeniami 
(zob. KKK 2111), np. kot przebiegł drogę, 
ktoś wodę z pomyjami wylał przed dom, 
inny dokonał jakiegoś obrzędu ze zmar-
łym i w związku z tym coś się stanie. 
Zabobon jest definiowany jako grzech, 
brak ufności w miłosierdzie Boże, lek-
ceważenie tego, co naprawdę stanowi 
wartość dla człowieka wierzącego.

? A wróżki? Czy przepowiednie 
wróżek naprawdę się spraw-
dzają?

Dzisiaj panuje w społeczeństwie ogromna 
ignorancja. Ludzie nie mają pojęcia, że 
wokół istnieje świat duchowy, który ma 
na nas ogromny wpływ. Wróżbiarstwo 
zostało w Piśmie Świętym zakazane 
i przeklęte przez Boga, ponieważ jest to 
wchodzenie w bezpośredni kontakt ze 
złem, ze światem wiedzy, która w normal-
nym porządku nie jest dla nas dostępna. 
To chęć panowania nad czasem. Dlaczego 
to jest złe? Czy wróżka może powiedzieć 
mi prawdę? Demony wołały: „Wiem, 
kim jesteś, Święty Boży”. One miały 
świadomość, że Jezus z Nazaretu jest 
Bogiem, lecz Pan zgromił je słowami: 
„Milcz i wyjdź z niego”. Jezus nie chciał 
słyszeć prawdy o sobie z ust kłamcy, 
bo kłamca mówi prawdę, żeby zwodzić. 
Trzeba wiedzieć, że zbuntowani aniołowie 
mają sporą wiedzę o nas i mogą jej użyć 
przeciwko nam. Muszą jednak dostać 

od Boga przyzwolenie na skorzystanie 
z niej. Problem tkwi w tym, że człowiek 
ma wolną wolę i sam też może się na 
to zgodzić. Dzieje się to wówczas, kiedy 
idzie do wróżbity, maga, czarnoksiężnika. 
Momentem otwarcia się na działanie 
złych mocy jest często pozytywna odpo-
wiedź na słowa: „Pozwól, że ci powróżę. 
Pozwól, że zobaczę linie twojego życia. 
Pozwól, że ułożę ci horoskop”. Już samo 
skorzystanie z usług takich ludzi jest 
rażącym złamaniem prawa Bożego, gdyż 
robiąc to, oddajemy się praktyce, która 
w Biblii została przeklęta i nazwana 
obrzydliwą w oczach Boga. Dodatkowo 
słowa otwarcia można zinterpretować 
jako słowa demona, który mówi: „Pozwól, 
żebym skorzystał z wiedzy o tobie, otwórz 
mi swoją wolę, żebym ja mógł skorzy-
stać z twojej wolnej woli, czyli otwórz 
mi bramę duszy, a powiem ci wszystko, 
pozwól mi zajrzeć do świątyni twego 
serca!”. Kiedy się na to godzimy, wówczas 
wróżbita może ujawnić jakieś informacje 
z naszej przeszłości, zwłaszcza te doty-
czące traumatycznych przeżyć, związa-
nych z doświadczeniem zła, ponieważ 
przy każdym z nich piekło było obecne 
obok nas. Trzeba pamiętać, że szatan naj-
pierw się uwiarygadnia, czyli opowiada 
historię naszego życia, może wymienić 
nasze grzechy, a my myślimy: „Niesamo-
wite, to wszystko prawda”. Kiedy jednak 
się uwiarygodni, doprowadzi do naszej 
zguby. Właśnie dlatego chodzenie do 
wróżbitów, magów, jasnowidzów czy czar-
noksiężników jest bardzo niebezpieczne 
i najczęściej doprowadza do poranienia 
duchowego i różnych dręczeń.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

 
rOzmawiaŁa s. wiOletta OstrOwsKa csl

różaNiec, Nr 11 (737) listOPad 2013

Widzimy to w Bolszewji, gdzie komuniści 
dzierżą ster rządów w swym ręku, widzimy 
to w Meksyku, Hiszpanii – a i nasza sojusz-
niczka Francja nie jest od tego zbyt daleko. 
Tam bowiem wpływ Kościoła na wycho-
wanie został usunięty, istnieją szkoły bez-
wyznaniowe, w których dzieci o Bogu nie 
słyszą, A co dzieje się w tych państwach, 
gdzie bolszewizm i komunizm wzięły góry 
nad zdrowymi prądami społecznymi? 

Rola Kościoła 
w wychowaniu
Mądrość ojców naszych

Przejdźmy wreszcie do trzeciej instytucji wychowawczej – do kościoła 

katolickiego. jesteśmy w dobie obecnej świadkami prądów, dążących 

do całkowitego usunięcia wpływów, wychowawczych kościoła, 

a nawet do ostrej z nim, nie przebierającej w środkach walki.

Tam, owszem, słyszy młodzież o Bogu, 
ale słyszy szyderstwa z Niego, drwiny, 
uczy się go nienawidzić. Tam uczy się 
lekceważyć człowieka wierzącego, uważać 
go za gorszego od bezbożników, uczy się 
go prześladować i poniżać na każdym 
kroku. Tam zamiast cnót gloryfikuje się 
występki. Nic więc dziwnego, że społe-
czeństwa te, pozbawione ożywczych źródeł 
wiary, moralnie coraz niżej opadają, coraz 
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ta ingerencja we wnętrze człowieka jest 
o wiele głębsza.

? A zabobony? Jak należy do 
nich podchodzić?
Katechizm mówi, że są to różne 

przekonania ludzi, dotyczące związ-
ków przyczynowo skutkowych zacho-
dzących między dwoma wydarzeniami 
(zob. KKK 2111), np. kot przebiegł drogę, 
ktoś wodę z pomyjami wylał przed dom, 
inny dokonał jakiegoś obrzędu ze zmar-
łym i w związku z tym coś się stanie. 
Zabobon jest definiowany jako grzech, 
brak ufności w miłosierdzie Boże, lek-
ceważenie tego, co naprawdę stanowi 
wartość dla człowieka wierzącego.

? A wróżki? Czy przepowiednie 
wróżek naprawdę się spraw-
dzają?

Dzisiaj panuje w społeczeństwie ogromna 
ignorancja. Ludzie nie mają pojęcia, że 
wokół istnieje świat duchowy, który ma 
na nas ogromny wpływ. Wróżbiarstwo 
zostało w Piśmie Świętym zakazane 
i przeklęte przez Boga, ponieważ jest to 
wchodzenie w bezpośredni kontakt ze 
złem, ze światem wiedzy, która w normal-
nym porządku nie jest dla nas dostępna. 
To chęć panowania nad czasem. Dlaczego 
to jest złe? Czy wróżka może powiedzieć 
mi prawdę? Demony wołały: „Wiem, 
kim jesteś, Święty Boży”. One miały 
świadomość, że Jezus z Nazaretu jest 
Bogiem, lecz Pan zgromił je słowami: 
„Milcz i wyjdź z niego”. Jezus nie chciał 
słyszeć prawdy o sobie z ust kłamcy, 
bo kłamca mówi prawdę, żeby zwodzić. 
Trzeba wiedzieć, że zbuntowani aniołowie 
mają sporą wiedzę o nas i mogą jej użyć 
przeciwko nam. Muszą jednak dostać 

od Boga przyzwolenie na skorzystanie 
z niej. Problem tkwi w tym, że człowiek 
ma wolną wolę i sam też może się na 
to zgodzić. Dzieje się to wówczas, kiedy 
idzie do wróżbity, maga, czarnoksiężnika. 
Momentem otwarcia się na działanie 
złych mocy jest często pozytywna odpo-
wiedź na słowa: „Pozwól, że ci powróżę. 
Pozwól, że zobaczę linie twojego życia. 
Pozwól, że ułożę ci horoskop”. Już samo 
skorzystanie z usług takich ludzi jest 
rażącym złamaniem prawa Bożego, gdyż 
robiąc to, oddajemy się praktyce, która 
w Biblii została przeklęta i nazwana 
obrzydliwą w oczach Boga. Dodatkowo 
słowa otwarcia można zinterpretować 
jako słowa demona, który mówi: „Pozwól, 
żebym skorzystał z wiedzy o tobie, otwórz 
mi swoją wolę, żebym ja mógł skorzy-
stać z twojej wolnej woli, czyli otwórz 
mi bramę duszy, a powiem ci wszystko, 
pozwól mi zajrzeć do świątyni twego 
serca!”. Kiedy się na to godzimy, wówczas 
wróżbita może ujawnić jakieś informacje 
z naszej przeszłości, zwłaszcza te doty-
czące traumatycznych przeżyć, związa-
nych z doświadczeniem zła, ponieważ 
przy każdym z nich piekło było obecne 
obok nas. Trzeba pamiętać, że szatan naj-
pierw się uwiarygadnia, czyli opowiada 
historię naszego życia, może wymienić 
nasze grzechy, a my myślimy: „Niesamo-
wite, to wszystko prawda”. Kiedy jednak 
się uwiarygodni, doprowadzi do naszej 
zguby. Właśnie dlatego chodzenie do 
wróżbitów, magów, jasnowidzów czy czar-
noksiężników jest bardzo niebezpieczne 
i najczęściej doprowadza do poranienia 
duchowego i różnych dręczeń.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Widzimy to w Bolszewji, gdzie komuniści 
dzierżą ster rządów w swym ręku, widzimy 
to w Meksyku, Hiszpanii – a i nasza sojusz-
niczka Francja nie jest od tego zbyt daleko. 
Tam bowiem wpływ Kościoła na wycho-
wanie został usunięty, istnieją szkoły bez-
wyznaniowe, w których dzieci o Bogu nie 
słyszą, A co dzieje się w tych państwach, 
gdzie bolszewizm i komunizm wzięły góry 
nad zdrowymi prądami społecznymi? 

Rola Kościoła 
w wychowaniu
Mądrość ojców naszych

Przejdźmy wreszcie do trzeciej instytucji wychowawczej – do kościoła 

katolickiego. jesteśmy w dobie obecnej świadkami prądów, dążących 

do całkowitego usunięcia wpływów, wychowawczych kościoła, 

a nawet do ostrej z nim, nie przebierającej w środkach walki.

Tam, owszem, słyszy młodzież o Bogu, 
ale słyszy szyderstwa z Niego, drwiny, 
uczy się go nienawidzić. Tam uczy się 
lekceważyć człowieka wierzącego, uważać 
go za gorszego od bezbożników, uczy się 
go prześladować i poniżać na każdym 
kroku. Tam zamiast cnót gloryfikuje się 
występki. Nic więc dziwnego, że społe-
czeństwa te, pozbawione ożywczych źródeł 
wiary, moralnie coraz niżej opadają, coraz 
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mniejszą dla przyszłości narodu przedsta-
wiając wartość.
Jakże inaczej wyglądają społeczeństwa, 
gdzie dobroczynny wpływ wychowawczy 
Kościoła katolickiego ma szerokie pole 
działania! Narody te moralnie są zdrowe, 
przedstawiają dynamiczną siłę rozwo-
jową. Uznanie Kościoła katolickiego i jego 
nauki Chrystusowej oraz postępowanie 
w myśl tejże nauki jest prawdziwym dla 
nich błogosławieństwem.
Kto wierzy w naukę Chrystusa i w Jego 
kościół, ten uznaje niezaprzeczone prawo 
wychowania Kościoła. Od samego bowiem 
Chrystusa otrzymał on potrójne posłan-
nictwo. Z Jego Przenajświętszej woli 
trojaką piastuje władzę: kapłańską, 
nauczycielską i pasterską. Posiada więc 
szerokie prawo wychowania, co więcej, 
z tytułu tego ma prawo czuwania nad kie-
runkiem wychowawczym domu i szkoły; 
wychowanie w tych instytucjach musi 
podporządkować się woli Kościoła, który 
przecież czuwa nad zbawieniem dusz.
Z woli Chrystusa ma Kościół prowadzić 
dusze do Boga. Troszczy się więc o to, by 
nic nie sprowadziło ich z drogi prawdziwie 
dobrej, troska się o wszystkich swych 
członków — o dzieci, młodzież, ludzi 
dojrzałych i starców. Zabiega, by żadna 
owieczka nie zbłądziła i nie zatraciła się 
na zawsze. A jeżeli zbłądzi która, wówczas 
jak najlepsza matka przytuli ją i zwróci 
Chrystusowi.
Oddziaływanie wychowawcze Kościoła na 
młodzież jest najpierw pośrednie, potem 
bezpośrednie. Przyjąwszy niemowlę 
poprzez chrzest święty do grona swych 
członków, udziela mu Kościół w pierw-
szych latach życia swej zbawiennej nauki 
najpierw za pośrednictwem rodziny, 
a później i szkoły wyznaniowej. Dwie 

te instytucje wychowawcze, poznawszy 
zasady nauki Kościoła, z jego woli przeka-
zują je w nauce religii młodym członkom 
rodziny. Po dojściu dziecka do wieku, 
kiedy zaczyna kierować się rozumem, 
Kościół oddziałuje na nie wychowawczo 
już bezpośrednio: drogą głoszonych nauk, 
przygotowania do sakramentów św. oraz 
ich udzielania. Czyni wysiłki by dziecko 
stawało się coraz lepsze, by coraz lepiej 
realizowało w byciu praktycznym wska-
zania nauki Chrystusowej.
Wielką krzywdę i niepowetowaną szkodę 
wyrządzają poszczególnym jednostkom 
i całym społeczeństwom ci, którzy drogą 
głoszenia i szerzenia przewrotnych haseł 
starają się wykreślić imię Boga i Kościoła 
z życia ludzi. Widzimy do czego doprowa-
dziło to w niektórych przedtem szczerze 
katolickich krajach. U nas w Polsce do 
tego dopuścić nie możemy. Znając zba-
wienny wpływ wychowawczy Kościoła, 
nie dopuścimy do jego ograniczenia czy 
usunięcia, lecz twardo stać będziemy przy 
nauce Chrystusowej i Jego Kościele. Rzu-
ciwszy  krótko okiem na cele i poczynania 
wychowawcze domu, szkoły i Kościoła, 
dochodzimy do wniosku, że racjonalne 
wychowanie młodego pokolenia możliwe 
jest tylko wtedy, gdy trzy te instytucje 
pozostają ze sobą w zgodzie, stale się 
porozumiewają i zgodnie w obranym 
kierunku współpracują.
Tylko przy zgodnej współpracy wycho-
wamy pełnego człowieka, zdolnego do 
pełnienia powierzonych mu zadań, umie-
jącego przeciwstawić się niezachwianie 
wszelkim burzom życiowym. Tylko wtedy 
otrzymamy wychowanka, umiejącego żyć 
ku chwale Boga, pożytkowi społeczeń-
stwa i dla własnego dobra.
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Biskupim. Niestety, w okolicach Radzicza 
Niemcy zatrzymali kolejkę, szukając 
wśród podróżnych ukrywających się żoł-
nierzy polskich, jednocześnie wysadzając 
tory i uniemożliwiając dalszą podróż. 
Wśród niemieckich żołnierzy był młody 
hrabia Limburg Stirum z Chlebowa – 
właściciel majątków i lasów koło Łobże-
nicy oraz księgowy z łobżenickiego młyna 
– Harry Schultz. 
Podróżnym nakazano powrót do Górki, 
gdzie Niemcy zdążyli już zaprowadzić 
swoje porządki. Zapewnili przy tym Pro-
wincjała i wszystkich zakonników, że nie 
zrobią im żadnej krzywdy. W klasztorze 
zatem życie płynęło na pozór normalnie. 

Zwyczajem Zgromadzenia – we wrześniu 
odbyły się obłóczyny i śluby zakonne. 
Do nowicjatu przyjęto trzech postulan-
tów na braci zakonnych, a kilku innych 
braci zakończyło nowicjat i 8 września 
złożyli swoją pierwszą profesję zakonną. 
Potem jeszcze obchodzono odpust ku czci 
Matki Bożej Siewnej, niestety w związku 
z nasilającymi się represjami wojennymi, 
uroczystości te były bardzo ubogie. 
Potem wszystko potoczyło się już bardzo 
szybko...
Terror nazistowski narastał. W okolicy 
Górki Niemcy dokonywali coraz zuchwal-
szych aresztowań i aktów terroru na 
okolicznych mieszkańcach, a w samym 
klasztorze utworzyli przejściowy obóz 
zagłady. Jego komendantem został ten 
sam Harry Schultz. Ten kat i oprawca 
grasował wcześniej po okolicy ze swoją 
bandą, dokonując rewizji, aresztowań 
i gwałtów... swojej zbrodniczej profesji 
nie zaprzestał nawet jako komendant 
góreckiego obozu. 
Kiedy 23 października 1939 roku oficjal-
nie ogłoszono powstanie obozu, w Górce 
znajdowało się 25 braci zakonnych 
i 5 księży MSF.
Naoczny świadek tych wydarzeń – gospo-
darz klasztorny Roman Laski – opowiadał 
potem, że tego dnia, po śniadaniu, na teren 
klasztoru wjechały auta ciężarowe pełne 
uzbrojonych hitlerowców. Byli to przeważ-
nie Volksdeutsche z Łobżenicy i okolic. 
Kiedy Roman wszedł do klasztoru, wszyscy 
księża i bracia zakonni stali już na dolnym 
korytarzu odwróceni twarzami do ściany, 
z rękoma podniesionymi do góry. Dowódca 
niemieckiej bandy – Seehawer – „przed-
stawił” nowego zarządzającego klasztorem 
Harrego Schultza, któremu pomagało około 
10 uzbrojonych strażników. 

To samo miejsce obrali sobie też Misjo-
narze Świętej Rodziny, osiedlając się 
w 1923 roku w pobernardyńskim klasz-
torze, właśnie na tym wzniesieniu. Miej-
sce to nazwano Górką pod Łobżenicą, 
a potem Górką Klasztorną. 
Miejsce to stało się oazą spokoju, modli-
twy i ciągle rosnącego kultu Matki Bożej 
– Pani na Krajnie. 
Tak było do lata 1939 roku, kiedy 
to na ziemiach polskich i oczywiście 
w okolicach Górki, dawało się zauwa-
żyć i odczuwać nadciągające wojenne 
chmury. Narastały różnego rodzaju 
prowokacje niemieckie, a oddziały 
Wermachtu przyjmowały coraz śmielsze 

pozycje na naszych granicach, przy-
gotowując się tym samym do ataku 
na Polskę.
I tak się też stało. 1 września 1939 roku 
wojska niemieckie przerwały nasze gra-
nice, wdzierając się coraz dalej w głąb 
naszej Ojczyzny.
Oddział żołnierzy niemieckich załomotał 
też kolbami w bramy góreckiego klasz-
toru. W chwili, gdy Niemcy przybyli do 
Górki, gospodarze – czyli księża i bracia 
zakonni MSF, z księdzem Prowincjałem 
Piotrem Zawadą, ewakuowali się na sta-
cję kolejki wąskotorowej w Łobżenicy 
skąd chcieli udać się do innych domów 
zakonnych w Kruszewie i Kazimierzu 
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Tak oto u stóp Pani na Krajnie, Matki 
Bolesnej, zaczął się jakże bolesny okres 
dla Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Niemcy nie zezwalali na żaden kontakt 
duchownych z cywilami, nawet wspo-
mniany Roman Laski straszony był utratą 
życia, jeśli tylko zostanie przyłapany na 
rozmowie z którymś z duchownych.
Codziennie rano bracia, pod eskortą 
niemiecką, prowadzeni byli na roboty 
do majątku w Ratajach. Duchowni 
wstawali wcześnie rano, by móc uczest-
niczyć we Mszy św., którą odprawiał 

ksiądz Prowincjał. Po krótkim śniadaniu 
odbywał się apel przed komendantem 
Schultzem , który musiał składać sam 
Prowincjał Piotr Zawada. Za najmniejsze 
nawet przewinienie lub nieprzestrze-
ganie obozowego regulaminu duchowni 
byli obrażani, popychani, a nawet bici 
pejczami. Strażnicy przeszkadzali we 
Mszach św., wyśmiewali księży, bezcze-
ścili obrazy, strzelali do krzyża… Ten 
krucyfiks, ze śladami po kulach do dziś 
dnia wisi w góreckim klasztorze.
Z początkiem listopada w okolicach 
zaczęto przeprowadzać aresztowania 
księży z dekanatu łobżenickiego i nakiel-
skiego. Nie ominęło to nawet księży Misjo-
narzy, których 9 listopada wyprowadzano 
z klasztoru do gmachu sądu w Łobże-
nicy. Wszystkich bez wyjątku nazwano 
wrogami nowego porządku i skazano 
na odosobnienie w góreckim klasztorze. 
Obiecano im, że po 11 listopada (w Polsce 
Święto Odzyskania Niepodległości), jeśli 
nie będą stawiać oporu, zostaną zwolnieni 
do swoich parafii. Był to kolejny, ale nie 
ostatni, blew ze strony Nazistów. 
Wśród więźniów góreckiego obozu było 
5 księży MSF z Prowincjałem na czele, 
25 braci zakonnych, dwie siostry Słu-
żebniczki Maryi, proboszczowie z Łobże-
nicy, Mroczy, Miasteczka Krajeńskiego, 
Wyrzyska, Bługowa, Kosztowa, Glesna, 
Bądeczka, Orka, Fanianowa i Rzadkowa 
oraz wikariusze z Łobżenicy, Nakła 
i Mroczy i dwaj księża „goście”.
10 listopada, po południu, mieszkańcom 
obozu zaczęto odbierać rzeczy osobiste 
i stało się jasne, że nie czeka ich nic 
dobrego. Strażnicy zabrali więźniom 
przybory do golenia, papierosy, a nawet 
ubrania – zostawiając tylko bieliznę oso-
bistą, spodnie i sutanny. Wieczorem do 

klasztoru dotarli dodatkowi funkcjona-
riusze niemieccy, ksiądz Prowincjał rzekł 
do współbraci: „Nasz koniec się zbliża! 
Gotujmy się ma śmierć!”
Około 2 w nocy z 11 na 12 listopada 
w całym klasztorze rozległ się przeraź-
liwy dźwięk dzwonka, a zaraz potem 
krzyki i wyzwiska okupanta pod adre-
sem księży i braci. W szaleńczym tempie 
trzech minut wszyscy mieli się ubrać 
(włożyć tylko spodnie i sutanny) i stawić 
na dolnym korytarzu. Nie pozwolono 
im zabrać ze sobą niczego z rzeczy oso-
bistych, a jeśli ktoś chciał coś zabrać 
– otrzymywał okrutne razy biczem po 
plecach i głowie. Wszystko to obserwował 
chłopiec o nazwisku Trepkowski – sie-
rota, który pasał bydło w gospodarstwie. 
Niemcy odpędzili go i kazali dalej spać 
i nie oglądać tej akcji. Zebranych więź-
niów dokładnie przeszukano, a potem 
sznurami powiązano im ręce. Tak skrę-
powanych wyprowadzono przed klasztor 
i kazano ładować się na podstawione cię-
żarówki. Pierwszy wszedł ksiądz Myrwa 
i zwrócił się do reszty: „Po co się lękać? 
Mamy przecież misyjne krzyże!”
Gdy załadunek dobiegł końca, w ciemno-
ściach przyklasztornych dało się słyszeć 
strzały. Potem okazało się, że od tych 
strzałów zginał ksiądz Bolesław Wysocki 
– redaktor naczelny Posłańca Świętej 
Rodziny, który chciał uniknąć załadunku, 
ale nie zdążył uciec. Był kolejną – bo 
bracie Bernardzie Jabłońskim – ofiarą 
pacyfikacji obozu w Górce. 
Według relacji świadków, po drodze 
do Paterka, Niemcy próbowali jesz-
cze bardziej upodlić naszych księży. 
Księdzu Zawadzie nakazali podeptać 
krzyż misyjny, a gdy odmówił – ode-
brali krzyże jemu i księdzu Myrwie 

i wrzucili do jeziora luchowskiego koło 
Trzebonia. 
Nad ranem 12 listopada transport śmierci 
dotarł do Paterka koło Nakła. Na miejscu 
był już wykopany spory dół, a na jego 
brzegu po jednej stronie stali członko-
wie Selbstschutzu z bronią wycelowaną 
w stronę dołu. Zakonnikom nakazano 
opuścić ciężarówki i ustawiono po prze-
ciwnej stronie. Dołączono do nich też 
więźniów z łobżenickiego więzienia. Padł 
rozkaz: „OGNIA!” i ciszę nocy przerwały 
strzały. Ludzie osuwali się, wpadając do 
wykopanego dołu. Tych, którzy nie zginęli 
od razu, dobijano kolejnymi strzałami, 
lub – tak jak jednej z sióstr - rozpłatano 
głowę łopatą. Tak oto w nocy z 11 na 
12 listopada 1939 roku w Paterku – 
na Ołtarzu Ojczyzny poniosło śmierć 
ok. 50 osób:

14 księży diecezjalnych •
2 księży z innych zgromadzeń  •
zakonnych
2 siostry Służebniczki Maryi •
25 braci zakonnych •
5 księży ze Zgromadzenia Misjo- •
narzy Świętej Rodziny z księdzem 
Prowincjałem Piotrem Zawadą
ok. 20 innych więźniów z Łobżenicy •

Mord na polskim duchowieństwie 
w Paterku nie był pierwszym i nie ostat-
nim przejawem okrucieństwa niemiec-
kiego okupanta w stosunku do ludności 
polskiej i żydowskiej na terenie Polski 
w okresie II wojny światowej. Niektóre 
zbrodnie pozostały nierozliczone po dziś 
dzień, a ich oprawcy nie ponieśli kary 
za swoje okrucieństwo. Jednak najważ-
niejsza jest nasza pamięć o tych, którzy 
oddali swe doczesne życie w męczeńskiej 
śmierci, zasługując na życie wieczne.
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Tak oto u stóp Pani na Krajnie, Matki 
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dla Misjonarzy Świętej Rodziny. 
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ksiądz Prowincjał. Po krótkim śniadaniu 
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Mszach św., wyśmiewali księży, bezcze-
ścili obrazy, strzelali do krzyża… Ten 
krucyfiks, ze śladami po kulach do dziś 
dnia wisi w góreckim klasztorze.
Z początkiem listopada w okolicach 
zaczęto przeprowadzać aresztowania 
księży z dekanatu łobżenickiego i nakiel-
skiego. Nie ominęło to nawet księży Misjo-
narzy, których 9 listopada wyprowadzano 
z klasztoru do gmachu sądu w Łobże-
nicy. Wszystkich bez wyjątku nazwano 
wrogami nowego porządku i skazano 
na odosobnienie w góreckim klasztorze. 
Obiecano im, że po 11 listopada (w Polsce 
Święto Odzyskania Niepodległości), jeśli 
nie będą stawiać oporu, zostaną zwolnieni 
do swoich parafii. Był to kolejny, ale nie 
ostatni, blew ze strony Nazistów. 
Wśród więźniów góreckiego obozu było 
5 księży MSF z Prowincjałem na czele, 
25 braci zakonnych, dwie siostry Słu-
żebniczki Maryi, proboszczowie z Łobże-
nicy, Mroczy, Miasteczka Krajeńskiego, 
Wyrzyska, Bługowa, Kosztowa, Glesna, 
Bądeczka, Orka, Fanianowa i Rzadkowa 
oraz wikariusze z Łobżenicy, Nakła 
i Mroczy i dwaj księża „goście”.
10 listopada, po południu, mieszkańcom 
obozu zaczęto odbierać rzeczy osobiste 
i stało się jasne, że nie czeka ich nic 
dobrego. Strażnicy zabrali więźniom 
przybory do golenia, papierosy, a nawet 
ubrania – zostawiając tylko bieliznę oso-
bistą, spodnie i sutanny. Wieczorem do 

klasztoru dotarli dodatkowi funkcjona-
riusze niemieccy, ksiądz Prowincjał rzekł 
do współbraci: „Nasz koniec się zbliża! 
Gotujmy się ma śmierć!”
Około 2 w nocy z 11 na 12 listopada 
w całym klasztorze rozległ się przeraź-
liwy dźwięk dzwonka, a zaraz potem 
krzyki i wyzwiska okupanta pod adre-
sem księży i braci. W szaleńczym tempie 
trzech minut wszyscy mieli się ubrać 
(włożyć tylko spodnie i sutanny) i stawić 
na dolnym korytarzu. Nie pozwolono 
im zabrać ze sobą niczego z rzeczy oso-
bistych, a jeśli ktoś chciał coś zabrać 
– otrzymywał okrutne razy biczem po 
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„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie  
i niespokojne jest moje serce,  
dopóki nie spocznie w Tobie...”

Dobrze żyć – to wiele,  
dobrze umrzeć  
– to wszystko...

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzesze-
niem modlitewnym, które przypomina 
o pilnej konieczności dobrego przygo-
towania się do ostatecznego spotkania 
z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, 
poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną 
wyjednać – dla wiernych katolików – 
wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obo-
jętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę 
nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą 
i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, 
należący do Stowarzyszenia kierują czę-
sto swe myśli ku wieczności, starają się 
wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, 
by w ten sposób być gotowym na śmierć 
w każdej chwili życia.

Dla każdej i dla każdego...
ADS jest stowarzyszeniem uniwersal-
nym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpi-
sanie do Księgi i tym samym powierzyć 
ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matce 
Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje 
się świadectwo – książeczkę.
Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie 
ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się 
do codziennego rachunku sumienia, 
a także udziału w dniach skupienia 
i rekolekcjach organizowanych w wielu 
regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne 
nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej 
i św. Józefa, mają udział w zasługach 
płynących ze wspólnych modlitw, uczest-
niczą w przywilejach i łaskach, będących 
owocami odprawianych każdego dnia 
Mszach Św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu Boleści 
Matki Bożej
Stowarzyszenie propaguje odmawianie 
Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. 

Wydaje także informacyjny biuletyn 
Nadzieja i Życie, w którym czytelnicy 
dzielą się doświadczeniem uzyskanych 
łask dla swoich bliskich, a także prze-
miany ich serca, zwłaszcza w ostatnich 
godzinach życia. Liczne świadectwa i listy 
potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego 
świata pojednanych z Bogiem, pełnych 
pogodnej nadziei.
Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą 
korzystać z odpustów, po wypełnieniu 
odpowiednich praktyk pobożnych. Szcze-
gółowa informacja oraz poszczególne 
części modlitwy i jej tajemnice zostały 
przedstawione w dziale > Apostolstwo 
> Różaniec.

Historia Stowarzyszenia 
ściśle związana z kultem 
Matki Boskiej Bolesnej
Kult ten ma swoje główne źródło w Ewan-
gelii, a jego podstawą są prorocze słowa 
starca Symeona: „A Twoją duszę prze-
niknie miecz” (Łk 2, 35). Szczytowym 
momentem boleści Maryi jest Jej obec-
ność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna 
(por. J 19, 25-27).
Należący do Stowarzyszenia zamawiają 
Msze św. w intencji członków, zarówno 
żyjących jak i zmarłych, a także angażują 
się w różne akcje apostolskie na terenie 
swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy 
ponad 500 tys. członków oraz 1100 zela-
torów.
Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją 
obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele 
miast Polski. Nowe wspólnoty powstają 
w Europie i Ameryce. Apostolstwo wydaje 
biuletyn – kwartalnik dla stowarzyszo-
nych Nadzieja i Życie (w rocznym abo-
namencie).
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„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie  
i niespokojne jest moje serce,  
dopóki nie spocznie w Tobie...”
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dobrze umrzeć  
– to wszystko...
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gółowa informacja oraz poszczególne 
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wszyscy trzej przywędrowali kolejno na 
łobżenicki półwysep. Najwcześniej dotarł 
tam, ale już z białogłową, najmłodszy 
z braci i zbudował szałas. Później przybyli 
starsi bracia, którzy ujrzawszy kobietę 
i wzniesioną zabudowę, czynili młod-
szemu wymówki, że się nie ożenił, ale 
wprowadził do swojego szałasu obcą „łoż-
nicę”, tzn. kobietę niepoślubioną według 
uroczystego rytuału. Założyciel osady nie 
widział w tym nic zdrożnego i dlatego 
wspomniany szałas nazwał ,,łożnicą”. 
Legenda ta , powtarzana w innej wersji, 
sugeruje, jakoby nazwa osady powstała 
od ,,łobżeńca”, czyli człowieka , który 
się ożenił.
Herbem miasta jest dzik i to właśnie 
z nim związana jest druga legenda. 
Mówi ona również o trzech braciach, 
którzy polując w okolicach miasta, ubili 

Spacer po Łobżenicy  
– stolicy Krajny
„kolor krajny jest, jak niebo, niezapominajek 

kwiat, tafle jezior i strumyki zauroczyć mogą was”.

te słowa Pieśni do Matki Bożej Góreckiej doskonale 

odzwierciedlają charakterystyczne cechy tego krajobrazu.

w miejscu dzisiejszego Starego Rynku 
wspaniałego odyńca. Byli tak zagorza-
łymi łowcami, że dla uczczenia szczęśli-
wego zakończenia polowania i obfitego 
trofeum postanowili pozostać w stanie 
bezżennym. Po tych „ślubach” bracia 
powędrowali dalej, każdy w innym 
kierunku. Starsi postanowienia docho-
wali. Młodszy jednak, licząc ponownie 
na obfity łup, postanowił powrócić na 
półwysep. Po drodze spotkał piękną 
i niedrobną dziewicę i zabrał ją ze sobą, 
jako legalną małżonkę. Znając teren 
z poprzedniego polowania, wiedząc o jego 
zasobności , nie tylko w dziki, ale także 
ryby w okolicznych wodach, postanowił 
osiedlić się na stałe. Po pewnym czasie 
na półwysep powrócili również starsi bra-
cia. Zastali teren już zagospodarowany, 
a widząc brata z uroczą białogłową, 

Łobżenica, małe miasteczko, będące sto-
licą malowniczej Krajny, której serce 
bije w Górce Klasztornej u Matki Bożej 
Góreckiej, od lat zachwyca wędrowców 
nie tylko z Polski.
Wyróżnia się spośród innych małych 
miejscowości doskonale zachowanym 
charakterystycznym układem miejskim. 
Nietypowe położenie dwóch ryneczków 
połączonych uliczką, otoczonych budyn-
kami pochodzącymi z XIX i początków XX 
wieku oraz górujące nad całością wieże 
dwóch kościołów nadają miasteczku 
szczególną atmosferę, jedyną w swoim 
rodzaju.
Geneza powstania miasta głosi, że topnie-
jący lodowiec utworzył południe Krajny 
od Sępólna po Więcbork i Łobżenicę, jako 
obszerne rozlewisko, którego wody spły-
wały korytem rzeki Łobzonki. W polodow-
cowych nieckach powstały liczne jeziora 
stanowiące charakterystyczny element 
polodowcowego krajobrazu Pojezierza 
Krajeńskiego – zwanego Krajną. Samo 
miasto leży na niewielkim wzniesieniu, 
otoczonym dwoma ramionami doliny. Od 
wschodu wypełnia ją koryto Łobżonki, zaś 
od zachodu ciągną się łąki podmiejskie 

zalane jeszcze w XVII wieku przez Jezioro 
Lepsze lub dwa zbiorniki wodne. Wska-
zują na to źródła historyczne, ale i dzi-
siejsza topografia terenu.
Najwyższe wzniesienia znajdują się 
na północnym krańcu miasta, po pra-
wej stronie szosy do Złotowa. Nieda-
leko, w lasku miejskim mamy pagórek 
(103,8m), następne w Ratajach (104,8m) 
oraz w Luchowie (106,3m).
Na terenie Krajny lasy zostały dość 
wcześnie wycięte, a ziemia przeznaczona 
została pod uprawę. Większe kompleksy 
leśne spotykamy jedynie w części zachod-
niej i północnej miasta. Z Łobżenicy naj-
bliżej jest do lasów złotowskich, w których 
nie brakuje darów w postaci grzybów, 
jagód, jeżyn.
Nie sposób określić bliżej, kiedy powstało 
grodzicko (osada) Łobżenicy. Na dawną 
genezę osadnictwa mogą wskazywać 
zachowane legendy. W jednej z nich 
mówi się o trzech braciach wyruszają-
cych w świat w poszukiwaniu dogodnego 
miejsca do założenia osady. Wcześniej 
złożyli oni sobie przysięgę, że żaden 
z nich nie poślubi białogłowy z innego 
plemienia. Stało się jednak tak, że 
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zawołali z wielkim gniewem „Łup 
żeńca”, co oznaczało: bij i łup tego, który 
ośmielił się złamać ślubowanie i ożenił 
się. Zatem nazwa Łobżenica powstać 
miała od owego „Łup żeńca”, względnie 
od „Łobżeńca”, tj. tego, który ożenił się, 
a w gwarze krajeńskiej – ,,łobżenił”. 
Wiele interpretacji, różne wykładnie, 
ale faktem jest, że najdawniejsze dzieje 
miasta spisane są w „Księgach miasta 
Łobżenicy” przedstawiają następujące 
fakty. To właśnie w nich spotyka się 
nazwę miasta, której pochodzenie do 
dzisiaj ma kilka wytłumaczeń: Łobże-
nica, Lobzenica, Łobżenice, Lobzenice. 
W aktach grodzkich nakielskich wymie-
niona jest również nazwa Lobzencza 
i Lobzenicza.

Historia podaje, że Łobżenica przed 
1438 rokiem otrzymała prawa miejskie 
i była miastem prywatnym. Rok uzyska-
nia praw miejskich jest w historii wska-
zywany na dwie daty. Pierwsza z nich to 
1314 rok, kiedy to, zgodnie z materiałami 
historycznymi 9 lutego Łokietek nadał 
Pałuce Wincentemu Piotrowiczowi prawo 
lokacji w Łobżenicy miasta na prawie 
magdeburskim. Nie jest udowodnione 
w jakim miejscu wydano przywilej – 
źródła podają następujące miejscowości: 
Dobrzyń nad Wisłą, Dobrzyca pod Jaro-
cinem, Dobra koło Turka. Przyjęto za 
wiarygodny rok 1314, jako datę nadania 
praw miejskich. W roku 2014 miasto 
świętowało swoje 700 urodziny.

 
ewa dmOchewicz

Uczniowie Szkoły Podstawowej imie-
nia Mikołaja Kopernika w Wiktorówku 
starają się pokazać wszystkim jakie to 
ważne. Dzieci regularnie dbają o miejsca 
pamięci, gdzie znajdują się pomniki ku 
czci osób pomordowanych podczas dru-
giej wojny światowej. Jednym z takich 
miejsc jest pomnik znajdujący się w Górce 
Klasztornej. Drugim miejscem są groby 
pomordowanych znajdujące się w środku 
lasu w miejscowości Piesno.
Uczniowie, w ramach upamiętnienia 
rocznicy 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, realizowali projekt 
edukacyjny pod nazwą „Nie pozwolimy 
zapomnieć...”. Jednym z elementów tego 
przedsięwzięcia było odrestaurowanie 

Pamiętamy...
są w naszej parafii miejsca, o których należy pamiętać.

miejsca pamięci w Piesnach. Odmalo-
wano słupki i łańcuchy, zainstalowano 
ławkę ze skrzynią na narzędzia ogrodowe 
oraz tablicę przedstawiającą informacje 
dotyczące zbrodni, której tam dokonano. 
Oznakowano również drogi prowadzące 
od strony Górki Klasztornej i od strony 
sołectwa Piesno poprzez zainstalowanie 
kierunkowskazów. Projekt był zrealizo-
wany w ramach inicjatyw lokalnych, 
sfinansowany przez Gminę Łobżenica.
Dbanie i troska o miejsca pamięci znaj-
dujące się na terenie naszej parafii jest 
wyrazem szacunku młodych ludzi dla 
poległych oraz żywą lekcją patriotyzmu 
dla nas wszystkich.

 
aNNa adamiK
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