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kasacji zgromadzenia w Studziannie w 1863roku, filipini znów powrócili na stare siedli-sko, podjęli się oni prowadzenia kroniki, aznaczną rolę w kontynuacji tego dzieła ode-grał ks. Władysław Nater. Zaczęła powstawać„I-sza Kronika XX w. Kościoła i Klasztoru wStudziannie” pod piórem takich księży, jak: R.Kmiecik, L. Pilch, J. Lewicki, J. Drewniak iwłaśnie W. Nater. Kiedy ogromne tomiskozostało zapełnione pismem, otwarto „II-ąKronikę XX w. Kościoła i Klasztoru w Stu-dziannie” a jej autorami stali się księża J.Lewicki i W. Nater, a po nim ks. KazimierzJelonek. Przerwa w zapiskach objęła kilka latwojennych, kiedy to z obawy przed szyka-nami okupanta – z wiadomymi konsekwen-cjami – trzeba sią było mieć na baczności.Kilkadziesiąt lat spisywał ks. WładysławNater swoje obserwacje, oceny i uwagi, ażdoszedł do tego, że pod koniec życia znałprawie każdego człowieka, trapiące go spra-wy, większość kontaktów międzyludzkich ikażdy zakątek parafii.W przyszłości napisze obszerne „Wspo-mnienia”, w których ujmie swoje spotkaniaze Studzianną (jeszcze w latach kleryckich),dopasowywania i wkomponowywania się wnią, swoje przymierze z nią. Nie będą na raziedrukowane, ale jeśli ocalały, godne są upo-wszechnienia, tak są wiarygodne i przekonu-jące. Ale wcześniej, w latach 60-tych XXwieku, zaktywizował się jako propagatorwysokiej rangi i znaczenia placówki sanktu-aryjnej. W latach sześćdziesiątych na kanwiewydarzeń z przeszłości okolic studziańskichprowadził w kościele „czytanki majowe”, aniektóre z nich drukował w prasie katolickiej.Szczególnie aktywny na polu propagandy,stał się czynny jeszcze bardziej przed rokiem1968, to jest przed datą koronacji obrazu„Jezus, Maryja, Józef Święty”, któremu nadałnazwę obrazu „Matki Boskiej Świętorodzin-nej”, by ta powszechnie się przyjęła.W „Przewodniku Katolickim” w 1968 ro-ku (nr 33) pisał na temat „Studzianna i 300lat Filipinów w Polsce”, z kolei już bardziejdoraźnie drukował artykuły w „KroniceDiecezji Sandomierskiej” (nr 6-7 z 1968) podtytułem „W przededniu koronacji obrazuMatki Bożej w Studziannie”. Ukazały się innemateriały historyczne księdza w prasiepolskiej. Jego praca powstała też w językułacińskim, to jest „Miraculosa Image SanctusFamiliae sive Beatissimae Deiperae „Sacro-familiraise in villa Studzianna-Sanctuarium”(1967), i stała się podstawą do wydaniaprzez władze kościelne decyzji publikacji okoronacji studziańskiego obrazu w dniu 18sierpnia 1968 roku. W kulminacyjnym mo-mencie uroczystości koronacyjnych, przyczynnościach okazjonalnych Prymasa Polski,ks. Stefana Wyszyńskiego i ks. kardynałaKarola Wojtyły zabrzmiała jako pobudka-kantata ułożona przez ks. Władysława Nate-ra do muzyki prof. Stefana Wrocławskiego zRadomia, „O Pani Sanktuariów na polskiejziemi”. Jej pełny tekst ma brzmienie pełneuroczystego natchnienia:
O, Pani sanktuariów na polskiej ziemi, skąd

nasz ród, Maryjo,
Tyś wybrała nasz prosty lud,
by sprawić cud i łaską krzepić naród.

Któż nie czci Cię, o Pani, kto nie zna
miłych Twych przybytków?
W nich siejesz blask – posiadasz tron –
Maryjo, o śliczna Matko w Rodzinie
Świętej byłaś, jak postanowił Pan –
I w Nazarecie lśniłaś jak najcudniejszy Wian!
Przy Tobie pędził życia znój
nasz zbawca, Jezus drogi
I Józef Oblubieniec Twój, cnót
pełen, choć ubogi.
Spójrz na Swój lud, co poprzez wieki
dni tu Ciebie czci,
gdzie bije dzwon w spiżowy tron,
Tu płyną łzy, miłość się skrzy!
Maryjo, Studzianny Opiekunko!
Niech Trójcy Świętej chwała wciąż
będzie za Twój czas!
A Ty racz przyjąć od nas na
skroń Korony dar.Stylizacja na język podniosły, staropolskidodawała potęgi blasku chwili nałożeniakorony w sierpniu 1968 roku w OgrodzieStudziańskim. Wszystko to znalazło potemodzew w mass mediach, a zwłaszcza w książ-ce, która kapłan wespół ze StanisławemStanikiem pt. „Dzieje kultu Matki Bożej Stu-dziańskiej” napisał.Twórczość sanktuaryjną ks. WładysławNater uprawiał wszechstronnie, we wszyst-kich gatunkach, w różnych aspektach.Współpracował z organistami: Rosłańcem iM. Pasieczyńskim, pisząc pod ich muzykępieśni. Największe powodzenie zdobyławykonywana od lat „Pieśń ku czci ŚwiętejRodziny”, która utrwaliła się w pamięciparafian i weszła do repertuaru w kościelestrudziańskim. Pierwsza jej zwrotka to maj-stersztyk zestroju słownego z rytmem:
Rodzinie Świętej chwała, cześć i miłości śpiew
I służba życiem całym! Oto nasz gromki zew!
Niech Ciebie, Boże Dziecię, z Jezusem, z Matką

trwa
Rodziny wielbią w świecie, niech serca ku wam

lgną!Ks. Nater nie ustawał w wysiłkach wzbo-gacania repertuaru kościelnego o akcentyMaryjne, rodzinne, historyczne, nawiązującedo szczególnego miejsca, jakim była Stu-dzianna. W ostatnich latach swego życiawspółpracował z kompozytorem i członkiemzespołu „Bazylikon”, założonym i prowadzo-nym przez ks. Kazimierza Jelonka. Napisałpieśń „O, Filipie Neriuszu” (Filip Neriusz jestpatronem ksiąg filipinów) i „StudziańskaMatko”. Szerokim nurtem płyną słowa dru-giej pieśni, wykonywanej przez zespół mło-dzieżowy:
Studziańska Matko, Tyś Matką naszą,
wielu do Ciebie troski swe śle,
Modły wznosimy i Cię prosimy,
Studziańska Matko, gdy jest nam źle.Kapłan lubujący się w staroświcczyźnie,o czym świadczy dobór jego słów, przema-wianie przez nowoczesne środki za pomocąprzekonujących i obejmujących sposobów,miał talent wszechstronny, który wykorzy-stywał podczas posługi kapłańskiej. To on wwywiadzie udzielonym mi wyraził się: „co-

dziennie dziękuję za dar kapłaństwa”. W tymsamym wywiadzie zwierza się z podróży,którą niedawno odbył do Ameryki. Powie-dział: „Pierwszą taką podróż podjąłem w1972 roku do USA na zaproszenie i całkowitykoszt mego starszego kolegi ks. MieczysławaGawrona – samolotem z Warszawy do Cleve-land. Potem jeździliśmy autem przez 19stanów z Ohio aż do Pacyfiku i inną drogą zpowrotem”.W tym czasie powstawała praca magi-sterska ks. Natera „Dzieje kultu Matki BożejŚwiętorodzinnej do czasów rozbiorowych”(1974). Było to ukoronowanie dwuletniegostudium pastoralnego, które skończył rokwcześniej. Studia pozwoliły mu „przepraco-wać” naukowo problematykę studziańską, apoza tym zapoznawały gruntowniej z prą-dami teologicznymi ostatniego Soboru. Ka-płan ten, który z „urzędu” i z „upodobania”zajmował się Studzianną, teraz chętnie po-dróżował, zawiązawszy już pierwsze kontak-ty zagraniczne. Po niedługim czasie od po-wrotu z USA odbył wyprawę do NiemiecZachodnich na zaproszenie tamtejszychoratorianów (filipinów). I tu spotkał się zwielką gościnnością oraz pomocą finansową.Dwa razy delegowała go Kongregacja naKongres Filipinów do Rzymu (1975, 1983),natomiast w 1976 roku wysłano go na spo-tkanie oratoriańsko-filipińskie do Paryża.Dawał sobie radę pod względem językowym,posługując się dość swobodnie łaciną, języ-kiem francuskim i niemieckim. Przyjmowanogo tam jak „ubogiego krewnego”, to znówprzedstawiciela uciskanego przez komuni-stów kościoła, tzw. szczątkowego humanistę.Ksiądz Nater poszerzył i pogłębił swojąwiedzę o świecie, zainteresował się nowyminurtami teologicznymi i filozoficznymi, na-brał chęci do uprawiania twórczości. A był totrudny okres dla księży piszących, bo pozaliteraturą religijną prawie nic nie wydawali.Pierwszą opublikowaną książką był „Prze-wodnik Sanktuarium w Studziannie”. Zawie-rała ekstrakt wiedzy o środowisku sanktu-aryjnym w Studziannie, gdzie znalazły sięwiadomości o najstarszym kościele pw. św.Józefa, kościele usytuowanym na DziewiczejGórze pw. św. Anny, kościele sanktuaryjnympw. św. Jana Chrzciciela i św. Filipa Neri.Najwięcej miejsca zajął opis historii wnętrzatego kościoła: jego 13 ołtarzy, malowideł,dewocjonaliów, napisów na tablicach ścien-nych, klasztoru. Do tej pory przewodnik jestniezastąpiony przy oprowadzaniu pątników iturystów po sakralnej części Studzianny.Ksiądz Nater interesował się żywą litera-turą piękną. Dużo czytał, szybko zapamięty-wał, pisał teksty własne. Dla uświetnienia300-lecia przybycia księży filipinów do Sank-tuarium w Studziannie i początku sprawo-wania opieki przez nich nad nowym środo-wiskiem, napisał dramat „Pierwsi Filipini wStudziane” (1973). Rzecz zbudowana jest wtrzech aktach i obejmuje sceny wydarzeńhistorycznych, z wizytą króla Jana III Sobie-skiego włącznie. Na kartach dramatu poja-wiają się księża, zdun Mularz, który zapo-czątkował kult obrazu „Jezus, Maryja, Józef”,ojciec Papczyński z Marianów, dworzanin
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