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Bardzo się cieszę możliwością zwrócenia się do Drogich Czy-
telników biuletynu: „Cor Unum”. Już sam tytuł wyjaśnia zadanie
jakie pragnie spełnić to czasopismo. Słowo „cor unum” oznacza
„jedno serce” i jest wezwaniem do miłości, do jedności. A prawdzi-
wa jedność może być budowana tylko na miłości.

Wielki poeta łaciński powtarzał: „concordia res parvae crescunt,
discoridia maximae dilabuntur”, co oznacza: „w jedności małe rze-
czy wzrastają, a w niezgodzie nawet rzeczy duże rozpadają się”.
Dla nas Kanoników Regularnych Laterańskich to stwierdzenie ma
szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy naszego charyzmatu. Ży-
cie wspólne powinno rozwijać się w miłości, zgodzie, wspólnej pra-
cy, wzajemnym udoskonalaniu się, oddając dla wspólnoty serce,
inteligencję, zdolności i czas.

Życzę dla Biuletynu pełnego sukcesu: niech będzie owocem
wspólnej pracy, przekazuje zawsze dobre wiadomości, wzmocni jed-
ność wśród Czytelników. Królestwo Boże potrzebuje wszystkich
środków do rozszerzania się i przynoszenia obfitych owoców.

Z serca Wam błogosławię

                                           + D. Bruno Giuliani, opat generalny

Rzym, 26 Lutego 2003

CANONICI REGOLARI LATERANENSI

L`ABATE GENERALE
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Humorek
Córka mówi do matki:
-Nie wyjdę za mąż za Mietka. To ateista- nie wierzy w istnienie piekła.
-Wyjdź za niego, córeczko. Jak zostanie twoim mężem, to na pewno szybko w
piekło uwierzy.

Dwaj dawni koledzy szkolni- wojskowy w randze pułkownika ubrany w mun-
dur i  biskup ubrany w sutannę spotykają się po latach na dworcu kolejowym.
Biskup podchodzi do pułkownika:
-Przepraszam, panie konduktorze- zaczyna żartem biskup.
-Czego sobie pani życzy- odpowiada pułkownik.

Po wojnie w małym pokoiku na plebanii mieszkali razem: proboszcz i wikary.
Któregoś razu, w nocy ktoś zastukał w szybę okna plebanii i poprosił o wizytę
u ciężko chorego. Wikary nie chcąc budzić proboszcza, przywdział po ciemku
spodnie, sutannę i wyszedł.
Gdy dotarł do domu chorego, zastał tam wielką biedę. Zrobiło mu się szkoda
biednych ludzi, więc- mimo iż wiedział, że nie ma przy sobie ani grosza- się-
gnął odruchowo do kieszeni. I stał się cud! W kieszeni znalazł...banknot stu-
złotowy i dał go potrzebującym.
Nazajutrz przy śniada-
niu wikary opowiada
proboszczowi o cu-
dzie. Kończąc swą
opowieść, pyta: -I co
ksiądz na to?
Proboszcz: -Następ-
nym razem niech
ksiądz wikary szuka
cudu w swoich port-
kach, a nie w moich!

***

***
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Czas pokuty i umartwienia

 Środa Popielcowa otwiera okres
Wielkiego Postu. Początkiem naszego
wewnętrznego przeobrażenia i nawró-
cenia jest pokorne poddanie głów, któ-
re Kościół posypuje popiołem pokuty.
“Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Walka
ze złem i grzechem, całkowite zerwa-
nie z nim, jest podstawowym warun-
kiem autentycznego nawrócenia.

Proces nawrócenia się to nie tyl-
ko świadomość zmiany życia, nadanie
mu większej wartości, ale faktyczna re-
alizacja dobrych zamierzeń. Za świa-
domością muszą iść konkretne czyny.
Mówiąc o nawróceniu, nie chodzi o
nawrócenie się na miarę Szawła pod
Damaszkiem czy św. Augustyna z Hip-
pony. Choć czasem i takiego nawró-
cenia nam trzeba. Najczęściej chodzi
jednak o stopniowy proces zmiany ży-
cia. Chrześcijańskie nawrócenie cha-
rakteryzuje się “prawem wzrostu”, któ-
rego ewangelicznym zobrazowaniem
są przypowieści o ziarnku gorczycy
lub zaczynie. Każdy z nas powinien

wzrastać i przynosić plon stokrotny,
sześćdziesięciokrotny czy trzydziesto-
krotny ( Mt 13,23). Drodze nawróce-
nia musi towarzyszyć “prawo nieustan-
nego nawracania się”. “Nieustanne na-
wracanie się polega nie tylko na wzro-

Czterdzieści lat trwała pełna wyrzeczeń i trudów kwarantanna
Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści
dni przebywał Chrystus w odosobnieniu modląc się i poszcząc przed
rozpoczęciem swej publicznej działalności. Także Kościół przez czter-
dzieści dni trwa na modlitwie i pokucie, przygotowując się do cen-
tralnej Tajemnicy chrześcijaństwa – Tajemnicy Paschalnej.
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Listy...
Drodzy Klerycy

Czytając Wasze pismo Cor Unum, gratuluję każdemu z Was piszącemu w
nim artykuły. Świetnie opisujecie tematy, prawdziwie i szczerze. Niektóre miej-
scowości, gdzie pracują Księża Kanonicy są mi znane, chociażby Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ale w Waszych artykułach mogę dowiedzieć się o
wiele, wiele więcej.
Życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy w tym jakże pięknym pisemku.

Bóg Was powołuje, byście byli Jego kapłanami. Cieszcie się i dziękujcie za
to powołanie. Być kapłanem to nie lekka droga, ale wielka łaska Boża (...) Ser-
decznie Was wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże.
Józefa Senger,  Wągrowiec

Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania
wszystkim współbraciom za wsparcie modlitewne i finanso-
we. Szczególne podziękowania za złożone ofiary pieniężne
na potrzeby naszego kleryckiego pisma składamy :

ks. Piotrowi Walczakowi CRL                   EŁK
ks. Mieczysławowi  Madejowi CRL          KAMIEŃ
ks. Józefowi Kąckiemu CRL STRADUNY
Ks. Kazimierzowi  Błońskiemu  CRL STRADUNY

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. wizytatora,
który ofiarował nam  sprzęt komputerowy,  niezbędny
przy redagowaniu „Cor Unum”.
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Pragnę dawać światło
Tak gorące, tak wolne
Jak wulkan skrzydlaty

Pragnę kochać przez
Serce Twoje

Widzieć Twoimi oczami
Myśleć Twoją wolą

Jak mam się Tobie podobać?

Ja połamany
Pragnę krzyża
Słodkiego, kojącego

Matczynego, bezpiecznego
Gdyż Twój mnie przeraża

Wejrzyj na mnie i zgładź
Nutę przerażenia

now. Sebastian Tomasz Czopek

ście, oznacza także oczyszczenie, ode-
rwanie się od egoistycznego ja, nawró-
cenie się na nasze prawdziwe ja według
zamiaru Bożego, mające za cel więk-
sze zjednoczenie z Bogiem i bardziej
szlachetną postawę wobec naszych
bliźnich.”(B. Haring, Moralność jest
dla ludzi).Każdy musi podjąć ten trud
indywidualnie, nie oglądając się na in-
nych. By z jednej strony inni nie ha-
mowali naszych szlachetnych postano-
wień, z drugiej strony zaś byśmy nie
“nawracali” innych, nie nawróciwszy
najpierw siebie.

Nawrócenie jest zatem wewnętrz-
ną przemianą serca pod wpływem Sło-
wa Bożego. Stanowi ono także prze-
mianę życia. Jan Paweł II w swej Ad-
hortacji “Pojednanie i pokuta”, pi-
sze, że “oznacza ona konkretny, co-
dzienny wysiłek, aby przezwyciężyć w
sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to,
co duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych,
które są na górze, gdzie przebywa
Chrystus. Pokuta jest zatem nawróce-
niem, które przechodzi od serca do czy-
nów, a więc do całego chrześcijańskie-
go życia”.

Niech trud wielkopostnego nawró-
cenia będzie czasem rzeczywistego
duchowego postępu i zbliżania się do
Boga.

kl. Artur Maksimowicz CRL
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cławic Starych. W tej podkrakowskiej miejscowości ks. Robert rozpoczął reko-
lekcje. Zadaniem naszych współbraci było prowadzenie śpiewu w czasie wszyst-
kich Mszy Świętych, wspólna modlitwa i asysta przy ołtarzu. Mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś, przynajmniej niektó-
rzy z naszej wspólnoty spotkają się z
parafianami z Więcławic Starych.

Dnia 25 MARCA kl. Grzegorz Mu-
mot przedłużył swoje śluby zakonne na
okres 6 miesięcy. Rozpoczął się tym
samym dla niego okres bezpośredniego
przygotowania do złożenia profesji wie-
czystej, która stanie się  wyznacznikiem
nadającym kształt całemu przyszłemu
życiu.

Tego samego dnia nasi współbra-
cia: kl. Andrzej Roubo ,kl. Maciej Sie-
pietowski ,kl. Marcin Kordel , i
kl. Grzegorz Mumot  przyjęli posługę akolitatu. Kościół tym samym zezwolił
im, w razie zaistnia-
łej konieczności,
rozdzielać wiernym
Najświętsze Ciało
Chrystusa. Niech Do-
bry Jezus, wspiera ich
swoją łaską, by god-
nie pełnili tą świętą
posługę.

***
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Okiem
pierwszaka

Nasza pierwsza sesja.

Jest godzina 1400 . Za piętnaście
minut rozpocznie się pierwszy egza-
min – Historia Kościoła. Czekamy nie-
cierpliwie. Pierwsi wchodzą misjona-
rze. Jest ich pięciu. Gorączkowo krę-
cą się po korytarzu, drapią się po gło-
wie, wzdychają aktami strzelistymi.
Atmosfera robi się coraz bardziej ner-
wowa: niektórzy wychodzą do ubika-
cji, inni śpiewają, wszyscy jednak co
chwila spoglądają w stronę korytarza,
gdzie już za pięć minut powinien po-
jawić się profesor. Napięcie wciąż ro-
śnie. Jedni stają się czerwoni i nie
mogą usiedzieć na miejscu, inni bla-
dzi i znieruchomiali opierają się o ścia-
nę. Nareszcie, w oddali słychać kroki.
Buty ks. profesora Rosponda wydają
donośny głos. Jego postać wyłania się
zza rogu i powoli zbliża się w naszym
kierunku. Serca wszystkich biją szyb-
ciej. Każdy mocniej ściska notatki i
nerwowo je przegląda. Na szczęście ks.
profesor nie jest taki groźny. Podcho-
dzi do nas z uśmiechem. Żartuje.
Wszyscy oddychają z ulgą. ,,Nie bę-
dzie chyba tak źle’’ - ktoś szepcze.
Profesor prosi czterech pierwszych

kleryków. Powoli, ale z mniejszym
strachem, wchodzą do sali. Profesor
zamyka drzwi. Rozpoczął się egzamin.

Tak zaczęła się dla nas pierwsza
sesja na Instytucie Księży Misjonarzy,
pierwsza sesja od rozpoczęcia naszych
studiów. Oczekiwaliśmy jej z napię-
ciem, z lękiem, ale i z zapałem, który
towarzyszy odkrywcy przybywające-
go na nowy ląd. Przed nami stało nowe
zadanie, nowa ,,poprzeczka’’ do prze-
skoczenia. Przygotowywaliśmy się do
niej przez cały semestr. Czytaliśmy
dużo uczonych ksiąg, pisaliśmy wiele
prac. W końcu nadszedł czas próby –
czas pięciu egzaminów.

Przed nami stały – niczym wyso-
kie, strome szczyty do zdobycia – ta-
kie oto przedmioty: historia Kościoła,
metafizyka, logika, psychologia i chy-
ba najwyższy szczyt, na który nie
wszystkim udało się wspiąć – historia
filozofii.

Materiał z tego przedmiotu był
bardzo obszerny i bardzo trudno było
go opanować. Arystoteles, Platon, sto-
icy prześladowali nas bardzo... Na
szczęście inne przedmioty nie były już
tak kłopotliwe. Radziliśmy sobie z
nimi dość dobrze. Bardzo miło wspo-
minamy pierwszy egzamin – mimo, iż
malował się w tak czarnych barwach
– to wypadł on bardzo dobrze. Inne eg-
zaminy także przeszły pomyślnie. Czę-
sto, w znacznej mierze zależało to od
profesora, od jego wyrozumiałości i
dobroci, bowiem materiał jaki mieli-
śmy do opanowania był nie mały i nie
prosty. Bardzo baliśmy się dwóch
przedmiotów, wymagających zupełnie
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zycznym, opracował wiele pieśni i hymnów, które śpiewa się we wszystkich
kanoniach Prowincji Polskiej po dziś dzień. Przez ostatnie lata pracował w
Drezdenku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się jednak w Krakowie. W przed-
dzień pogrzebu w intencji Zmarłego odśpiewaliśmy Nieszpory Żałobne i uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. wizytator Tomasz Rataj-
czak CRL, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Nalbach CRL przeor kanonii Drez-
denko. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. ks. bp Jan Szkodoń.
Uroczystością na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. wizytator.

Dnia 1 MARCA ks. Marian Szczecina CRL Rektor naszego seminarium ob-
chodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy ks. Magistrowi małą
niespodziankę, (która nawiasem mówiąc nie była chyba zaskoczeniem?!): tort,
świeczki, odśpiewane sto lat, i serialowe “40 lat minęło”. Miłą zabawą, wspólną
rozmową, i smacznym poczęstunkiem
uczciliśmy tę miła rocznicę.

W Środę Popielcową 5 MARCA na-
sza wspólnota rozpoczęła 3-dniowe re-
kolekcje wielkopostne. Wygłosił je nam
ks. Robert Mazurkiewicz CRL. Rozmy-
ślaniom przewodził Hiob- tego roku bo-
wiem pochyliliśmy się nad Księgą Hio-
ba, nad sensem cierpienia, istotą
przyjaźni, łaską Bożą. Pragniemy podzięko-
wać ks. Robertowi za to, że podjął się trudu
głoszenia tych rekolekcji. Bóg zapłać!

9 MARCA  w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu nasi współbracia:  kl. Krzysztof Tkaczyk, kl. Tomasz Tyszkie-
wicz , kl. Przemysław Soboń, kl.Łukasz Bugała,kl. Michał Glin i now. Łukasz
Grzechca,  wyjechali  wraz z  ks. Robertem  Mazurkiewiczem  CRL  do   Wię-

***

***

***
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innego niż dotychczas myślenia i poj-
mowania. Na samą myśl o metafizyce
i logice (bo o nich mowa) przechodził
nas dreszczyk emocji i cierpła nam skó-
ra. Zagadnienia bytu, problem pierws
zych zasad, transcendencja i transcen-
dentalność oraz funktory i tautologie
( 17 wzorów do nauczenia na pamięć)
przerażały nas. Jak się tego wszystkie-
go nauczyć? Jak to wszystko opano-
wać? Jak to zrozumieć? – te pytania
wciąż nie dawały nam spokoju. Jak już
jednak wspomniałem nie wszyscy pro-
fesorowie są okrutni i źli (to oczywi-
ście żart), są i tacy, którzy litują się nad
biednymi studentami. Do takich pro-
fesorów zalicza się ks. profesor Aloj-
zy Smandek, który był bardzo łagod-
ny i wyrozumiały dla naszej – nie za-
wsze najwyższych lotów- znajomości
metafizyczno-logicznych zagadnień.
Jego dobrotliwy uśmiech i serdeczna
cierpliwość napawały nas głęboką otu-
chą nawet wtedy, gdy wszystko wska-
zywało na to, iż czeka nas niepowo-
dzenie...

Nasza pierwsza sesja kosztowała
nas bardzo wiele wysiłku, wiele pracy
i wiele nieprzespanych nocy. Uczyć się
trzeba było bez przerwy. Z drugiej stro-
ny, mimo kilku niepowodzeń, mieli-
śmy ogromną satysfakcję z opanowa-
nia tak dużego materiału, z przyswo-
jenia sobie tak wielu ważnych infor-
macji, i z ocen, które były, jak na
pierwszą sesję, bardzo dobre. Sesja ta
wiele nas nauczyła, przyniosła nam
wiele nowych doświadczeń. Teraz wie-
my jak się uczyć, jak planować naukę,
na co najbardziej trzeba zwracać uwa-

gę. Wierzymy, iż dzięki tej pierwszej
przeprawie dużo łatwiej będzie się zdo-
bywać kolejne wysokie szczyty. Tak
więc, choć z lekkim niepokojem, to
jednakże z wielką nadzieją oczekuje-
my na następną sesję...

kl. Marcin Bała CRL

* * *

Stacja po stacji...
Przez życie

W ciemnościach kroczące
Koronujesz Go bólem

Przyodziewasz
Ciepłą peleryną krwi

Malujesz
Cięgi na bezbronnym płótnie

Rzeźbisz
Krzyż z ordynarnego drzewa

A On ukochał ciebie
A On wyzionął ducha

On wybawił z lawiny otchłani

Taka doskonała ofiara
A tobie i tak to za mało...

now. Sebastian Tomasz Czopek

24 Cor Unum

Z życia semina-

Dnia 20 STYCZNIA rozpoczęła się na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy zimowa sesja egzaminacyjna. Jak zawsze był to dla nas czas wytężo-
nej pracy intelektualnej. Po raz pierwszy “zmagali się z wiedzą” nasi naj-
młodsi współbracia studenci z I roku. Jak relacjonowali później, egzaminy są
ciekawym doświadczeniem, które choć przyprawia człowieka o ból głowy, to
jednak pozwala się mile wspominać.

Po zakończonej sesji udaliśmy się wraz z ks. Magistrem na ferie zimowe
do Kir. Górski klimat dobrze wpływał na nasze poczucie humoru. Gęsto pada-
jący prawie bez przerwy śnieg nie pozwalał na wyprawy w góry, ale z jazdy na
nartach nie rezygnowaliśmy, i chociaż trudno nas nazwać dobrymi narciarza-
mi, ze stoku wracaliśmy zawsze w komplecie i bez złamań. Tej zimy góry były
nadzwyczaj piękne, Krupówki tętniły życiem, a apetyt dopisywał wszystkim, oczywiście
nie jednakowo (Dla ciekawostki podaję ilość kotletów schabowych zjedzonych w ciągu
jednego popołudnia przez kleryka G.- liczba ta wynosi 5!!!)

Dnia 20 LUTEGO dwaj nasi współbracia dk. Paweł Greń i kl. Tomasz
Szatanik obronili swoje prace magisterskie, uzyskując tym samym tytuł Ma-
gistra Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cieszymy się
wraz z nimi, że zakończyli kolejny etap edukacji w swoim życiu. Polecamy ich
Panu Bogu Dawcy wszelkiej mądrości, by zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzy-
stywali dla dobra Kościoła.

Dnia 6 LUTEGO zmarł nagle ks. Stanisław Świś CRL. Nasza wspólnota
zakonna zawdzięcza mu bardzo dużo. Obdarzony przez Boga talentem mu-

***

***

***
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Gdy byłem dzieckiem, Święta
Wielkanocne zaczynały się od pój-
ścia do kościoła z koszykiem pełnym
pokarmów, aby ksiądz poświęcił.
Była to oczywiście Wielka Sobota,
musiało być dużo słońca. I choć tro-
chę zielone drzewa. Święcone przy-
gotowywała mama, która już od rana
piekła sernik, makowiec i tradycyj-
nie babkę. Do pokoju, w którym jesz-
cze spałem, przedostawał się zapach
wanilii, smak cukru, rodzynek i ma-
sła. Kuszony takimi słodkościami,
nie zrywałem się jednak szybko z
łóżka, gdyż nie było mowy o skosz-
towaniu; od Wielkiego Piątku post
jeszcze obowiązywał. W tym dniu
szedłem do kościoła w najnowszym
ubraniu. Miałem nową białą koszu-
lę, nowe krótkie spodnie, nowe białe
podkolanówki i nowe sandały. Cze-
kałem niecierpliwie, kiedy mogłem
się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz
święcił dopiero od dziewiątej rano.
Poranek strasznie się dłużył. Po po-
rannej toalecie, po zjedzeniu na śnia-
danie suchej kromki i wypiciu gorz-
kiej herbaty, pojawiał się tata w ro-
boczym ubraniu. Urywał się z pracy,

by donieść jeszcze do ko-
szyka cukrowego baranka. Koszyk
stał na środku dużego stołu w poko-
ju gościnnym, był zasłany białym
płótnem i przybrany zielonym
bukszpanem. Przychodziła wreszcie
ta godzina, o której w koszyku mu-
siały się znaleźć: jajka, chleb, sól,
szynka, kiełbasa, chrzan, lukrowana
babka i baranek z cukru – słowem
po trosze cały świąteczny pokarm.
Czekałem niecierpliwie, kiedy bę-
dzie godzina dziewiąta. Dopiero na
krótko przed wyjściem mama zaczę-
ła się moją osobą interesować. Wte-
dy nagi stawałem na taborecie i po-
słuszny poleceniom mamusi wkłada-
łem nową białą koszulę, nowe krót-
kie spodnie, nowe białe podkola-

MOJA
LITURGIA

Z KOSZYKIEM
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25.V.  ŚW. GRZEGORZA VII,
PAPIEŻA

Hildebrand, urodził się w Tu-
scii ok. 1028 r. Wychowany w Rzy-
mie, prowadził życie zakonne,
prawdopodobnie u benedyktynów,
wiele pomógł papieżom przez licz-
ne poselstwa. Starał się o reformę
Kościoła. On to przyczynił się do
reformy zakonu kanoników po
wprowadzeniu większej karności w
1059 roku. Wybrany papieżem w
1073 r. przyjął imię Grzegorza VII i
nadal prowadził dzieło reformy. Był
niestrudzonym bojownikiem i
obrońcą wolności Kościoła. Zwal-
czany szczególnie przez króla Hen-
ryka IV, musiał usunąć się z Rzy-
mu. Sterany walką zmarł w Saler-
mo w 1085 r. Kanonizował go w
1606 r. papież Paweł V.

6.VI. ŚW. NORBERTA, BISKUPA

Norbert urodził się ok. 1080 r.
Nadrenii. Był kanonikiem w Xan-
tem. Pragnąc życia ściślej opartego
na Ewangelii, w r. 1120 założył
wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się  Zakon Pre-
monstratensów. W 1126 r. mianowa-
no go arcybiskupem Magdeburga,
pracował nad odnową życia kościel-
nego. Zmarł w Magdeburgu 6
czerwca 1134 roku.

15. VI. ŚW. BERNARDA Z

GÓRY JOWISZA
Urodzony ok. 1020r. Wstąpił do

kanoników regularnych w Aosta.
Oddany umartwieniu głosił Ewan-
gelię w całych Alpach. Na przełę-
czy Alp, zwanej górą Jowisza zało-
żył hospicjum i kościół ku czci św.
Mikołaja oraz założył rodzinę za-
konną kanoników regularnych. Ka-
nonicy mieli szerzyć chwałę Bożą i
służyć pomocą podróżnym w przej-
ściu w górach. Nigdy nie przestał
głosić słowa Bożego. Zmarł  12
czerwca 1081 roku w Novana. Pius
XI  w 1923 roku ogłosił go patro-
nem wędrujących przez Alpy i al-
pinistów.

Św. Bernard
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nówki i nowe sandały. Do kościoła
wyruszaliśmy prawie wszyscy o jed-
nakowej porze. Cała kamienica. By-
wało, że na czele naszej procesji szła
dozorczyni. Nazywaliśmy ją Baba –
Jaga. Jak w bajce tak i wobec nas była
okrutna. Przez całe dnie chowała się
po kątach kamienicy, by nas wystra-
szyć swoim brudnym narzędziem
pracy, czyli miotłą, i szmatami, któ-
rymi okrywała swoje grube i sapiące
ciało. Tego wielkanocnego poranka
wychodziła z nami do kościoła nio-
sąc ogromną torbę z żywnością do
poświęcenia. Niektórzy mówili, że
miała tam również pokarm dla kotów
i wódkę dla siebie na swoje samotne
wieczory. Wszyscy szli w milczeniu.
A trzeba było jeszcze bardziej za-
milknąć, gdy z zakrystii Bożego Cia-
ła wychodzili ministranci, a za nimi
ksiądz w białej komży i złotej stule.
Ministranci nieśli naczynie z wodą
święconą i kropidło. Ksiądz przez
mikrofon odmawiał modlitwę, póź-
niej kropidłem czynił znak krzyża.

Ks. Jerzy Hajduga CRL

* * *

Krople wody wsiąkały
w chleb, ciasto i spły-
wały po skorupkach
jajek w koszykach. W
drodze powrotnej by-
liśmy już rozgadani,
weseli.  Ktoś komuś
ukradł jajko, kawałek
ciasta, to znowu kawa-
łek kiełbasy, ale na ko-
niec, w bramie kamieni-
cy oddawaliśmy sobie
rozkradzione pożywie-
nie, bo w domu by była

awantura i podejrzenie o naruszenie po-
stu. Święconkę mama odstawiała do ju-
tra. Dopiero wczesnym rankiem po
rezurekcji można było to wszystko
spokojnie zjeść. Uroczyste śniadanie
mama i tata zaczynali od dzielenia się
tym, co poświęcone. Zaczynali od
jajka. Gdy byłem dzieckiem, już wte-
dy moja liturgia z koszykiem szybko
się zmieniała. Zacząłem odkrywać na
nowo wszystkie inne obrzędy wiel-
kanocne, zwyczaje, gesty, obrazy,
krzyże, słowa, pieśni. Tylko jedno
zostało takie samo. Przeżywam te
święta jak wtedy, gdy byłem dziec-
kiem. No cóż, w każdym z nas jest
wcale sympatyczny dzieciuch.

22 Cor Unum

klasztornej. Po śmierci wierni kie-
rowali się do jego grobu, przedsta-
wiając różne prośby i prosząc o łaski.
Kult bł. Stanisława był zawsze żywy.
Na początku XVII w. wybudowano
ku jego czci ołtarz, przy którym
umieszczono doczesne szczątki Bło-
gosławionego. 18.IV.1993 r. Ojciec
Św. Jan Paweł II osobiście potwier-
dził kult Stanisława i uznał heroicz-
ność jego cnót.

16.V. ŚW. UBALDA, BISKUPA

Urodził się w Gubbio w 1084
lub 1085 roku. Naukę pobierał w

Fano. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1114. Następnie powołany na
przeora w katedrze, starał się wzno-
wić życie wspólne. W tym celu udał
się do Rawenny i w klasztorze ka-
noników regularnych w Porcie,
uczył się życia kanoniczego i jego
regułę szczęśliwie wprowadził w
Gubbio, gdzie został mianowany bi-
skupem. Pokorny i łagodny bez unie-
sień wiele znosił. Zmarł w 1160 r.

21.V. ŚW. IWONA, BISKUPA

Św. Ivo urodził się ok. 1040r. w
Auteuil w pobliżu Beanvais we
Francji. Ivo studiował przede
wszystkim w Paryżu a następnie w
klasztorze Bec- Hellouim (Nor-
mandia). Biskup w  Beauvais, po-
wierzył mu kierownictwo nad klasz-
torem kanoników regularnych,
gdzie  starannie i święcie rządził. W
klasztorze uczył kleryków teologii,
tak że poszukiwano ich nie tylko ze
względu na karne życie kanonicze,
lecz ze względu na ich wiedzę. Stał
się głównym reformatorem zakonu
kanoników regularnych we Francji.
Mianowany biskupem w Chartres,
zasłynął cnotami pasterza i niewzru-
szoną wiernością wobec Kościoła i
papieża. Pisał kazania, listy i świet-
nie wyjaśniał święte prawa. Zmarł
23 grudnia 1116 r.

Bł. Stanisław Kazimierczyk
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Otworzyć
się na

przyjaźń

Wśród wielu różnorodnych po-
jęć dotyczących człowieka, jego ist-
nienia oraz sytuacji z którymi się
spotyka, jednym z bardziej liczących
się zjawisk jest przyjaźń. Co kryje
się pod tym pojęciem, jaki jest sens
tego co nazywamy przyjaźnią ?

Jak sięgnąć wstecz ludzie już od
momentu istnienia na ziemi przyjaźnili
się. Na początku polegało to na gro-
madzeniu się wspólnie w plemionach,
osadach tworząc określoną społecz-
ność, środowisko w którym żyli. Pa-
nowały tam pewne zasady i normy,
które obowiązywały wszystkich miesz-
kańców. Ludzie ci wspólnie zdobywali
pożywienie dla siebie,
razem uprawiali rolę, a
także każdą inicjatywę
czy pomysł realizowali
po wcześniejszych usta-
leniach, rozmowach.

Pomimo wielu
przełomowych wyda-
rzeń i zmian zachodzą-
cych w dziejach ludzko-
ści to uczucie istniało i
nadal istnieje na świecie.
Na pewno przechodziło

ono w przeszłości określone przeobra-
żenia, zmieniała się forma okazywania
przyjaźni, zasady na jakich ją tworzo-
no, jednakże istota nadal pozostała od
wielu wieków taka sama. Spotykano się
z nią kiedyś, spotykamy ją i dzisiaj. Wi-
dzimy ją na każdym kroku.

Nawet w tak trudnych warunkach,
jakimi były obozy koncentracyjne ist-
niało zjawisko przyjaźni. Mimo ogrom-
nego wyniszczenia ludności i niehuma-
nitarnego traktowania, ludzie przyjaź-
nili się. Człowiek potrafił nawet w ta-
kim miejscu znaleźć czas i miejsce dla
drugiego. Dla ludzi żyjących w tamtym
czasie było to bardzo ważne i wielo-
krotnie decydowało o ich przeżyciu.
Przyjaciel potrafił pocieszyć, powie-
dzieć dobre słowo, a nawet odstąpić
swoją jakże przecież skromną porcję
jedzenia. Tego typu postępowanie
wzmacniało psychicznie człowieka i
sprawiało, że nie czuł się on samotny.
Między innymi dzięki temu udawało
się przeżyć obóz wielu ludziom.

Jaki obraz przyjaźni przedstawia
nam się współcześnie ? Myślę, że lu-
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24. IV  NAWRÓCENIE
ŚW. OJCA AUGUSTYNA

Podczas pobytu w Mediolanie
Św. Augustyn, gdzie nauczał reto-
ryki, często uczęszczał na kazania
św. Ambrożego, który był biskupem
Mediolanu.  Powoli odsuwał się od
manichejczyków, a zwrócił się ku

czytaniu ksiąg świętych, zwłaszcza
św. Pawła. Wzgardził światowym
szczęściem, zapragnął zbawienia. W
czasie wakacji udał się z matką i
paru przyjaciółmi do Cassacium. Po
kilku miesiącach żarliwej lektury,
rozważań i modlitwy wrócił do Me-
diolanu i 24 kwietnia 387 r. przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego ku ra-
dości matki Moniki.

5.V.  BŁ. STANISŁAWA KAZI-
MIERCZYKA,  WYZNAWCY.

Żył w latach 1433-1489. Był ka-
znodzieją przy kościele Bożego Cia-
ła na Kazimierzu pod Krakowem
oraz wychowawcą kleryków w przy-
ległym klasztorze Kanoników Re-
gularnych  Laterańskich. Swoją gor-
liwą duszpasterską troską o chorych
i biednych zyskał sobie powszech-
ny szacunek. Wyróżniał się szcze-
gólną czcią do Najświętszego Sakra-
mentu. W kazaniach podkreślał, że
największą wartością każdego
chrześcijanina w życiu codziennym
jest Msza św. i przyjmowanie Ko-
munii św. po należytym przygoto-
waniu i z dziękczynieniem. Zmarł
w opinii świętości w infirmerii

Św. Augustyn

Liturgiczne wspomnie-
nia
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dzie żyjący obecnie w świecie także
potrafią tworzyć to uczucie. Mimo co-
raz szybszego postępu technicznego,
ludzie znajdują czas i miejsce dla dru-
giego człowieka. W dużej mierze po-
stęp techniki dopomaga w tworzeniu
przyjaźni. Oczywiście sama przyjaźń
nie może opierać się tylko i wyłącznie
na technice, tzn. na zadzwonieniu, na-
pisaniu czy wysłaniu sms-a lub e-ma-
ila. Aby tworzyć prawdziwą, dojrzałą
przyjaźń potrzebny jest kontakt bez-
pośredni z człowiekiem, którego da-
rzymy tym uczuciem. Taka obecność
bardzo ubogaca i krystalizuje długo-
trwałe uczucie, jak i również dopiero
co zawartą przyjaźń. Jest ona nie-
odzowna do pielęgnowania i kontynu-
owania znajomości oraz powoduje, że
człowiek potrafi nawiązać dialog z
tym, kogo uważa za przyjaciela.

Do prawdziwej przyjaźni trzeba
jednakże dojrzeć. Są ludzie, którzy tak
naprawdę nigdy nie doświadczyli tego
uczucia. Wynika to w wielu wypad-
kach z ich zaniedbania, braku zaanga-
żowania oraz chęci dania czegoś z sie-
bie drugiemu człowiekowi, podziele-
nia się z nim. Bardzo często są to oso-
by, które są zagubione i nie potrafią
się odnaleźć w otaczającym środowi-
sku. Ich egoizm, samozapatrzenie w
siebie wpływa w sposób destruktyw-
ny na tworzenie z ich strony jakich-
kolwiek relacji z innymi ludźmi. Przy-
jaźń jest uczuciem bardzo wymagają-
cym. Osoba, która zarówno obdarowu-
je jak i otrzymuje jej elementy, powin-
na być bardzo odpowiedzialna. Chcąc
budować zdrowe, dobre uczucie mu-

simy umieć lub przynajmniej uczyć się
słuchać drugiego człowieka, a w razie
potrzeby przyjść mu z pomocą poprzez
dobrą przemyślaną radę, rozwiązanie
jakiegoś problemu, czy kontrowersyj-
nej sytuacji. Nieodzowna w tym mo-
mencie staje się zdolność empatii;
wczucia się w sytuację drugiej osoby.
Filarami, na których opierać się musi
budowane uczucie przyjaźni, powinny
być zaufanie i szczerość. Bez tych ele-
mentów nigdy nie stworzymy dobrej i
trwałej znajomości.

Może to, co wyżej zostało przeze
mnie napisane, jest uważane przez ko-
goś za coś niezbyt realnego, i niemoż-
liwego do stworzenia. Ktoś stwierdzi
otwarcie, iż jest to istna sielanka. Co
zatem należy robić, aby dążyć chociaż
do namiastki tej wyidealizowanej przy-
jaźni ? Jeżeli każdy z nas będzie potra-
fił zdobyć się na takie przymioty, jak
przede wszystkim wyrozumiałość, to-
lerancję w stosunku do drugiego czło-
wieka i zwyczajną, prostą, ale za to jak-
że nieodzowną MIŁOŚĆ DO BLIŹ-
NIEGO, to na pewno prędzej czy póź-
niej będzie miał wokół siebie przyja-
ciół. Potrzeba nam tylko przełamać
lody, uprzedzenia i otworzyć się na
drugiego człowieka. To na pewno po-
prawi nasze relacje z otaczającymi nas
ludźmi i dopomoże w tworzeniu do-
brych znajomości. Przyjaźń przecież
buduje a nie rujnuje.

now. Łukasz Matuszczak

20 Cor Unum

Msza żałobna
celebrowana przez
ks. bp Jana Szko-
donia

Wyprowadzenie
 z kościoła
Bożego Ciała

Uroczystość
pogrzebowa na
cmentarzu
Rakowickim
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Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą

kl. Grzegorz Mumot CRL

Te słowa wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego stały się dla mnie bardziej
zrozumiałe, kiedy dowiedziałem się
o tragicznej śmierci przyjaciela.
Przypomniał mi się jeden z wykła-
dów jeszcze w nowicjacie na temat
przyjaźni. Modlitwa za zmarłego w
kaplicy MBG w Kirach, odprawiona
Msza św. przez ks. Magistra. Jazda
pociągiem na pogrzeb. Ogromny
splot myśli. Jak ? Dlaczego? Po co?
Ja żyję, cieszę się feriami zimowy-
mi, pobytem w górach. On już tego
nie zobaczy.

Wtedy uświadomiłem sobie jak
wiele chciałem mu przekazać, powie-
dzieć, ile się od niego nauczyć. Zro-
zumiałem, że straciłem prawdziwe-
go przyjaciela z lat naszych mło-
dzieńczych wędrówek,  obozów,
wspólnych wypadów nad jezioro,
rozmów przy ognisku, uczestnictwie
w Mszy św. Przyjaciel to ktoś na
kogo można liczyć, bez względu na
sytuację w jakiej się znajdujemy. On
jako jeden z pierwszych akceptuje
mój wybór pójścia do seminarium,
modli się, odwiedza mnie w Krako-
wie, pamięta. Przyjeżdżam do domu,
jego już nie ma. Zawsze witał mnie

uśmiechnięty, z nim mogłem rozma-
wiać na każdy temat. Przyjaźń zdol-
na do poświęceń. Zawsze miał czas,
nigdy nie potrafił odmówić swojej po-
mocy.

Teraz pozostaje ze mną w mojej
modlitwie. Proszę Boga, aby tak mło-
dego człowieka przyjął do grona zba-
wionych.

Ciężko mi było zrozumieć dla-
czego właśnie On. Przecież tylu ban-
dytów, złodziei  chodzi po świecie.
A tu Bóg zabiera do siebie młodego
człowieka, który miał życie przed
sobą i chciał żyć. Znałem jego plany,
marzenia. Tyle chciał uczynić.

Nam chrześcijanom pozostaje
wiara w Miłosierdzie Boże, życie
wieczne. Wierzę, że się spotkamy i na
pewno dokończymy nie jedną rozpo-
czętą rozmowę.
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Śp.
Ks. Stanisław Świś CRL

W przeddzień pogrzebu ks. wizytator
 Tomasz Ratajczak CRL  sprawuje
 Mszę św. w intencji zmarłego ks. Stanisława.

ur. 25 kwietnia 1932 roku w Konstan-
tynowie koło Biłgoraju. Do zakonu
wstąpił 28 sierpnia 1950 roku, śluby
zakonne złożył 28 sierpnia 1951 roku,
święcenia kapłańskie otrzymał 22
czerwca 1958 roku w Katowicach. Po
święceniach pracował w Krakowie,
następnie we Francji i Włoszech oraz
wśród Polonii w Anglii i w Stanach
Zjednoczonych. Ostatnio pracował w
parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Zmarł nagle
6 lutego 2003 roku w rodzinnej miejscowości Dzwola koło
Janowa Lubelskiego.
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Boże mój, Boże mój,
czemuś

 mnie opuścił...

Dlaczego cierpienie?

Takie pytanie często zadajemy,
kiedy dotykamy jednej z najwięk-
szych tajemnic życia ludzkiego. Już
bardzo wiele na ten temat powiedzia-
no i napisano, a jednak tajemnica ta,
chociaż wyjaśniana przez wielu zna-
komitych teologów, psychologów i
nie tylko, nadal pozostaje niezgłębio-
ną i trudną tajemnicą.

Ja natomiast, w tym krótkim ar-
tykule, chciałbym także przyjrzeć się
tej tajemnicy poprzez pryzmat książ-
ki, której treść bardzo mnie zacieka-
wiła. Dlaczego cierpienie dotyka w
wielu warstwach i różnych dziedzi-
nach życia ludzkiego? Cierpienie jest
odczuwaniem nie tylko bólu fizycz-
nego. Cierpienie to odczuwanie, a
nawet przeżywanie bólu w warstwie
psychicznej, na przykład wskutek do-
znanej przykrości różnego rodzaju.
Podobnie jak odczuwalny i przeży-
walny jest ból fizyczny lub psychicz-
ny, także doświadczamy  cierpienia
moralnego. Jest to uczucie niepoko-
ju, obawy, lęku.

Bóg widząc cierpienie ludzi po-
wodowanemu Miłosierdziem i Miło-
ścią przywracającą dobro, posyła
swoje Słowo Zbawiające, posyła
Syna Bożego. Dowodem Jego Bó-
stwa są cuda: uzdrawiania z choroby
i wskrzeszania umarłych. Jedni Jego
naukę przyjmują, inni odrzucają, a
jeszcze inni skazują Go na ukrzyżo-
wanie. Ten zdradzony, ubiczowany,
cierniem ukoronowany Jezus, swoją
intencją zbawczą i cierpieniem obej-
muje wszystkich ludzi oraz ich wie-
lorakie bóle i udręki także i te nieza-
winione. Woła także i dziś z wyso-
kości Krzyża do każdego z nas żyją-
cych już w XXI wieku:

Jeśli nie przemówiło do ciebie
świadectwo mojego postępowania w
Nazarecie, jeśli nie przemówiły do
ciebie moje słowa oraz słowa w
moim Imieniu przez innych wypo-
wiadane, nie przemówiły do ciebie
cuda, to może przemówi moje cier-
pienie i łzy Mojej Bolesnej Matki!

Ten krzyk Chrystusa na krzyżu
na pewno usłyszeli członkowie - a na
początku swego istnienia -członkinie

18 Cor Unum

S T R A D U N Y
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską w Stradunach  rozpoczęli wraz
z przybyciem do Ełku. Parafia zosta-
ła utworzona w 1971 roku. Pierwszym
proboszczem  był ks. Józef Kącki
CRL. Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Kazimierz Błoński CRL.
Wspólnotę tworzy 2 księży. Kanoni-
cy Regularni zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole.

R U D N I K
Pierwszym Kanonikiem Regular-
nym, który podjął się pracy duszpa-
sterskiej w Rudniku (1945 r.)  był ks.
Bruno Panuś CRL.  Kanonicy Regu-
larni zajmują się  duszpasterstwem w
parafii i katechizacją w szkole. Obej-
mują również opieką duszpasterską
mniejszość niemiecką . Obecnie
wspólnotę tworzy 2 księży. Probosz-
czem parafii jest ks. Zdzisław Siuta
CRL.

K O N I N
Kanonicy Regularni spełniają posłu-
gę duszpasterską w Koninie od 1990
roku.  W lipcu 1999 roku  arcybiskup
częstochowski  wydziełił z parafii w
Mstowie nową parafię  w Koninie.
Pierwszym proboszczem został ks.
Tadeusz Adamus CRL.

KI RY
Dom w Kirach naszemu zakonowi
został przekazany przez panią Kata-
rzynę Olszewską w 1966 roku.W
1972 roku opat generalny Antoni Bull
poświęcił kaplicę zakonną, a w 1983
roku został erygowany dom zakonny
z kaplicą publiczną. Obecnie rekto-
rem kaplicy jest ks. Stanisław Woź-
niak CRL.

Poza  granicami Polski
pracują :

B I AŁO R U Ś
ks. Feliks Popielewicz CRL
A U S T R I A
ks. Jan Lange CRL
A N G L I A
ks. Zygfryd Zastocki CRL
ks. Apolinary Zawistowski CRL
F R A N C J A
ks. Jan Kuziemski CRL
ks. Jan Węgrzyn CRL
BE L G I A
ks. Aleksander Drążek
D O M I N I K A N A
ks. Ryszard Siuta CRL
STANY ZJEDNOCZONE
ks. Jan Tokarz CRL
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Dzieła Maryi a raczej Ruchu Foco-
lari, który narodził się w 1943 roku
w Trydencie, dzięki Chiarze Lubich,
nauczycielce gromadzącej wokół sie-
bie kilka przyjaciółek, aby podjąć
drogę wiary i życia oraz doświadczyć
młodości Ewangelii. To ona, wnika-
jąc w tą wewnętrzną ranę Jezusa jaką
było opuszczenie przez Boga Ojca,
rozpoczyna duchową drogę, z której
rodzi się Ruch Focolari. Od począt-
ku jego istnienia wszyscy członko-
wie starają się być blisko Jezusa
opuszczonego i cierpiącego w swo-
ich braciach i siostrach potrzebują-
cych i cierpiących zara-
zem.

Cierpiący Jezus.

Aby zrozumieć sens
cierpienia trzeba zrozu-
mieć cierpienie i opusz-
czenie, jakie doświad-
czył sam Jezus na Krzy-
żu. On cierpi i umiera za
człowieka i dla człowie-
ka.  “Syn Człowieczy
musi wiele wycierpieć”
(Mk 8,31) – mówi tak,
kiedy zbliża się godzina
cierpienia. Wie jednak, że jest to
wola Boga i chce być jej posłuszny,
bo chce “dać swoje życie na okup za
wielu” (Mt 20,28). Chrystus jasno
mówi o cierpieniu codziennym. Każ-
dego dnia  należy przyjmować
wszystkie drobne cierpienia. Mówi
nam: “Jeśli kto chce iść za Mną niech
się zaprze samego siebie, niech co

dnia bierze krzyż swój i niech mnie
naśladuje!” (Łk 9,23). Autorka doda-
je jakże bardzo skłaniającą nas do re-
fleksji myśl, że gdyby nie było tego
Krzyża, wszystkie nasze cierpienia,
cierpienia wszystkich ludzi pozosta-
łyby bez nazwy.

“Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?”

W tym jednym z siedmiu słów a
właściwie zdań powiedzianych przez
Jezusa z Krzyża – jak pisze w swojej
książce pani Lubich - jest ten przeni-

kający serce krzyk opuszczenia. W
tym krzyku, w niezgłębionym cier-
pieniu Boga – Człowieka rozjaśnia
się i zyskuje sens każde cierpienie
ludzkie. Czasem w tym zdaniu moż-
na doszukać się powtórzenia Psalmu
22 [23]. Czy nie jest to psalm o Nim
samym? Papież Jan Paweł II to po-
twierdza: “...Te słowa o opuszczeniu
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jest kanclerzem  kurii i wikariu-
szem generalnym diecezji ełckiej.

D R E Z D E N K O
Dom zakonny powstał w lipcu 1945
roku. Pierwszym proboszczem pa-
rafii był ks. Teofil Widełka CRL.
Obecnie przełożonym wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Stani-
sław Nalbach CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży i 1 brat zakonny.
Kanonicy Regularni w Drezdenku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii, katechizacją w szkole, a także
opieką nad szpitalem, gdzie kapela-
nem jest ks.Stanisław Nalbach CRL.

W 2002 roku ordynariusz zielono-
górsko - gorzowski wydziełił z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w
Drezdenku drugą parafię. Duszpa-
sterstwo zostało powierzone Kano-
nikom Regularnym.  Proboszczem
parafii jest ks. Stefan Porossa CRL.

G I E T R Z W AŁD
W tym warmińskim sanktuarium
maryjnym, gdzie w 1877 roku  Mat-
ka Boża objawiła się dwóm dziew-
czynkom, Kanonicy Regularni po-
jawili się  w 1945 roku. Pierwszym
proboszczem parafii został ks. Wła-
dysław Borowski CRL.  Kanonicy
Regularni w Gietrzwałdzie zajmu-
ją się posługą dla licznie przybywa-
jących pielgrzymów, duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole. Przełożonym wspól-
noty jest ks. Kazimierz Brzozowski

CRL, a proboszczem parafii ks. Jó-
zef Stramek CRL. Wspólnotę two-
rzy 6 księży.

K A M I E Ń
Miejscowość od 1408 roku  należa-
ła do klasztoru krakowskiego, w
XVI w. kanonicy zorganizowali tu
duszpasterstwo. W 1586 roku zosta-
ła wybudowana kaplica. Od 1909
istnieje tu parafia, którą prowadzi
nasz zakon. Kanonicy Regularni w
Kamieniu zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole. Proboszczem parafii jest ks.
Mieczysław Madej CRL. Obecnie
przebywa w Kamieniu 2 księży.

Niegosław
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską rozpoczęli w Niegosławiu
wraz z objęciem parafii w Drezden-
ku, a więc w 1945 roku. Parafia zo-
stała  utworzona w  roku 1974, a jej
pierwszym proboszczem został
ks. Kazimierz Błoński CRL.  Obec-
nie proboszczem parafii jest ks. Ma-
rian Dudzik CRL.

RĄP I N
Duszpastersto Kanonicy Regularni
podjeli w 1946 roku. W Rąpinie
przez długi czas funkcjonował sa-
modzielny wikariat. W 1994 roku
została utworzona parafia, której pro-
boszczem został ks. Henryk Walczak
CRL.Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Jan Leder CRL
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rodzą się na gruncie nienaruszalne-
go zjednoczenia Syna z Ojcem – ro-
dzą się dlatego, że Ojciec “zwalił na
Niego winy nas wszystkich” (Iz 53,6).

Autorka stwierdza dalej, iż Chry-
stus jako Bóg – Człowiek, to oddzie-
lenie od Ojca doświadcza jako naj-
większe cierpienie. Dlatego, iż bo-
skość i człowieczeństwo są w Nim
jednością i jednością jest  z Bogiem,
ma siłę przezwyciężyć tę próbę. Je-
zus powierza się Ojcu na nowo się z
Nim jednocząc. Dlatego właśnie w
tym opuszczeniu, bardziej niż kiedy-
kolwiek ukazuje się Bogiem. W tym
cierpieniu i dzięki niemu Jezus speł-
nia to wszystko, co miał wykonać.

W pewnym miejscu tej książki
pojawia się bardzo ciekawe stwier-
dzenie, że chociaż odkupienie doko-
nało się dzięki wszystkim cierpie-
niom Jezusa, duchowym i fizycznym,
jednak największe cierpienie, które
symbolizuje całe odkupienie, nastę-
puje w chwili, kiedy czuje On oddzie-
lenie od Ojca; właśnie wtedy doko-
nuje On pojednania ludzkości z Oj-
cem. Tak, więc w Jezusie opuszczo-
nym można naprawdę zobaczyć
cierpienie, przez które dokonało się
odkupienie rodzaju ludzkiego. Do
tego cierpienia Jezus przygotowywał
się przez całe ziemskie życie. Naj-
pierw u boku Maryi wśród niewygód
i w posłuszeństwie. Potem przez trzy
lata nauczania, w których objawił
Prawdę, świadczył o Ojcu, obiecał
Ducha Świętego i dokonywał wszel-
kiego rodzaju cudów miłości. W
Ogrójcu widzimy Jego lęk przed

męką, ale się nie cofa przed wypeł-
nieniem Bożego planu zbawienia. W
czasie trzygodzinnej agonii przeba-
cza oprawcom i łotrowi, który z Nim
współ wisi na krzyżu.

Także i dla nas miłość ta powin-
na być zachętą do spełniania woli
Pana, której streszczeniem jest nowe
przykazanie: “abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem”(J 15,12). A czym jest miłość?
Miłość to cierpiący i opuszczony Je-
zus ukrzyżowany. Nie bójmy się
przyjąć cierpienia, wręcz przeciwnie:
szukajmy tego cierpienia, które sta-
wia przed nami wola Boża; [...] wola
Boża, którą jest miłość wzajemna:
nowe przykazanie, perła Ewangelii!

kl. Krzysztof Tkaczyk CRL

Na podstawie książki Chiary Lu-
bich “KRZYK OPUSZCZENIA – Jezus
ukrzyżowany i opuszczony w życiu Ru-
chu Focolari od czasu powstania Ruchu
w 1943 r. do początku trzeciego tysiąc-
lecia”, Kraków 2001.
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Domy zakonne Kanoników
Regularnych Laterańskich w Polsce

K R A K Ó W
Kanonicy regularni przybyli do Kra-
kowa w 1405 roku. Klasztor przez
wieki pełnił funkcję prepozytury ge-
neralnej kongregacji krakowskiej. W
1857 roku został włączony do kongre-
gacji laterańskiej, a w 1861 roku  zo-
stał podniesiony do godności opac-
twa. Od 1952 roku klasztor w Krako-
wie jest domem głównym prowincji
polskiej naszego zakonu. Obecnie
znajduje się tu nowicjat i klerykat.
Przełożonym wspólnoty krakowskiej
jest ks. Andrzej Oleksy CRL, a pro-
boszczem parafii ks. Tadeusz Ma-
słowski CRL. Kanonicy Regularni w
Krakowie zajmują się przede wszyst-
kim duszpasterstwem w parafii Bo-
żego Ciała, katechizacją w szkole, a
także pracą w Sądzie Metropolital-
nym : ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL
i ks. dr Stanisław Więzik CRL.
W klasztorze krakowskim przebywa
11 księży, 1 brat zakonny, 16 klery-
ków i 3 nowicjuszy.

M S T Ó W
Klasztor Wniebowzięcia Najświęt-
szej  Maryi Panny  jest naszym naj-
starszym  domem zakonnym, gdzie
obecnie spełniamy posługę duszpa-

sterską. Kanonicy regularni przybyli
tam już  w 1220 roku. W 1819 roku
klasztor został skasowany przez za-
borców. Dopiero w 1990 roku ks.
abp Stanisław Nowak zwrócił klasz-
tor Kanonikom Regularnym. Pierw-
szym przeorem i proboszczem po
ponad stuletniej nieobecności za-
konu został ks. Henryk Walczak
CRL. Obecnie przełożonym wspól-
noty i proboszczem parafii jest ks.
Zdzisław Palus CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży, którzy zajmują się
przede wszystkim duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole.

E ŁK
Placówka zakonna powstała w lip-
cu 1945 roku. Pierwszym probosz-
czem był ks. Jan Tokarz CRL.
Obecnie przełożonym  wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Piotr
Walczak CRL. Wspólnotę tworzy 6
księży. Kanonicy regularni w Ełku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii , katechizacją w szkole, opie-
ką nad szpitalem, gdzie kapelanem
jest ks.Kazimierz Rompalski CRL,
a także pracą w kurii ełckiej, gdzie
ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
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Sąd  ostateczny
Do “STOŁU PRZEZNACZE-

NIA”, podchodzi petent, który przed
chwilą utracił ziemski żywot. Sędzia
pobrał odcisk palca, a identyfikator
natychmiast wyświetlił na niebiań-
skim komputerze dane  personalne
petenta.

Potem  sędzia otworzył plik z
napisem “grzechy główne i pospoli-
te”  Pod spodem wszędzie były czy-
ste pozycje. Zamigotał napis prze-
znaczenia “NIEBO”. Na twarzy osą-
dzonego widać było wyraźną radość.
Niestety, sędzia spojrzał surowo i z
gniewem w głosie stwierdził;

- To jeszcze nie koniec sądu.
Gdyby na podstawie tylko tych da-
nych  sądzić, to niebo byłoby tylko
dla dewotek, a nie dla ludzi!

Teraz sędzia kliknął  na pozycję
“miłość bliźniego”. Pod napisem nie
było żadnych pozytywnych adnota-
cji i na ekranie zmienił się napis na
“CZYSCIEC”. Następnie prawym
przyciskiem wywołał  rubrykę z na-
pisem “podarowane talenty i zalety
ludzkie”. Pod rubryką była krótka
adnotacja – “otrzymał wszystkie
możliwe talenty i zalety, a także  po-
zytywny wygląd i doskonałą apary-
cję”. Po tej informacji zdziwienie

sędziego było tak duże, że aż zagwiz-
dał i stwierdził lakonicznie;

- Ot ,  rzadkość u Stwórcy, ob-
darowywać jednego człowieka tylo-
ma łaskami!

Znowu sędzia zaczął szukać in-
nych informacji, aż odnalazł plik z
napisem wady wrodzone i nabywa-
ne w ziemskim żywocie”.  Pod
spodem była adnotacja w kolorze
przywilejów o treści “w ramach eks-
perymentu osobnik jest pozbawiony
wad wrodzonych i odporny na naby-
wanie ziemskich”. Sędzia kręcił gło-
wą ze zdziwienia, a widząc radość
w oczach petenta , westchnął i ze
smutkiem stwierdził:

- A teraz zobacz  jaki byłeś, po-
mimo tylu łask Bożych i talentów.
Po czym wskazał na monitor, na któ-
rym była  rubryka z  tytułem “Wpływ
osobowości petenta na otoczenie”.

A pod rubryką było tyle pozycji
negatywnych, że trzeba było skorzy-
stać z przewijarki. Na pierwszej po-
zycji było aż 550 bliźnich, których
wpędził w nerwicę, ponad tysiąc w
kompleksy, 5 osób  próbowało samo-
bójstwa nie licząc takich pozycji jak
- wpędzenie w nałogi ziemskie bliź-
nich o słabym systemie odporności
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psychicznej. Po zamknięciu systemu
komputerowego wyświetlił się napis
ostatecznego wyroku. W tej  samej
chwili otwarły się wrota piekielne i
dyżurny diabeł porwał zdumionego
nieszczęśnika do swojej siedziby.

W ramach programu męczarni
piekielnych, nowi lokatorzy przez
czas jakiś muszą podglądać salę sądów
dzięki systemowi wewnętrznej telewizji
planetarnej. Nasz petent teraz obserwuje
znanego mu osobnika o złej reputacji
ziemskiej. Procedura podobna. Już na
początku, na podstawie listy grzechów,
osobnik zasługiwał na piekło. Ale pod
rubryką “miłość bliźniego” była cał-
kiem spora lista pozytywnych dowo-
dów, co zmieniło kwalifikacje na
“CZYŚCIEC”. Kiedy sędzia zapoznał
się z danymi na temat podarowanych
talentów i zalet, był tak zdumiony, ze
pozwolił sobie na uwagę w stosunku
do osobnika:

- Opatrzność miała zły humor, kie-
dy cię stworzyła. Dała ci wszystkie zna-
ne wady wrodzone i skłonności do na-
bywania nowych. Żadnych talentów,
urody, aparycji – że ty nieszczęśniku ni-
kogo nie zabiłeś, nie pobiłeś ani nie okra-
dłeś – to cud. Nawet żonę ci Opatrz-
ność wybrała najgorszą z możliwych,
pracodawcę drania i oszusta, dzieci
wyrodne, teściową heterę! Jak ty w
tych warunkach miałeś wolę zerwać
z wrodzonymi nałogami, bronić się
przed zepsuciem ziemskim?

Sędzia z determinacją wcisnął
klawisz komputera, a na ekranie wy-
roku ukazał się napis “podwójne nie-
bo”. Pod spodem była informacja “

jeżeli chcesz, to jednym niebem mo-
żesz obdarować jednego skazańca
piekielnego”

Osobnik chwile pomyślał, mach-
nął ręka i oświadczył:

- Chcę wybawić ostatniego ska-
zańca!

Drzwi piekielne otwarły się, a w
nich ukazał się nasz poprzedni petent.
Teraz minę miał wyniosłą i pyszną,
z pogardą spoglądał na łaskawcę –
wybawiciela. A wybawca w tym cza-
sie wypełniał formularz terminowy
zajęć niebiańskich. Potrzeby miał
proste i niewielkie. Chce wygodny
fotel, piwa w każdej ilości i gatunku,
telewizor do oglądania transmisji z
meczy piłkarskich, i na każde żąda-
nie smaczną golonkę z chrzanem i
kawałkiem chleba. Potem  wybawio-
ny zabrał się do formularza. Myślał,
dumał, wzdychał, obgryzał ołówek,
rozpinał i zapinał nerwowo sutannę,
i nadal  nie wiedział co wpisać w ru-
brykę “co chcesz w nagrodzie nie-
biańskiej”. Trwało to bardzo długo,
na ziemski wymiar czasu, setki lat,
aż sędzia musiał zmienić oprogramo-
wanie i wprowadzić nowy plik pod
nazwą “skazani na wieczne czekanie
w przedsionku Sądu Ostatecznego”.
Potem zamyślił się i głośno wzniósł
prośbę:

- Nie karz  Panie Boże ludzi –
ludźmi idealnymi!!
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Bardzo się cieszę możliwością zwrócenia się do Drogich Czy-
telników biuletynu: „Cor Unum”. Już sam tytuł wyjaśnia zadanie
jakie pragnie spełnić to czasopismo. Słowo „cor unum” oznacza
„jedno serce” i jest wezwaniem do miłości, do jedności. A prawdzi-
wa jedność może być budowana tylko na miłości.

Wielki poeta łaciński powtarzał: „concordia res parvae crescunt,
discoridia maximae dilabuntur”, co oznacza: „w jedności małe rze-
czy wzrastają, a w niezgodzie nawet rzeczy duże rozpadają się”.
Dla nas Kanoników Regularnych Laterańskich to stwierdzenie ma
szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy naszego charyzmatu. Ży-
cie wspólne powinno rozwijać się w miłości, zgodzie, wspólnej pra-
cy, wzajemnym udoskonalaniu się, oddając dla wspólnoty serce,
inteligencję, zdolności i czas.

Życzę dla Biuletynu pełnego sukcesu: niech będzie owocem
wspólnej pracy, przekazuje zawsze dobre wiadomości, wzmocni jed-
ność wśród Czytelników. Królestwo Boże potrzebuje wszystkich
środków do rozszerzania się i przynoszenia obfitych owoców.

Z serca Wam błogosławię

                                           + D. Bruno Giuliani, opat generalny

Rzym, 26 Lutego 2003

CANONICI REGOLARI LATERANENSI

L`ABATE GENERALE
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Humorek
Córka mówi do matki:
-Nie wyjdę za mąż za Mietka. To ateista- nie wierzy w istnienie piekła.
-Wyjdź za niego, córeczko. Jak zostanie twoim mężem, to na pewno szybko w
piekło uwierzy.

Dwaj dawni koledzy szkolni- wojskowy w randze pułkownika ubrany w mun-
dur i  biskup ubrany w sutannę spotykają się po latach na dworcu kolejowym.
Biskup podchodzi do pułkownika:
-Przepraszam, panie konduktorze- zaczyna żartem biskup.
-Czego sobie pani życzy- odpowiada pułkownik.

Po wojnie w małym pokoiku na plebanii mieszkali razem: proboszcz i wikary.
Któregoś razu, w nocy ktoś zastukał w szybę okna plebanii i poprosił o wizytę
u ciężko chorego. Wikary nie chcąc budzić proboszcza, przywdział po ciemku
spodnie, sutannę i wyszedł.
Gdy dotarł do domu chorego, zastał tam wielką biedę. Zrobiło mu się szkoda
biednych ludzi, więc- mimo iż wiedział, że nie ma przy sobie ani grosza- się-
gnął odruchowo do kieszeni. I stał się cud! W kieszeni znalazł...banknot stu-
złotowy i dał go potrzebującym.
Nazajutrz przy śniada-
niu wikary opowiada
proboszczowi o cu-
dzie. Kończąc swą
opowieść, pyta: -I co
ksiądz na to?
Proboszcz: -Następ-
nym razem niech
ksiądz wikary szuka
cudu w swoich port-
kach, a nie w moich!

***

***
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Czas pokuty i umartwienia

 Środa Popielcowa otwiera okres
Wielkiego Postu. Początkiem naszego
wewnętrznego przeobrażenia i nawró-
cenia jest pokorne poddanie głów, któ-
re Kościół posypuje popiołem pokuty.
“Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Walka
ze złem i grzechem, całkowite zerwa-
nie z nim, jest podstawowym warun-
kiem autentycznego nawrócenia.

Proces nawrócenia się to nie tyl-
ko świadomość zmiany życia, nadanie
mu większej wartości, ale faktyczna re-
alizacja dobrych zamierzeń. Za świa-
domością muszą iść konkretne czyny.
Mówiąc o nawróceniu, nie chodzi o
nawrócenie się na miarę Szawła pod
Damaszkiem czy św. Augustyna z Hip-
pony. Choć czasem i takiego nawró-
cenia nam trzeba. Najczęściej chodzi
jednak o stopniowy proces zmiany ży-
cia. Chrześcijańskie nawrócenie cha-
rakteryzuje się “prawem wzrostu”, któ-
rego ewangelicznym zobrazowaniem
są przypowieści o ziarnku gorczycy
lub zaczynie. Każdy z nas powinien

wzrastać i przynosić plon stokrotny,
sześćdziesięciokrotny czy trzydziesto-
krotny ( Mt 13,23). Drodze nawróce-
nia musi towarzyszyć “prawo nieustan-
nego nawracania się”. “Nieustanne na-
wracanie się polega nie tylko na wzro-

Czterdzieści lat trwała pełna wyrzeczeń i trudów kwarantanna
Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści
dni przebywał Chrystus w odosobnieniu modląc się i poszcząc przed
rozpoczęciem swej publicznej działalności. Także Kościół przez czter-
dzieści dni trwa na modlitwie i pokucie, przygotowując się do cen-
tralnej Tajemnicy chrześcijaństwa – Tajemnicy Paschalnej.
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Listy...
Drodzy Klerycy

Czytając Wasze pismo Cor Unum, gratuluję każdemu z Was piszącemu w
nim artykuły. Świetnie opisujecie tematy, prawdziwie i szczerze. Niektóre miej-
scowości, gdzie pracują Księża Kanonicy są mi znane, chociażby Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ale w Waszych artykułach mogę dowiedzieć się o
wiele, wiele więcej.
Życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy w tym jakże pięknym pisemku.

Bóg Was powołuje, byście byli Jego kapłanami. Cieszcie się i dziękujcie za
to powołanie. Być kapłanem to nie lekka droga, ale wielka łaska Boża (...) Ser-
decznie Was wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże.
Józefa Senger,  Wągrowiec

Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania
wszystkim współbraciom za wsparcie modlitewne i finanso-
we. Szczególne podziękowania za złożone ofiary pieniężne
na potrzeby naszego kleryckiego pisma składamy :

ks. Piotrowi Walczakowi CRL                   EŁK
ks. Mieczysławowi  Madejowi CRL          KAMIEŃ
ks. Józefowi Kąckiemu CRL STRADUNY
Ks. Kazimierzowi  Błońskiemu  CRL STRADUNY

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. wizytatora,
który ofiarował nam  sprzęt komputerowy,  niezbędny
przy redagowaniu „Cor Unum”.
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Pragnę dawać światło
Tak gorące, tak wolne
Jak wulkan skrzydlaty

Pragnę kochać przez
Serce Twoje

Widzieć Twoimi oczami
Myśleć Twoją wolą

Jak mam się Tobie podobać?

Ja połamany
Pragnę krzyża
Słodkiego, kojącego

Matczynego, bezpiecznego
Gdyż Twój mnie przeraża

Wejrzyj na mnie i zgładź
Nutę przerażenia

now. Sebastian Tomasz Czopek

ście, oznacza także oczyszczenie, ode-
rwanie się od egoistycznego ja, nawró-
cenie się na nasze prawdziwe ja według
zamiaru Bożego, mające za cel więk-
sze zjednoczenie z Bogiem i bardziej
szlachetną postawę wobec naszych
bliźnich.”(B. Haring, Moralność jest
dla ludzi).Każdy musi podjąć ten trud
indywidualnie, nie oglądając się na in-
nych. By z jednej strony inni nie ha-
mowali naszych szlachetnych postano-
wień, z drugiej strony zaś byśmy nie
“nawracali” innych, nie nawróciwszy
najpierw siebie.

Nawrócenie jest zatem wewnętrz-
ną przemianą serca pod wpływem Sło-
wa Bożego. Stanowi ono także prze-
mianę życia. Jan Paweł II w swej Ad-
hortacji “Pojednanie i pokuta”, pi-
sze, że “oznacza ona konkretny, co-
dzienny wysiłek, aby przezwyciężyć w
sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to,
co duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych,
które są na górze, gdzie przebywa
Chrystus. Pokuta jest zatem nawróce-
niem, które przechodzi od serca do czy-
nów, a więc do całego chrześcijańskie-
go życia”.

Niech trud wielkopostnego nawró-
cenia będzie czasem rzeczywistego
duchowego postępu i zbliżania się do
Boga.

kl. Artur Maksimowicz CRL

26 Cor Unum

cławic Starych. W tej podkrakowskiej miejscowości ks. Robert rozpoczął reko-
lekcje. Zadaniem naszych współbraci było prowadzenie śpiewu w czasie wszyst-
kich Mszy Świętych, wspólna modlitwa i asysta przy ołtarzu. Mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś, przynajmniej niektó-
rzy z naszej wspólnoty spotkają się z
parafianami z Więcławic Starych.

Dnia 25 MARCA kl. Grzegorz Mu-
mot przedłużył swoje śluby zakonne na
okres 6 miesięcy. Rozpoczął się tym
samym dla niego okres bezpośredniego
przygotowania do złożenia profesji wie-
czystej, która stanie się  wyznacznikiem
nadającym kształt całemu przyszłemu
życiu.

Tego samego dnia nasi współbra-
cia: kl. Andrzej Roubo ,kl. Maciej Sie-
pietowski ,kl. Marcin Kordel , i
kl. Grzegorz Mumot  przyjęli posługę akolitatu. Kościół tym samym zezwolił
im, w razie zaistnia-
łej konieczności,
rozdzielać wiernym
Najświętsze Ciało
Chrystusa. Niech Do-
bry Jezus, wspiera ich
swoją łaską, by god-
nie pełnili tą świętą
posługę.

***
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Okiem
pierwszaka

Nasza pierwsza sesja.

Jest godzina 1400 . Za piętnaście
minut rozpocznie się pierwszy egza-
min – Historia Kościoła. Czekamy nie-
cierpliwie. Pierwsi wchodzą misjona-
rze. Jest ich pięciu. Gorączkowo krę-
cą się po korytarzu, drapią się po gło-
wie, wzdychają aktami strzelistymi.
Atmosfera robi się coraz bardziej ner-
wowa: niektórzy wychodzą do ubika-
cji, inni śpiewają, wszyscy jednak co
chwila spoglądają w stronę korytarza,
gdzie już za pięć minut powinien po-
jawić się profesor. Napięcie wciąż ro-
śnie. Jedni stają się czerwoni i nie
mogą usiedzieć na miejscu, inni bla-
dzi i znieruchomiali opierają się o ścia-
nę. Nareszcie, w oddali słychać kroki.
Buty ks. profesora Rosponda wydają
donośny głos. Jego postać wyłania się
zza rogu i powoli zbliża się w naszym
kierunku. Serca wszystkich biją szyb-
ciej. Każdy mocniej ściska notatki i
nerwowo je przegląda. Na szczęście ks.
profesor nie jest taki groźny. Podcho-
dzi do nas z uśmiechem. Żartuje.
Wszyscy oddychają z ulgą. ,,Nie bę-
dzie chyba tak źle’’ - ktoś szepcze.
Profesor prosi czterech pierwszych

kleryków. Powoli, ale z mniejszym
strachem, wchodzą do sali. Profesor
zamyka drzwi. Rozpoczął się egzamin.

Tak zaczęła się dla nas pierwsza
sesja na Instytucie Księży Misjonarzy,
pierwsza sesja od rozpoczęcia naszych
studiów. Oczekiwaliśmy jej z napię-
ciem, z lękiem, ale i z zapałem, który
towarzyszy odkrywcy przybywające-
go na nowy ląd. Przed nami stało nowe
zadanie, nowa ,,poprzeczka’’ do prze-
skoczenia. Przygotowywaliśmy się do
niej przez cały semestr. Czytaliśmy
dużo uczonych ksiąg, pisaliśmy wiele
prac. W końcu nadszedł czas próby –
czas pięciu egzaminów.

Przed nami stały – niczym wyso-
kie, strome szczyty do zdobycia – ta-
kie oto przedmioty: historia Kościoła,
metafizyka, logika, psychologia i chy-
ba najwyższy szczyt, na który nie
wszystkim udało się wspiąć – historia
filozofii.

Materiał z tego przedmiotu był
bardzo obszerny i bardzo trudno było
go opanować. Arystoteles, Platon, sto-
icy prześladowali nas bardzo... Na
szczęście inne przedmioty nie były już
tak kłopotliwe. Radziliśmy sobie z
nimi dość dobrze. Bardzo miło wspo-
minamy pierwszy egzamin – mimo, iż
malował się w tak czarnych barwach
– to wypadł on bardzo dobrze. Inne eg-
zaminy także przeszły pomyślnie. Czę-
sto, w znacznej mierze zależało to od
profesora, od jego wyrozumiałości i
dobroci, bowiem materiał jaki mieli-
śmy do opanowania był nie mały i nie
prosty. Bardzo baliśmy się dwóch
przedmiotów, wymagających zupełnie
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zycznym, opracował wiele pieśni i hymnów, które śpiewa się we wszystkich
kanoniach Prowincji Polskiej po dziś dzień. Przez ostatnie lata pracował w
Drezdenku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się jednak w Krakowie. W przed-
dzień pogrzebu w intencji Zmarłego odśpiewaliśmy Nieszpory Żałobne i uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. wizytator Tomasz Rataj-
czak CRL, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Nalbach CRL przeor kanonii Drez-
denko. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. ks. bp Jan Szkodoń.
Uroczystością na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. wizytator.

Dnia 1 MARCA ks. Marian Szczecina CRL Rektor naszego seminarium ob-
chodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy ks. Magistrowi małą
niespodziankę, (która nawiasem mówiąc nie była chyba zaskoczeniem?!): tort,
świeczki, odśpiewane sto lat, i serialowe “40 lat minęło”. Miłą zabawą, wspólną
rozmową, i smacznym poczęstunkiem
uczciliśmy tę miła rocznicę.

W Środę Popielcową 5 MARCA na-
sza wspólnota rozpoczęła 3-dniowe re-
kolekcje wielkopostne. Wygłosił je nam
ks. Robert Mazurkiewicz CRL. Rozmy-
ślaniom przewodził Hiob- tego roku bo-
wiem pochyliliśmy się nad Księgą Hio-
ba, nad sensem cierpienia, istotą
przyjaźni, łaską Bożą. Pragniemy podzięko-
wać ks. Robertowi za to, że podjął się trudu
głoszenia tych rekolekcji. Bóg zapłać!

9 MARCA  w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu nasi współbracia:  kl. Krzysztof Tkaczyk, kl. Tomasz Tyszkie-
wicz , kl. Przemysław Soboń, kl.Łukasz Bugała,kl. Michał Glin i now. Łukasz
Grzechca,  wyjechali  wraz z  ks. Robertem  Mazurkiewiczem  CRL  do   Wię-

***

***

***
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innego niż dotychczas myślenia i poj-
mowania. Na samą myśl o metafizyce
i logice (bo o nich mowa) przechodził
nas dreszczyk emocji i cierpła nam skó-
ra. Zagadnienia bytu, problem pierws
zych zasad, transcendencja i transcen-
dentalność oraz funktory i tautologie
( 17 wzorów do nauczenia na pamięć)
przerażały nas. Jak się tego wszystkie-
go nauczyć? Jak to wszystko opano-
wać? Jak to zrozumieć? – te pytania
wciąż nie dawały nam spokoju. Jak już
jednak wspomniałem nie wszyscy pro-
fesorowie są okrutni i źli (to oczywi-
ście żart), są i tacy, którzy litują się nad
biednymi studentami. Do takich pro-
fesorów zalicza się ks. profesor Aloj-
zy Smandek, który był bardzo łagod-
ny i wyrozumiały dla naszej – nie za-
wsze najwyższych lotów- znajomości
metafizyczno-logicznych zagadnień.
Jego dobrotliwy uśmiech i serdeczna
cierpliwość napawały nas głęboką otu-
chą nawet wtedy, gdy wszystko wska-
zywało na to, iż czeka nas niepowo-
dzenie...

Nasza pierwsza sesja kosztowała
nas bardzo wiele wysiłku, wiele pracy
i wiele nieprzespanych nocy. Uczyć się
trzeba było bez przerwy. Z drugiej stro-
ny, mimo kilku niepowodzeń, mieli-
śmy ogromną satysfakcję z opanowa-
nia tak dużego materiału, z przyswo-
jenia sobie tak wielu ważnych infor-
macji, i z ocen, które były, jak na
pierwszą sesję, bardzo dobre. Sesja ta
wiele nas nauczyła, przyniosła nam
wiele nowych doświadczeń. Teraz wie-
my jak się uczyć, jak planować naukę,
na co najbardziej trzeba zwracać uwa-

gę. Wierzymy, iż dzięki tej pierwszej
przeprawie dużo łatwiej będzie się zdo-
bywać kolejne wysokie szczyty. Tak
więc, choć z lekkim niepokojem, to
jednakże z wielką nadzieją oczekuje-
my na następną sesję...

kl. Marcin Bała CRL

* * *

Stacja po stacji...
Przez życie

W ciemnościach kroczące
Koronujesz Go bólem

Przyodziewasz
Ciepłą peleryną krwi

Malujesz
Cięgi na bezbronnym płótnie

Rzeźbisz
Krzyż z ordynarnego drzewa

A On ukochał ciebie
A On wyzionął ducha

On wybawił z lawiny otchłani

Taka doskonała ofiara
A tobie i tak to za mało...

now. Sebastian Tomasz Czopek

24 Cor Unum

Z życia semina-

Dnia 20 STYCZNIA rozpoczęła się na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy zimowa sesja egzaminacyjna. Jak zawsze był to dla nas czas wytężo-
nej pracy intelektualnej. Po raz pierwszy “zmagali się z wiedzą” nasi naj-
młodsi współbracia studenci z I roku. Jak relacjonowali później, egzaminy są
ciekawym doświadczeniem, które choć przyprawia człowieka o ból głowy, to
jednak pozwala się mile wspominać.

Po zakończonej sesji udaliśmy się wraz z ks. Magistrem na ferie zimowe
do Kir. Górski klimat dobrze wpływał na nasze poczucie humoru. Gęsto pada-
jący prawie bez przerwy śnieg nie pozwalał na wyprawy w góry, ale z jazdy na
nartach nie rezygnowaliśmy, i chociaż trudno nas nazwać dobrymi narciarza-
mi, ze stoku wracaliśmy zawsze w komplecie i bez złamań. Tej zimy góry były
nadzwyczaj piękne, Krupówki tętniły życiem, a apetyt dopisywał wszystkim, oczywiście
nie jednakowo (Dla ciekawostki podaję ilość kotletów schabowych zjedzonych w ciągu
jednego popołudnia przez kleryka G.- liczba ta wynosi 5!!!)

Dnia 20 LUTEGO dwaj nasi współbracia dk. Paweł Greń i kl. Tomasz
Szatanik obronili swoje prace magisterskie, uzyskując tym samym tytuł Ma-
gistra Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cieszymy się
wraz z nimi, że zakończyli kolejny etap edukacji w swoim życiu. Polecamy ich
Panu Bogu Dawcy wszelkiej mądrości, by zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzy-
stywali dla dobra Kościoła.

Dnia 6 LUTEGO zmarł nagle ks. Stanisław Świś CRL. Nasza wspólnota
zakonna zawdzięcza mu bardzo dużo. Obdarzony przez Boga talentem mu-

***

***

***
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Gdy byłem dzieckiem, Święta
Wielkanocne zaczynały się od pój-
ścia do kościoła z koszykiem pełnym
pokarmów, aby ksiądz poświęcił.
Była to oczywiście Wielka Sobota,
musiało być dużo słońca. I choć tro-
chę zielone drzewa. Święcone przy-
gotowywała mama, która już od rana
piekła sernik, makowiec i tradycyj-
nie babkę. Do pokoju, w którym jesz-
cze spałem, przedostawał się zapach
wanilii, smak cukru, rodzynek i ma-
sła. Kuszony takimi słodkościami,
nie zrywałem się jednak szybko z
łóżka, gdyż nie było mowy o skosz-
towaniu; od Wielkiego Piątku post
jeszcze obowiązywał. W tym dniu
szedłem do kościoła w najnowszym
ubraniu. Miałem nową białą koszu-
lę, nowe krótkie spodnie, nowe białe
podkolanówki i nowe sandały. Cze-
kałem niecierpliwie, kiedy mogłem
się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz
święcił dopiero od dziewiątej rano.
Poranek strasznie się dłużył. Po po-
rannej toalecie, po zjedzeniu na śnia-
danie suchej kromki i wypiciu gorz-
kiej herbaty, pojawiał się tata w ro-
boczym ubraniu. Urywał się z pracy,

by donieść jeszcze do ko-
szyka cukrowego baranka. Koszyk
stał na środku dużego stołu w poko-
ju gościnnym, był zasłany białym
płótnem i przybrany zielonym
bukszpanem. Przychodziła wreszcie
ta godzina, o której w koszyku mu-
siały się znaleźć: jajka, chleb, sól,
szynka, kiełbasa, chrzan, lukrowana
babka i baranek z cukru – słowem
po trosze cały świąteczny pokarm.
Czekałem niecierpliwie, kiedy bę-
dzie godzina dziewiąta. Dopiero na
krótko przed wyjściem mama zaczę-
ła się moją osobą interesować. Wte-
dy nagi stawałem na taborecie i po-
słuszny poleceniom mamusi wkłada-
łem nową białą koszulę, nowe krót-
kie spodnie, nowe białe podkola-

MOJA
LITURGIA

Z KOSZYKIEM
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25.V.  ŚW. GRZEGORZA VII,
PAPIEŻA

Hildebrand, urodził się w Tu-
scii ok. 1028 r. Wychowany w Rzy-
mie, prowadził życie zakonne,
prawdopodobnie u benedyktynów,
wiele pomógł papieżom przez licz-
ne poselstwa. Starał się o reformę
Kościoła. On to przyczynił się do
reformy zakonu kanoników po
wprowadzeniu większej karności w
1059 roku. Wybrany papieżem w
1073 r. przyjął imię Grzegorza VII i
nadal prowadził dzieło reformy. Był
niestrudzonym bojownikiem i
obrońcą wolności Kościoła. Zwal-
czany szczególnie przez króla Hen-
ryka IV, musiał usunąć się z Rzy-
mu. Sterany walką zmarł w Saler-
mo w 1085 r. Kanonizował go w
1606 r. papież Paweł V.

6.VI. ŚW. NORBERTA, BISKUPA

Norbert urodził się ok. 1080 r.
Nadrenii. Był kanonikiem w Xan-
tem. Pragnąc życia ściślej opartego
na Ewangelii, w r. 1120 założył
wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się  Zakon Pre-
monstratensów. W 1126 r. mianowa-
no go arcybiskupem Magdeburga,
pracował nad odnową życia kościel-
nego. Zmarł w Magdeburgu 6
czerwca 1134 roku.

15. VI. ŚW. BERNARDA Z

GÓRY JOWISZA
Urodzony ok. 1020r. Wstąpił do

kanoników regularnych w Aosta.
Oddany umartwieniu głosił Ewan-
gelię w całych Alpach. Na przełę-
czy Alp, zwanej górą Jowisza zało-
żył hospicjum i kościół ku czci św.
Mikołaja oraz założył rodzinę za-
konną kanoników regularnych. Ka-
nonicy mieli szerzyć chwałę Bożą i
służyć pomocą podróżnym w przej-
ściu w górach. Nigdy nie przestał
głosić słowa Bożego. Zmarł  12
czerwca 1081 roku w Novana. Pius
XI  w 1923 roku ogłosił go patro-
nem wędrujących przez Alpy i al-
pinistów.

Św. Bernard
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nówki i nowe sandały. Do kościoła
wyruszaliśmy prawie wszyscy o jed-
nakowej porze. Cała kamienica. By-
wało, że na czele naszej procesji szła
dozorczyni. Nazywaliśmy ją Baba –
Jaga. Jak w bajce tak i wobec nas była
okrutna. Przez całe dnie chowała się
po kątach kamienicy, by nas wystra-
szyć swoim brudnym narzędziem
pracy, czyli miotłą, i szmatami, któ-
rymi okrywała swoje grube i sapiące
ciało. Tego wielkanocnego poranka
wychodziła z nami do kościoła nio-
sąc ogromną torbę z żywnością do
poświęcenia. Niektórzy mówili, że
miała tam również pokarm dla kotów
i wódkę dla siebie na swoje samotne
wieczory. Wszyscy szli w milczeniu.
A trzeba było jeszcze bardziej za-
milknąć, gdy z zakrystii Bożego Cia-
ła wychodzili ministranci, a za nimi
ksiądz w białej komży i złotej stule.
Ministranci nieśli naczynie z wodą
święconą i kropidło. Ksiądz przez
mikrofon odmawiał modlitwę, póź-
niej kropidłem czynił znak krzyża.

Ks. Jerzy Hajduga CRL

* * *

Krople wody wsiąkały
w chleb, ciasto i spły-
wały po skorupkach
jajek w koszykach. W
drodze powrotnej by-
liśmy już rozgadani,
weseli.  Ktoś komuś
ukradł jajko, kawałek
ciasta, to znowu kawa-
łek kiełbasy, ale na ko-
niec, w bramie kamieni-
cy oddawaliśmy sobie
rozkradzione pożywie-
nie, bo w domu by była

awantura i podejrzenie o naruszenie po-
stu. Święconkę mama odstawiała do ju-
tra. Dopiero wczesnym rankiem po
rezurekcji można było to wszystko
spokojnie zjeść. Uroczyste śniadanie
mama i tata zaczynali od dzielenia się
tym, co poświęcone. Zaczynali od
jajka. Gdy byłem dzieckiem, już wte-
dy moja liturgia z koszykiem szybko
się zmieniała. Zacząłem odkrywać na
nowo wszystkie inne obrzędy wiel-
kanocne, zwyczaje, gesty, obrazy,
krzyże, słowa, pieśni. Tylko jedno
zostało takie samo. Przeżywam te
święta jak wtedy, gdy byłem dziec-
kiem. No cóż, w każdym z nas jest
wcale sympatyczny dzieciuch.

22 Cor Unum

klasztornej. Po śmierci wierni kie-
rowali się do jego grobu, przedsta-
wiając różne prośby i prosząc o łaski.
Kult bł. Stanisława był zawsze żywy.
Na początku XVII w. wybudowano
ku jego czci ołtarz, przy którym
umieszczono doczesne szczątki Bło-
gosławionego. 18.IV.1993 r. Ojciec
Św. Jan Paweł II osobiście potwier-
dził kult Stanisława i uznał heroicz-
ność jego cnót.

16.V. ŚW. UBALDA, BISKUPA

Urodził się w Gubbio w 1084
lub 1085 roku. Naukę pobierał w

Fano. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1114. Następnie powołany na
przeora w katedrze, starał się wzno-
wić życie wspólne. W tym celu udał
się do Rawenny i w klasztorze ka-
noników regularnych w Porcie,
uczył się życia kanoniczego i jego
regułę szczęśliwie wprowadził w
Gubbio, gdzie został mianowany bi-
skupem. Pokorny i łagodny bez unie-
sień wiele znosił. Zmarł w 1160 r.

21.V. ŚW. IWONA, BISKUPA

Św. Ivo urodził się ok. 1040r. w
Auteuil w pobliżu Beanvais we
Francji. Ivo studiował przede
wszystkim w Paryżu a następnie w
klasztorze Bec- Hellouim (Nor-
mandia). Biskup w  Beauvais, po-
wierzył mu kierownictwo nad klasz-
torem kanoników regularnych,
gdzie  starannie i święcie rządził. W
klasztorze uczył kleryków teologii,
tak że poszukiwano ich nie tylko ze
względu na karne życie kanonicze,
lecz ze względu na ich wiedzę. Stał
się głównym reformatorem zakonu
kanoników regularnych we Francji.
Mianowany biskupem w Chartres,
zasłynął cnotami pasterza i niewzru-
szoną wiernością wobec Kościoła i
papieża. Pisał kazania, listy i świet-
nie wyjaśniał święte prawa. Zmarł
23 grudnia 1116 r.

Bł. Stanisław Kazimierczyk
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Otworzyć
się na

przyjaźń

Wśród wielu różnorodnych po-
jęć dotyczących człowieka, jego ist-
nienia oraz sytuacji z którymi się
spotyka, jednym z bardziej liczących
się zjawisk jest przyjaźń. Co kryje
się pod tym pojęciem, jaki jest sens
tego co nazywamy przyjaźnią ?

Jak sięgnąć wstecz ludzie już od
momentu istnienia na ziemi przyjaźnili
się. Na początku polegało to na gro-
madzeniu się wspólnie w plemionach,
osadach tworząc określoną społecz-
ność, środowisko w którym żyli. Pa-
nowały tam pewne zasady i normy,
które obowiązywały wszystkich miesz-
kańców. Ludzie ci wspólnie zdobywali
pożywienie dla siebie,
razem uprawiali rolę, a
także każdą inicjatywę
czy pomysł realizowali
po wcześniejszych usta-
leniach, rozmowach.

Pomimo wielu
przełomowych wyda-
rzeń i zmian zachodzą-
cych w dziejach ludzko-
ści to uczucie istniało i
nadal istnieje na świecie.
Na pewno przechodziło

ono w przeszłości określone przeobra-
żenia, zmieniała się forma okazywania
przyjaźni, zasady na jakich ją tworzo-
no, jednakże istota nadal pozostała od
wielu wieków taka sama. Spotykano się
z nią kiedyś, spotykamy ją i dzisiaj. Wi-
dzimy ją na każdym kroku.

Nawet w tak trudnych warunkach,
jakimi były obozy koncentracyjne ist-
niało zjawisko przyjaźni. Mimo ogrom-
nego wyniszczenia ludności i niehuma-
nitarnego traktowania, ludzie przyjaź-
nili się. Człowiek potrafił nawet w ta-
kim miejscu znaleźć czas i miejsce dla
drugiego. Dla ludzi żyjących w tamtym
czasie było to bardzo ważne i wielo-
krotnie decydowało o ich przeżyciu.
Przyjaciel potrafił pocieszyć, powie-
dzieć dobre słowo, a nawet odstąpić
swoją jakże przecież skromną porcję
jedzenia. Tego typu postępowanie
wzmacniało psychicznie człowieka i
sprawiało, że nie czuł się on samotny.
Między innymi dzięki temu udawało
się przeżyć obóz wielu ludziom.

Jaki obraz przyjaźni przedstawia
nam się współcześnie ? Myślę, że lu-
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24. IV  NAWRÓCENIE
ŚW. OJCA AUGUSTYNA

Podczas pobytu w Mediolanie
Św. Augustyn, gdzie nauczał reto-
ryki, często uczęszczał na kazania
św. Ambrożego, który był biskupem
Mediolanu.  Powoli odsuwał się od
manichejczyków, a zwrócił się ku

czytaniu ksiąg świętych, zwłaszcza
św. Pawła. Wzgardził światowym
szczęściem, zapragnął zbawienia. W
czasie wakacji udał się z matką i
paru przyjaciółmi do Cassacium. Po
kilku miesiącach żarliwej lektury,
rozważań i modlitwy wrócił do Me-
diolanu i 24 kwietnia 387 r. przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego ku ra-
dości matki Moniki.

5.V.  BŁ. STANISŁAWA KAZI-
MIERCZYKA,  WYZNAWCY.

Żył w latach 1433-1489. Był ka-
znodzieją przy kościele Bożego Cia-
ła na Kazimierzu pod Krakowem
oraz wychowawcą kleryków w przy-
ległym klasztorze Kanoników Re-
gularnych  Laterańskich. Swoją gor-
liwą duszpasterską troską o chorych
i biednych zyskał sobie powszech-
ny szacunek. Wyróżniał się szcze-
gólną czcią do Najświętszego Sakra-
mentu. W kazaniach podkreślał, że
największą wartością każdego
chrześcijanina w życiu codziennym
jest Msza św. i przyjmowanie Ko-
munii św. po należytym przygoto-
waniu i z dziękczynieniem. Zmarł
w opinii świętości w infirmerii

Św. Augustyn

Liturgiczne wspomnie-
nia
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dzie żyjący obecnie w świecie także
potrafią tworzyć to uczucie. Mimo co-
raz szybszego postępu technicznego,
ludzie znajdują czas i miejsce dla dru-
giego człowieka. W dużej mierze po-
stęp techniki dopomaga w tworzeniu
przyjaźni. Oczywiście sama przyjaźń
nie może opierać się tylko i wyłącznie
na technice, tzn. na zadzwonieniu, na-
pisaniu czy wysłaniu sms-a lub e-ma-
ila. Aby tworzyć prawdziwą, dojrzałą
przyjaźń potrzebny jest kontakt bez-
pośredni z człowiekiem, którego da-
rzymy tym uczuciem. Taka obecność
bardzo ubogaca i krystalizuje długo-
trwałe uczucie, jak i również dopiero
co zawartą przyjaźń. Jest ona nie-
odzowna do pielęgnowania i kontynu-
owania znajomości oraz powoduje, że
człowiek potrafi nawiązać dialog z
tym, kogo uważa za przyjaciela.

Do prawdziwej przyjaźni trzeba
jednakże dojrzeć. Są ludzie, którzy tak
naprawdę nigdy nie doświadczyli tego
uczucia. Wynika to w wielu wypad-
kach z ich zaniedbania, braku zaanga-
żowania oraz chęci dania czegoś z sie-
bie drugiemu człowiekowi, podziele-
nia się z nim. Bardzo często są to oso-
by, które są zagubione i nie potrafią
się odnaleźć w otaczającym środowi-
sku. Ich egoizm, samozapatrzenie w
siebie wpływa w sposób destruktyw-
ny na tworzenie z ich strony jakich-
kolwiek relacji z innymi ludźmi. Przy-
jaźń jest uczuciem bardzo wymagają-
cym. Osoba, która zarówno obdarowu-
je jak i otrzymuje jej elementy, powin-
na być bardzo odpowiedzialna. Chcąc
budować zdrowe, dobre uczucie mu-

simy umieć lub przynajmniej uczyć się
słuchać drugiego człowieka, a w razie
potrzeby przyjść mu z pomocą poprzez
dobrą przemyślaną radę, rozwiązanie
jakiegoś problemu, czy kontrowersyj-
nej sytuacji. Nieodzowna w tym mo-
mencie staje się zdolność empatii;
wczucia się w sytuację drugiej osoby.
Filarami, na których opierać się musi
budowane uczucie przyjaźni, powinny
być zaufanie i szczerość. Bez tych ele-
mentów nigdy nie stworzymy dobrej i
trwałej znajomości.

Może to, co wyżej zostało przeze
mnie napisane, jest uważane przez ko-
goś za coś niezbyt realnego, i niemoż-
liwego do stworzenia. Ktoś stwierdzi
otwarcie, iż jest to istna sielanka. Co
zatem należy robić, aby dążyć chociaż
do namiastki tej wyidealizowanej przy-
jaźni ? Jeżeli każdy z nas będzie potra-
fił zdobyć się na takie przymioty, jak
przede wszystkim wyrozumiałość, to-
lerancję w stosunku do drugiego czło-
wieka i zwyczajną, prostą, ale za to jak-
że nieodzowną MIŁOŚĆ DO BLIŹ-
NIEGO, to na pewno prędzej czy póź-
niej będzie miał wokół siebie przyja-
ciół. Potrzeba nam tylko przełamać
lody, uprzedzenia i otworzyć się na
drugiego człowieka. To na pewno po-
prawi nasze relacje z otaczającymi nas
ludźmi i dopomoże w tworzeniu do-
brych znajomości. Przyjaźń przecież
buduje a nie rujnuje.

now. Łukasz Matuszczak

20 Cor Unum

Msza żałobna
celebrowana przez
ks. bp Jana Szko-
donia

Wyprowadzenie
 z kościoła
Bożego Ciała

Uroczystość
pogrzebowa na
cmentarzu
Rakowickim
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Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą

kl. Grzegorz Mumot CRL

Te słowa wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego stały się dla mnie bardziej
zrozumiałe, kiedy dowiedziałem się
o tragicznej śmierci przyjaciela.
Przypomniał mi się jeden z wykła-
dów jeszcze w nowicjacie na temat
przyjaźni. Modlitwa za zmarłego w
kaplicy MBG w Kirach, odprawiona
Msza św. przez ks. Magistra. Jazda
pociągiem na pogrzeb. Ogromny
splot myśli. Jak ? Dlaczego? Po co?
Ja żyję, cieszę się feriami zimowy-
mi, pobytem w górach. On już tego
nie zobaczy.

Wtedy uświadomiłem sobie jak
wiele chciałem mu przekazać, powie-
dzieć, ile się od niego nauczyć. Zro-
zumiałem, że straciłem prawdziwe-
go przyjaciela z lat naszych mło-
dzieńczych wędrówek,  obozów,
wspólnych wypadów nad jezioro,
rozmów przy ognisku, uczestnictwie
w Mszy św. Przyjaciel to ktoś na
kogo można liczyć, bez względu na
sytuację w jakiej się znajdujemy. On
jako jeden z pierwszych akceptuje
mój wybór pójścia do seminarium,
modli się, odwiedza mnie w Krako-
wie, pamięta. Przyjeżdżam do domu,
jego już nie ma. Zawsze witał mnie

uśmiechnięty, z nim mogłem rozma-
wiać na każdy temat. Przyjaźń zdol-
na do poświęceń. Zawsze miał czas,
nigdy nie potrafił odmówić swojej po-
mocy.

Teraz pozostaje ze mną w mojej
modlitwie. Proszę Boga, aby tak mło-
dego człowieka przyjął do grona zba-
wionych.

Ciężko mi było zrozumieć dla-
czego właśnie On. Przecież tylu ban-
dytów, złodziei  chodzi po świecie.
A tu Bóg zabiera do siebie młodego
człowieka, który miał życie przed
sobą i chciał żyć. Znałem jego plany,
marzenia. Tyle chciał uczynić.

Nam chrześcijanom pozostaje
wiara w Miłosierdzie Boże, życie
wieczne. Wierzę, że się spotkamy i na
pewno dokończymy nie jedną rozpo-
czętą rozmowę.
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Śp.
Ks. Stanisław Świś CRL

W przeddzień pogrzebu ks. wizytator
 Tomasz Ratajczak CRL  sprawuje
 Mszę św. w intencji zmarłego ks. Stanisława.

ur. 25 kwietnia 1932 roku w Konstan-
tynowie koło Biłgoraju. Do zakonu
wstąpił 28 sierpnia 1950 roku, śluby
zakonne złożył 28 sierpnia 1951 roku,
święcenia kapłańskie otrzymał 22
czerwca 1958 roku w Katowicach. Po
święceniach pracował w Krakowie,
następnie we Francji i Włoszech oraz
wśród Polonii w Anglii i w Stanach
Zjednoczonych. Ostatnio pracował w
parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Zmarł nagle
6 lutego 2003 roku w rodzinnej miejscowości Dzwola koło
Janowa Lubelskiego.
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Boże mój, Boże mój,
czemuś

 mnie opuścił...

Dlaczego cierpienie?

Takie pytanie często zadajemy,
kiedy dotykamy jednej z najwięk-
szych tajemnic życia ludzkiego. Już
bardzo wiele na ten temat powiedzia-
no i napisano, a jednak tajemnica ta,
chociaż wyjaśniana przez wielu zna-
komitych teologów, psychologów i
nie tylko, nadal pozostaje niezgłębio-
ną i trudną tajemnicą.

Ja natomiast, w tym krótkim ar-
tykule, chciałbym także przyjrzeć się
tej tajemnicy poprzez pryzmat książ-
ki, której treść bardzo mnie zacieka-
wiła. Dlaczego cierpienie dotyka w
wielu warstwach i różnych dziedzi-
nach życia ludzkiego? Cierpienie jest
odczuwaniem nie tylko bólu fizycz-
nego. Cierpienie to odczuwanie, a
nawet przeżywanie bólu w warstwie
psychicznej, na przykład wskutek do-
znanej przykrości różnego rodzaju.
Podobnie jak odczuwalny i przeży-
walny jest ból fizyczny lub psychicz-
ny, także doświadczamy  cierpienia
moralnego. Jest to uczucie niepoko-
ju, obawy, lęku.

Bóg widząc cierpienie ludzi po-
wodowanemu Miłosierdziem i Miło-
ścią przywracającą dobro, posyła
swoje Słowo Zbawiające, posyła
Syna Bożego. Dowodem Jego Bó-
stwa są cuda: uzdrawiania z choroby
i wskrzeszania umarłych. Jedni Jego
naukę przyjmują, inni odrzucają, a
jeszcze inni skazują Go na ukrzyżo-
wanie. Ten zdradzony, ubiczowany,
cierniem ukoronowany Jezus, swoją
intencją zbawczą i cierpieniem obej-
muje wszystkich ludzi oraz ich wie-
lorakie bóle i udręki także i te nieza-
winione. Woła także i dziś z wyso-
kości Krzyża do każdego z nas żyją-
cych już w XXI wieku:

Jeśli nie przemówiło do ciebie
świadectwo mojego postępowania w
Nazarecie, jeśli nie przemówiły do
ciebie moje słowa oraz słowa w
moim Imieniu przez innych wypo-
wiadane, nie przemówiły do ciebie
cuda, to może przemówi moje cier-
pienie i łzy Mojej Bolesnej Matki!

Ten krzyk Chrystusa na krzyżu
na pewno usłyszeli członkowie - a na
początku swego istnienia -członkinie

18 Cor Unum

S T R A D U N Y
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską w Stradunach  rozpoczęli wraz
z przybyciem do Ełku. Parafia zosta-
ła utworzona w 1971 roku. Pierwszym
proboszczem  był ks. Józef Kącki
CRL. Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Kazimierz Błoński CRL.
Wspólnotę tworzy 2 księży. Kanoni-
cy Regularni zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole.

R U D N I K
Pierwszym Kanonikiem Regular-
nym, który podjął się pracy duszpa-
sterskiej w Rudniku (1945 r.)  był ks.
Bruno Panuś CRL.  Kanonicy Regu-
larni zajmują się  duszpasterstwem w
parafii i katechizacją w szkole. Obej-
mują również opieką duszpasterską
mniejszość niemiecką . Obecnie
wspólnotę tworzy 2 księży. Probosz-
czem parafii jest ks. Zdzisław Siuta
CRL.

K O N I N
Kanonicy Regularni spełniają posłu-
gę duszpasterską w Koninie od 1990
roku.  W lipcu 1999 roku  arcybiskup
częstochowski  wydziełił z parafii w
Mstowie nową parafię  w Koninie.
Pierwszym proboszczem został ks.
Tadeusz Adamus CRL.

KI RY
Dom w Kirach naszemu zakonowi
został przekazany przez panią Kata-
rzynę Olszewską w 1966 roku.W
1972 roku opat generalny Antoni Bull
poświęcił kaplicę zakonną, a w 1983
roku został erygowany dom zakonny
z kaplicą publiczną. Obecnie rekto-
rem kaplicy jest ks. Stanisław Woź-
niak CRL.

Poza  granicami Polski
pracują :

B I AŁO R U Ś
ks. Feliks Popielewicz CRL
A U S T R I A
ks. Jan Lange CRL
A N G L I A
ks. Zygfryd Zastocki CRL
ks. Apolinary Zawistowski CRL
F R A N C J A
ks. Jan Kuziemski CRL
ks. Jan Węgrzyn CRL
BE L G I A
ks. Aleksander Drążek
D O M I N I K A N A
ks. Ryszard Siuta CRL
STANY ZJEDNOCZONE
ks. Jan Tokarz CRL
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Dzieła Maryi a raczej Ruchu Foco-
lari, który narodził się w 1943 roku
w Trydencie, dzięki Chiarze Lubich,
nauczycielce gromadzącej wokół sie-
bie kilka przyjaciółek, aby podjąć
drogę wiary i życia oraz doświadczyć
młodości Ewangelii. To ona, wnika-
jąc w tą wewnętrzną ranę Jezusa jaką
było opuszczenie przez Boga Ojca,
rozpoczyna duchową drogę, z której
rodzi się Ruch Focolari. Od począt-
ku jego istnienia wszyscy członko-
wie starają się być blisko Jezusa
opuszczonego i cierpiącego w swo-
ich braciach i siostrach potrzebują-
cych i cierpiących zara-
zem.

Cierpiący Jezus.

Aby zrozumieć sens
cierpienia trzeba zrozu-
mieć cierpienie i opusz-
czenie, jakie doświad-
czył sam Jezus na Krzy-
żu. On cierpi i umiera za
człowieka i dla człowie-
ka.  “Syn Człowieczy
musi wiele wycierpieć”
(Mk 8,31) – mówi tak,
kiedy zbliża się godzina
cierpienia. Wie jednak, że jest to
wola Boga i chce być jej posłuszny,
bo chce “dać swoje życie na okup za
wielu” (Mt 20,28). Chrystus jasno
mówi o cierpieniu codziennym. Każ-
dego dnia  należy przyjmować
wszystkie drobne cierpienia. Mówi
nam: “Jeśli kto chce iść za Mną niech
się zaprze samego siebie, niech co

dnia bierze krzyż swój i niech mnie
naśladuje!” (Łk 9,23). Autorka doda-
je jakże bardzo skłaniającą nas do re-
fleksji myśl, że gdyby nie było tego
Krzyża, wszystkie nasze cierpienia,
cierpienia wszystkich ludzi pozosta-
łyby bez nazwy.

“Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?”

W tym jednym z siedmiu słów a
właściwie zdań powiedzianych przez
Jezusa z Krzyża – jak pisze w swojej
książce pani Lubich - jest ten przeni-

kający serce krzyk opuszczenia. W
tym krzyku, w niezgłębionym cier-
pieniu Boga – Człowieka rozjaśnia
się i zyskuje sens każde cierpienie
ludzkie. Czasem w tym zdaniu moż-
na doszukać się powtórzenia Psalmu
22 [23]. Czy nie jest to psalm o Nim
samym? Papież Jan Paweł II to po-
twierdza: “...Te słowa o opuszczeniu
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jest kanclerzem  kurii i wikariu-
szem generalnym diecezji ełckiej.

D R E Z D E N K O
Dom zakonny powstał w lipcu 1945
roku. Pierwszym proboszczem pa-
rafii był ks. Teofil Widełka CRL.
Obecnie przełożonym wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Stani-
sław Nalbach CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży i 1 brat zakonny.
Kanonicy Regularni w Drezdenku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii, katechizacją w szkole, a także
opieką nad szpitalem, gdzie kapela-
nem jest ks.Stanisław Nalbach CRL.

W 2002 roku ordynariusz zielono-
górsko - gorzowski wydziełił z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w
Drezdenku drugą parafię. Duszpa-
sterstwo zostało powierzone Kano-
nikom Regularnym.  Proboszczem
parafii jest ks. Stefan Porossa CRL.

G I E T R Z W AŁD
W tym warmińskim sanktuarium
maryjnym, gdzie w 1877 roku  Mat-
ka Boża objawiła się dwóm dziew-
czynkom, Kanonicy Regularni po-
jawili się  w 1945 roku. Pierwszym
proboszczem parafii został ks. Wła-
dysław Borowski CRL.  Kanonicy
Regularni w Gietrzwałdzie zajmu-
ją się posługą dla licznie przybywa-
jących pielgrzymów, duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole. Przełożonym wspól-
noty jest ks. Kazimierz Brzozowski

CRL, a proboszczem parafii ks. Jó-
zef Stramek CRL. Wspólnotę two-
rzy 6 księży.

K A M I E Ń
Miejscowość od 1408 roku  należa-
ła do klasztoru krakowskiego, w
XVI w. kanonicy zorganizowali tu
duszpasterstwo. W 1586 roku zosta-
ła wybudowana kaplica. Od 1909
istnieje tu parafia, którą prowadzi
nasz zakon. Kanonicy Regularni w
Kamieniu zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole. Proboszczem parafii jest ks.
Mieczysław Madej CRL. Obecnie
przebywa w Kamieniu 2 księży.

Niegosław
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską rozpoczęli w Niegosławiu
wraz z objęciem parafii w Drezden-
ku, a więc w 1945 roku. Parafia zo-
stała  utworzona w  roku 1974, a jej
pierwszym proboszczem został
ks. Kazimierz Błoński CRL.  Obec-
nie proboszczem parafii jest ks. Ma-
rian Dudzik CRL.

RĄP I N
Duszpastersto Kanonicy Regularni
podjeli w 1946 roku. W Rąpinie
przez długi czas funkcjonował sa-
modzielny wikariat. W 1994 roku
została utworzona parafia, której pro-
boszczem został ks. Henryk Walczak
CRL.Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Jan Leder CRL
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rodzą się na gruncie nienaruszalne-
go zjednoczenia Syna z Ojcem – ro-
dzą się dlatego, że Ojciec “zwalił na
Niego winy nas wszystkich” (Iz 53,6).

Autorka stwierdza dalej, iż Chry-
stus jako Bóg – Człowiek, to oddzie-
lenie od Ojca doświadcza jako naj-
większe cierpienie. Dlatego, iż bo-
skość i człowieczeństwo są w Nim
jednością i jednością jest  z Bogiem,
ma siłę przezwyciężyć tę próbę. Je-
zus powierza się Ojcu na nowo się z
Nim jednocząc. Dlatego właśnie w
tym opuszczeniu, bardziej niż kiedy-
kolwiek ukazuje się Bogiem. W tym
cierpieniu i dzięki niemu Jezus speł-
nia to wszystko, co miał wykonać.

W pewnym miejscu tej książki
pojawia się bardzo ciekawe stwier-
dzenie, że chociaż odkupienie doko-
nało się dzięki wszystkim cierpie-
niom Jezusa, duchowym i fizycznym,
jednak największe cierpienie, które
symbolizuje całe odkupienie, nastę-
puje w chwili, kiedy czuje On oddzie-
lenie od Ojca; właśnie wtedy doko-
nuje On pojednania ludzkości z Oj-
cem. Tak, więc w Jezusie opuszczo-
nym można naprawdę zobaczyć
cierpienie, przez które dokonało się
odkupienie rodzaju ludzkiego. Do
tego cierpienia Jezus przygotowywał
się przez całe ziemskie życie. Naj-
pierw u boku Maryi wśród niewygód
i w posłuszeństwie. Potem przez trzy
lata nauczania, w których objawił
Prawdę, świadczył o Ojcu, obiecał
Ducha Świętego i dokonywał wszel-
kiego rodzaju cudów miłości. W
Ogrójcu widzimy Jego lęk przed

męką, ale się nie cofa przed wypeł-
nieniem Bożego planu zbawienia. W
czasie trzygodzinnej agonii przeba-
cza oprawcom i łotrowi, który z Nim
współ wisi na krzyżu.

Także i dla nas miłość ta powin-
na być zachętą do spełniania woli
Pana, której streszczeniem jest nowe
przykazanie: “abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem”(J 15,12). A czym jest miłość?
Miłość to cierpiący i opuszczony Je-
zus ukrzyżowany. Nie bójmy się
przyjąć cierpienia, wręcz przeciwnie:
szukajmy tego cierpienia, które sta-
wia przed nami wola Boża; [...] wola
Boża, którą jest miłość wzajemna:
nowe przykazanie, perła Ewangelii!

kl. Krzysztof Tkaczyk CRL

Na podstawie książki Chiary Lu-
bich “KRZYK OPUSZCZENIA – Jezus
ukrzyżowany i opuszczony w życiu Ru-
chu Focolari od czasu powstania Ruchu
w 1943 r. do początku trzeciego tysiąc-
lecia”, Kraków 2001.
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Domy zakonne Kanoników
Regularnych Laterańskich w Polsce

K R A K Ó W
Kanonicy regularni przybyli do Kra-
kowa w 1405 roku. Klasztor przez
wieki pełnił funkcję prepozytury ge-
neralnej kongregacji krakowskiej. W
1857 roku został włączony do kongre-
gacji laterańskiej, a w 1861 roku  zo-
stał podniesiony do godności opac-
twa. Od 1952 roku klasztor w Krako-
wie jest domem głównym prowincji
polskiej naszego zakonu. Obecnie
znajduje się tu nowicjat i klerykat.
Przełożonym wspólnoty krakowskiej
jest ks. Andrzej Oleksy CRL, a pro-
boszczem parafii ks. Tadeusz Ma-
słowski CRL. Kanonicy Regularni w
Krakowie zajmują się przede wszyst-
kim duszpasterstwem w parafii Bo-
żego Ciała, katechizacją w szkole, a
także pracą w Sądzie Metropolital-
nym : ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL
i ks. dr Stanisław Więzik CRL.
W klasztorze krakowskim przebywa
11 księży, 1 brat zakonny, 16 klery-
ków i 3 nowicjuszy.

M S T Ó W
Klasztor Wniebowzięcia Najświęt-
szej  Maryi Panny  jest naszym naj-
starszym  domem zakonnym, gdzie
obecnie spełniamy posługę duszpa-

sterską. Kanonicy regularni przybyli
tam już  w 1220 roku. W 1819 roku
klasztor został skasowany przez za-
borców. Dopiero w 1990 roku ks.
abp Stanisław Nowak zwrócił klasz-
tor Kanonikom Regularnym. Pierw-
szym przeorem i proboszczem po
ponad stuletniej nieobecności za-
konu został ks. Henryk Walczak
CRL. Obecnie przełożonym wspól-
noty i proboszczem parafii jest ks.
Zdzisław Palus CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży, którzy zajmują się
przede wszystkim duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole.

E ŁK
Placówka zakonna powstała w lip-
cu 1945 roku. Pierwszym probosz-
czem był ks. Jan Tokarz CRL.
Obecnie przełożonym  wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Piotr
Walczak CRL. Wspólnotę tworzy 6
księży. Kanonicy regularni w Ełku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii , katechizacją w szkole, opie-
ką nad szpitalem, gdzie kapelanem
jest ks.Kazimierz Rompalski CRL,
a także pracą w kurii ełckiej, gdzie
ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
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Sąd  ostateczny
Do “STOŁU PRZEZNACZE-

NIA”, podchodzi petent, który przed
chwilą utracił ziemski żywot. Sędzia
pobrał odcisk palca, a identyfikator
natychmiast wyświetlił na niebiań-
skim komputerze dane  personalne
petenta.

Potem  sędzia otworzył plik z
napisem “grzechy główne i pospoli-
te”  Pod spodem wszędzie były czy-
ste pozycje. Zamigotał napis prze-
znaczenia “NIEBO”. Na twarzy osą-
dzonego widać było wyraźną radość.
Niestety, sędzia spojrzał surowo i z
gniewem w głosie stwierdził;

- To jeszcze nie koniec sądu.
Gdyby na podstawie tylko tych da-
nych  sądzić, to niebo byłoby tylko
dla dewotek, a nie dla ludzi!

Teraz sędzia kliknął  na pozycję
“miłość bliźniego”. Pod napisem nie
było żadnych pozytywnych adnota-
cji i na ekranie zmienił się napis na
“CZYSCIEC”. Następnie prawym
przyciskiem wywołał  rubrykę z na-
pisem “podarowane talenty i zalety
ludzkie”. Pod rubryką była krótka
adnotacja – “otrzymał wszystkie
możliwe talenty i zalety, a także  po-
zytywny wygląd i doskonałą apary-
cję”. Po tej informacji zdziwienie

sędziego było tak duże, że aż zagwiz-
dał i stwierdził lakonicznie;

- Ot ,  rzadkość u Stwórcy, ob-
darowywać jednego człowieka tylo-
ma łaskami!

Znowu sędzia zaczął szukać in-
nych informacji, aż odnalazł plik z
napisem wady wrodzone i nabywa-
ne w ziemskim żywocie”.  Pod
spodem była adnotacja w kolorze
przywilejów o treści “w ramach eks-
perymentu osobnik jest pozbawiony
wad wrodzonych i odporny na naby-
wanie ziemskich”. Sędzia kręcił gło-
wą ze zdziwienia, a widząc radość
w oczach petenta , westchnął i ze
smutkiem stwierdził:

- A teraz zobacz  jaki byłeś, po-
mimo tylu łask Bożych i talentów.
Po czym wskazał na monitor, na któ-
rym była  rubryka z  tytułem “Wpływ
osobowości petenta na otoczenie”.

A pod rubryką było tyle pozycji
negatywnych, że trzeba było skorzy-
stać z przewijarki. Na pierwszej po-
zycji było aż 550 bliźnich, których
wpędził w nerwicę, ponad tysiąc w
kompleksy, 5 osób  próbowało samo-
bójstwa nie licząc takich pozycji jak
- wpędzenie w nałogi ziemskie bliź-
nich o słabym systemie odporności
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Zenon Klimczyk

psychicznej. Po zamknięciu systemu
komputerowego wyświetlił się napis
ostatecznego wyroku. W tej  samej
chwili otwarły się wrota piekielne i
dyżurny diabeł porwał zdumionego
nieszczęśnika do swojej siedziby.

W ramach programu męczarni
piekielnych, nowi lokatorzy przez
czas jakiś muszą podglądać salę sądów
dzięki systemowi wewnętrznej telewizji
planetarnej. Nasz petent teraz obserwuje
znanego mu osobnika o złej reputacji
ziemskiej. Procedura podobna. Już na
początku, na podstawie listy grzechów,
osobnik zasługiwał na piekło. Ale pod
rubryką “miłość bliźniego” była cał-
kiem spora lista pozytywnych dowo-
dów, co zmieniło kwalifikacje na
“CZYŚCIEC”. Kiedy sędzia zapoznał
się z danymi na temat podarowanych
talentów i zalet, był tak zdumiony, ze
pozwolił sobie na uwagę w stosunku
do osobnika:

- Opatrzność miała zły humor, kie-
dy cię stworzyła. Dała ci wszystkie zna-
ne wady wrodzone i skłonności do na-
bywania nowych. Żadnych talentów,
urody, aparycji – że ty nieszczęśniku ni-
kogo nie zabiłeś, nie pobiłeś ani nie okra-
dłeś – to cud. Nawet żonę ci Opatrz-
ność wybrała najgorszą z możliwych,
pracodawcę drania i oszusta, dzieci
wyrodne, teściową heterę! Jak ty w
tych warunkach miałeś wolę zerwać
z wrodzonymi nałogami, bronić się
przed zepsuciem ziemskim?

Sędzia z determinacją wcisnął
klawisz komputera, a na ekranie wy-
roku ukazał się napis “podwójne nie-
bo”. Pod spodem była informacja “

jeżeli chcesz, to jednym niebem mo-
żesz obdarować jednego skazańca
piekielnego”

Osobnik chwile pomyślał, mach-
nął ręka i oświadczył:

- Chcę wybawić ostatniego ska-
zańca!

Drzwi piekielne otwarły się, a w
nich ukazał się nasz poprzedni petent.
Teraz minę miał wyniosłą i pyszną,
z pogardą spoglądał na łaskawcę –
wybawiciela. A wybawca w tym cza-
sie wypełniał formularz terminowy
zajęć niebiańskich. Potrzeby miał
proste i niewielkie. Chce wygodny
fotel, piwa w każdej ilości i gatunku,
telewizor do oglądania transmisji z
meczy piłkarskich, i na każde żąda-
nie smaczną golonkę z chrzanem i
kawałkiem chleba. Potem  wybawio-
ny zabrał się do formularza. Myślał,
dumał, wzdychał, obgryzał ołówek,
rozpinał i zapinał nerwowo sutannę,
i nadal  nie wiedział co wpisać w ru-
brykę “co chcesz w nagrodzie nie-
biańskiej”. Trwało to bardzo długo,
na ziemski wymiar czasu, setki lat,
aż sędzia musiał zmienić oprogramo-
wanie i wprowadzić nowy plik pod
nazwą “skazani na wieczne czekanie
w przedsionku Sądu Ostatecznego”.
Potem zamyślił się i głośno wzniósł
prośbę:

- Nie karz  Panie Boże ludzi –
ludźmi idealnymi!!
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Bardzo się cieszę możliwością zwrócenia się do Drogich Czy-
telników biuletynu: „Cor Unum”. Już sam tytuł wyjaśnia zadanie
jakie pragnie spełnić to czasopismo. Słowo „cor unum” oznacza
„jedno serce” i jest wezwaniem do miłości, do jedności. A prawdzi-
wa jedność może być budowana tylko na miłości.

Wielki poeta łaciński powtarzał: „concordia res parvae crescunt,
discoridia maximae dilabuntur”, co oznacza: „w jedności małe rze-
czy wzrastają, a w niezgodzie nawet rzeczy duże rozpadają się”.
Dla nas Kanoników Regularnych Laterańskich to stwierdzenie ma
szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy naszego charyzmatu. Ży-
cie wspólne powinno rozwijać się w miłości, zgodzie, wspólnej pra-
cy, wzajemnym udoskonalaniu się, oddając dla wspólnoty serce,
inteligencję, zdolności i czas.

Życzę dla Biuletynu pełnego sukcesu: niech będzie owocem
wspólnej pracy, przekazuje zawsze dobre wiadomości, wzmocni jed-
ność wśród Czytelników. Królestwo Boże potrzebuje wszystkich
środków do rozszerzania się i przynoszenia obfitych owoców.

Z serca Wam błogosławię

                                           + D. Bruno Giuliani, opat generalny

Rzym, 26 Lutego 2003

CANONICI REGOLARI LATERANENSI

L`ABATE GENERALE

28 Cor Unum

Humorek
Córka mówi do matki:
-Nie wyjdę za mąż za Mietka. To ateista- nie wierzy w istnienie piekła.
-Wyjdź za niego, córeczko. Jak zostanie twoim mężem, to na pewno szybko w
piekło uwierzy.

Dwaj dawni koledzy szkolni- wojskowy w randze pułkownika ubrany w mun-
dur i  biskup ubrany w sutannę spotykają się po latach na dworcu kolejowym.
Biskup podchodzi do pułkownika:
-Przepraszam, panie konduktorze- zaczyna żartem biskup.
-Czego sobie pani życzy- odpowiada pułkownik.

Po wojnie w małym pokoiku na plebanii mieszkali razem: proboszcz i wikary.
Któregoś razu, w nocy ktoś zastukał w szybę okna plebanii i poprosił o wizytę
u ciężko chorego. Wikary nie chcąc budzić proboszcza, przywdział po ciemku
spodnie, sutannę i wyszedł.
Gdy dotarł do domu chorego, zastał tam wielką biedę. Zrobiło mu się szkoda
biednych ludzi, więc- mimo iż wiedział, że nie ma przy sobie ani grosza- się-
gnął odruchowo do kieszeni. I stał się cud! W kieszeni znalazł...banknot stu-
złotowy i dał go potrzebującym.
Nazajutrz przy śniada-
niu wikary opowiada
proboszczowi o cu-
dzie. Kończąc swą
opowieść, pyta: -I co
ksiądz na to?
Proboszcz: -Następ-
nym razem niech
ksiądz wikary szuka
cudu w swoich port-
kach, a nie w moich!

***

***
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Czas pokuty i umartwienia

 Środa Popielcowa otwiera okres
Wielkiego Postu. Początkiem naszego
wewnętrznego przeobrażenia i nawró-
cenia jest pokorne poddanie głów, któ-
re Kościół posypuje popiołem pokuty.
“Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Walka
ze złem i grzechem, całkowite zerwa-
nie z nim, jest podstawowym warun-
kiem autentycznego nawrócenia.

Proces nawrócenia się to nie tyl-
ko świadomość zmiany życia, nadanie
mu większej wartości, ale faktyczna re-
alizacja dobrych zamierzeń. Za świa-
domością muszą iść konkretne czyny.
Mówiąc o nawróceniu, nie chodzi o
nawrócenie się na miarę Szawła pod
Damaszkiem czy św. Augustyna z Hip-
pony. Choć czasem i takiego nawró-
cenia nam trzeba. Najczęściej chodzi
jednak o stopniowy proces zmiany ży-
cia. Chrześcijańskie nawrócenie cha-
rakteryzuje się “prawem wzrostu”, któ-
rego ewangelicznym zobrazowaniem
są przypowieści o ziarnku gorczycy
lub zaczynie. Każdy z nas powinien

wzrastać i przynosić plon stokrotny,
sześćdziesięciokrotny czy trzydziesto-
krotny ( Mt 13,23). Drodze nawróce-
nia musi towarzyszyć “prawo nieustan-
nego nawracania się”. “Nieustanne na-
wracanie się polega nie tylko na wzro-

Czterdzieści lat trwała pełna wyrzeczeń i trudów kwarantanna
Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści
dni przebywał Chrystus w odosobnieniu modląc się i poszcząc przed
rozpoczęciem swej publicznej działalności. Także Kościół przez czter-
dzieści dni trwa na modlitwie i pokucie, przygotowując się do cen-
tralnej Tajemnicy chrześcijaństwa – Tajemnicy Paschalnej.
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Listy...
Drodzy Klerycy

Czytając Wasze pismo Cor Unum, gratuluję każdemu z Was piszącemu w
nim artykuły. Świetnie opisujecie tematy, prawdziwie i szczerze. Niektóre miej-
scowości, gdzie pracują Księża Kanonicy są mi znane, chociażby Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ale w Waszych artykułach mogę dowiedzieć się o
wiele, wiele więcej.
Życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy w tym jakże pięknym pisemku.

Bóg Was powołuje, byście byli Jego kapłanami. Cieszcie się i dziękujcie za
to powołanie. Być kapłanem to nie lekka droga, ale wielka łaska Boża (...) Ser-
decznie Was wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże.
Józefa Senger,  Wągrowiec

Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania
wszystkim współbraciom za wsparcie modlitewne i finanso-
we. Szczególne podziękowania za złożone ofiary pieniężne
na potrzeby naszego kleryckiego pisma składamy :

ks. Piotrowi Walczakowi CRL                   EŁK
ks. Mieczysławowi  Madejowi CRL          KAMIEŃ
ks. Józefowi Kąckiemu CRL STRADUNY
Ks. Kazimierzowi  Błońskiemu  CRL STRADUNY

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. wizytatora,
który ofiarował nam  sprzęt komputerowy,  niezbędny
przy redagowaniu „Cor Unum”.
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Pragnę dawać światło
Tak gorące, tak wolne
Jak wulkan skrzydlaty

Pragnę kochać przez
Serce Twoje

Widzieć Twoimi oczami
Myśleć Twoją wolą

Jak mam się Tobie podobać?

Ja połamany
Pragnę krzyża
Słodkiego, kojącego

Matczynego, bezpiecznego
Gdyż Twój mnie przeraża

Wejrzyj na mnie i zgładź
Nutę przerażenia

now. Sebastian Tomasz Czopek

ście, oznacza także oczyszczenie, ode-
rwanie się od egoistycznego ja, nawró-
cenie się na nasze prawdziwe ja według
zamiaru Bożego, mające za cel więk-
sze zjednoczenie z Bogiem i bardziej
szlachetną postawę wobec naszych
bliźnich.”(B. Haring, Moralność jest
dla ludzi).Każdy musi podjąć ten trud
indywidualnie, nie oglądając się na in-
nych. By z jednej strony inni nie ha-
mowali naszych szlachetnych postano-
wień, z drugiej strony zaś byśmy nie
“nawracali” innych, nie nawróciwszy
najpierw siebie.

Nawrócenie jest zatem wewnętrz-
ną przemianą serca pod wpływem Sło-
wa Bożego. Stanowi ono także prze-
mianę życia. Jan Paweł II w swej Ad-
hortacji “Pojednanie i pokuta”, pi-
sze, że “oznacza ona konkretny, co-
dzienny wysiłek, aby przezwyciężyć w
sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to,
co duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych,
które są na górze, gdzie przebywa
Chrystus. Pokuta jest zatem nawróce-
niem, które przechodzi od serca do czy-
nów, a więc do całego chrześcijańskie-
go życia”.

Niech trud wielkopostnego nawró-
cenia będzie czasem rzeczywistego
duchowego postępu i zbliżania się do
Boga.

kl. Artur Maksimowicz CRL

26 Cor Unum

cławic Starych. W tej podkrakowskiej miejscowości ks. Robert rozpoczął reko-
lekcje. Zadaniem naszych współbraci było prowadzenie śpiewu w czasie wszyst-
kich Mszy Świętych, wspólna modlitwa i asysta przy ołtarzu. Mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś, przynajmniej niektó-
rzy z naszej wspólnoty spotkają się z
parafianami z Więcławic Starych.

Dnia 25 MARCA kl. Grzegorz Mu-
mot przedłużył swoje śluby zakonne na
okres 6 miesięcy. Rozpoczął się tym
samym dla niego okres bezpośredniego
przygotowania do złożenia profesji wie-
czystej, która stanie się  wyznacznikiem
nadającym kształt całemu przyszłemu
życiu.

Tego samego dnia nasi współbra-
cia: kl. Andrzej Roubo ,kl. Maciej Sie-
pietowski ,kl. Marcin Kordel , i
kl. Grzegorz Mumot  przyjęli posługę akolitatu. Kościół tym samym zezwolił
im, w razie zaistnia-
łej konieczności,
rozdzielać wiernym
Najświętsze Ciało
Chrystusa. Niech Do-
bry Jezus, wspiera ich
swoją łaską, by god-
nie pełnili tą świętą
posługę.

***
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Okiem
pierwszaka

Nasza pierwsza sesja.

Jest godzina 1400 . Za piętnaście
minut rozpocznie się pierwszy egza-
min – Historia Kościoła. Czekamy nie-
cierpliwie. Pierwsi wchodzą misjona-
rze. Jest ich pięciu. Gorączkowo krę-
cą się po korytarzu, drapią się po gło-
wie, wzdychają aktami strzelistymi.
Atmosfera robi się coraz bardziej ner-
wowa: niektórzy wychodzą do ubika-
cji, inni śpiewają, wszyscy jednak co
chwila spoglądają w stronę korytarza,
gdzie już za pięć minut powinien po-
jawić się profesor. Napięcie wciąż ro-
śnie. Jedni stają się czerwoni i nie
mogą usiedzieć na miejscu, inni bla-
dzi i znieruchomiali opierają się o ścia-
nę. Nareszcie, w oddali słychać kroki.
Buty ks. profesora Rosponda wydają
donośny głos. Jego postać wyłania się
zza rogu i powoli zbliża się w naszym
kierunku. Serca wszystkich biją szyb-
ciej. Każdy mocniej ściska notatki i
nerwowo je przegląda. Na szczęście ks.
profesor nie jest taki groźny. Podcho-
dzi do nas z uśmiechem. Żartuje.
Wszyscy oddychają z ulgą. ,,Nie bę-
dzie chyba tak źle’’ - ktoś szepcze.
Profesor prosi czterech pierwszych

kleryków. Powoli, ale z mniejszym
strachem, wchodzą do sali. Profesor
zamyka drzwi. Rozpoczął się egzamin.

Tak zaczęła się dla nas pierwsza
sesja na Instytucie Księży Misjonarzy,
pierwsza sesja od rozpoczęcia naszych
studiów. Oczekiwaliśmy jej z napię-
ciem, z lękiem, ale i z zapałem, który
towarzyszy odkrywcy przybywające-
go na nowy ląd. Przed nami stało nowe
zadanie, nowa ,,poprzeczka’’ do prze-
skoczenia. Przygotowywaliśmy się do
niej przez cały semestr. Czytaliśmy
dużo uczonych ksiąg, pisaliśmy wiele
prac. W końcu nadszedł czas próby –
czas pięciu egzaminów.

Przed nami stały – niczym wyso-
kie, strome szczyty do zdobycia – ta-
kie oto przedmioty: historia Kościoła,
metafizyka, logika, psychologia i chy-
ba najwyższy szczyt, na który nie
wszystkim udało się wspiąć – historia
filozofii.

Materiał z tego przedmiotu był
bardzo obszerny i bardzo trudno było
go opanować. Arystoteles, Platon, sto-
icy prześladowali nas bardzo... Na
szczęście inne przedmioty nie były już
tak kłopotliwe. Radziliśmy sobie z
nimi dość dobrze. Bardzo miło wspo-
minamy pierwszy egzamin – mimo, iż
malował się w tak czarnych barwach
– to wypadł on bardzo dobrze. Inne eg-
zaminy także przeszły pomyślnie. Czę-
sto, w znacznej mierze zależało to od
profesora, od jego wyrozumiałości i
dobroci, bowiem materiał jaki mieli-
śmy do opanowania był nie mały i nie
prosty. Bardzo baliśmy się dwóch
przedmiotów, wymagających zupełnie
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zycznym, opracował wiele pieśni i hymnów, które śpiewa się we wszystkich
kanoniach Prowincji Polskiej po dziś dzień. Przez ostatnie lata pracował w
Drezdenku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się jednak w Krakowie. W przed-
dzień pogrzebu w intencji Zmarłego odśpiewaliśmy Nieszpory Żałobne i uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. wizytator Tomasz Rataj-
czak CRL, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Nalbach CRL przeor kanonii Drez-
denko. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. ks. bp Jan Szkodoń.
Uroczystością na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. wizytator.

Dnia 1 MARCA ks. Marian Szczecina CRL Rektor naszego seminarium ob-
chodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy ks. Magistrowi małą
niespodziankę, (która nawiasem mówiąc nie była chyba zaskoczeniem?!): tort,
świeczki, odśpiewane sto lat, i serialowe “40 lat minęło”. Miłą zabawą, wspólną
rozmową, i smacznym poczęstunkiem
uczciliśmy tę miła rocznicę.

W Środę Popielcową 5 MARCA na-
sza wspólnota rozpoczęła 3-dniowe re-
kolekcje wielkopostne. Wygłosił je nam
ks. Robert Mazurkiewicz CRL. Rozmy-
ślaniom przewodził Hiob- tego roku bo-
wiem pochyliliśmy się nad Księgą Hio-
ba, nad sensem cierpienia, istotą
przyjaźni, łaską Bożą. Pragniemy podzięko-
wać ks. Robertowi za to, że podjął się trudu
głoszenia tych rekolekcji. Bóg zapłać!

9 MARCA  w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu nasi współbracia:  kl. Krzysztof Tkaczyk, kl. Tomasz Tyszkie-
wicz , kl. Przemysław Soboń, kl.Łukasz Bugała,kl. Michał Glin i now. Łukasz
Grzechca,  wyjechali  wraz z  ks. Robertem  Mazurkiewiczem  CRL  do   Wię-

***

***

***
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innego niż dotychczas myślenia i poj-
mowania. Na samą myśl o metafizyce
i logice (bo o nich mowa) przechodził
nas dreszczyk emocji i cierpła nam skó-
ra. Zagadnienia bytu, problem pierws
zych zasad, transcendencja i transcen-
dentalność oraz funktory i tautologie
( 17 wzorów do nauczenia na pamięć)
przerażały nas. Jak się tego wszystkie-
go nauczyć? Jak to wszystko opano-
wać? Jak to zrozumieć? – te pytania
wciąż nie dawały nam spokoju. Jak już
jednak wspomniałem nie wszyscy pro-
fesorowie są okrutni i źli (to oczywi-
ście żart), są i tacy, którzy litują się nad
biednymi studentami. Do takich pro-
fesorów zalicza się ks. profesor Aloj-
zy Smandek, który był bardzo łagod-
ny i wyrozumiały dla naszej – nie za-
wsze najwyższych lotów- znajomości
metafizyczno-logicznych zagadnień.
Jego dobrotliwy uśmiech i serdeczna
cierpliwość napawały nas głęboką otu-
chą nawet wtedy, gdy wszystko wska-
zywało na to, iż czeka nas niepowo-
dzenie...

Nasza pierwsza sesja kosztowała
nas bardzo wiele wysiłku, wiele pracy
i wiele nieprzespanych nocy. Uczyć się
trzeba było bez przerwy. Z drugiej stro-
ny, mimo kilku niepowodzeń, mieli-
śmy ogromną satysfakcję z opanowa-
nia tak dużego materiału, z przyswo-
jenia sobie tak wielu ważnych infor-
macji, i z ocen, które były, jak na
pierwszą sesję, bardzo dobre. Sesja ta
wiele nas nauczyła, przyniosła nam
wiele nowych doświadczeń. Teraz wie-
my jak się uczyć, jak planować naukę,
na co najbardziej trzeba zwracać uwa-

gę. Wierzymy, iż dzięki tej pierwszej
przeprawie dużo łatwiej będzie się zdo-
bywać kolejne wysokie szczyty. Tak
więc, choć z lekkim niepokojem, to
jednakże z wielką nadzieją oczekuje-
my na następną sesję...

kl. Marcin Bała CRL

* * *

Stacja po stacji...
Przez życie

W ciemnościach kroczące
Koronujesz Go bólem

Przyodziewasz
Ciepłą peleryną krwi

Malujesz
Cięgi na bezbronnym płótnie

Rzeźbisz
Krzyż z ordynarnego drzewa

A On ukochał ciebie
A On wyzionął ducha

On wybawił z lawiny otchłani

Taka doskonała ofiara
A tobie i tak to za mało...

now. Sebastian Tomasz Czopek

24 Cor Unum

Z życia semina-

Dnia 20 STYCZNIA rozpoczęła się na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy zimowa sesja egzaminacyjna. Jak zawsze był to dla nas czas wytężo-
nej pracy intelektualnej. Po raz pierwszy “zmagali się z wiedzą” nasi naj-
młodsi współbracia studenci z I roku. Jak relacjonowali później, egzaminy są
ciekawym doświadczeniem, które choć przyprawia człowieka o ból głowy, to
jednak pozwala się mile wspominać.

Po zakończonej sesji udaliśmy się wraz z ks. Magistrem na ferie zimowe
do Kir. Górski klimat dobrze wpływał na nasze poczucie humoru. Gęsto pada-
jący prawie bez przerwy śnieg nie pozwalał na wyprawy w góry, ale z jazdy na
nartach nie rezygnowaliśmy, i chociaż trudno nas nazwać dobrymi narciarza-
mi, ze stoku wracaliśmy zawsze w komplecie i bez złamań. Tej zimy góry były
nadzwyczaj piękne, Krupówki tętniły życiem, a apetyt dopisywał wszystkim, oczywiście
nie jednakowo (Dla ciekawostki podaję ilość kotletów schabowych zjedzonych w ciągu
jednego popołudnia przez kleryka G.- liczba ta wynosi 5!!!)

Dnia 20 LUTEGO dwaj nasi współbracia dk. Paweł Greń i kl. Tomasz
Szatanik obronili swoje prace magisterskie, uzyskując tym samym tytuł Ma-
gistra Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cieszymy się
wraz z nimi, że zakończyli kolejny etap edukacji w swoim życiu. Polecamy ich
Panu Bogu Dawcy wszelkiej mądrości, by zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzy-
stywali dla dobra Kościoła.

Dnia 6 LUTEGO zmarł nagle ks. Stanisław Świś CRL. Nasza wspólnota
zakonna zawdzięcza mu bardzo dużo. Obdarzony przez Boga talentem mu-

***

***

***
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Gdy byłem dzieckiem, Święta
Wielkanocne zaczynały się od pój-
ścia do kościoła z koszykiem pełnym
pokarmów, aby ksiądz poświęcił.
Była to oczywiście Wielka Sobota,
musiało być dużo słońca. I choć tro-
chę zielone drzewa. Święcone przy-
gotowywała mama, która już od rana
piekła sernik, makowiec i tradycyj-
nie babkę. Do pokoju, w którym jesz-
cze spałem, przedostawał się zapach
wanilii, smak cukru, rodzynek i ma-
sła. Kuszony takimi słodkościami,
nie zrywałem się jednak szybko z
łóżka, gdyż nie było mowy o skosz-
towaniu; od Wielkiego Piątku post
jeszcze obowiązywał. W tym dniu
szedłem do kościoła w najnowszym
ubraniu. Miałem nową białą koszu-
lę, nowe krótkie spodnie, nowe białe
podkolanówki i nowe sandały. Cze-
kałem niecierpliwie, kiedy mogłem
się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz
święcił dopiero od dziewiątej rano.
Poranek strasznie się dłużył. Po po-
rannej toalecie, po zjedzeniu na śnia-
danie suchej kromki i wypiciu gorz-
kiej herbaty, pojawiał się tata w ro-
boczym ubraniu. Urywał się z pracy,

by donieść jeszcze do ko-
szyka cukrowego baranka. Koszyk
stał na środku dużego stołu w poko-
ju gościnnym, był zasłany białym
płótnem i przybrany zielonym
bukszpanem. Przychodziła wreszcie
ta godzina, o której w koszyku mu-
siały się znaleźć: jajka, chleb, sól,
szynka, kiełbasa, chrzan, lukrowana
babka i baranek z cukru – słowem
po trosze cały świąteczny pokarm.
Czekałem niecierpliwie, kiedy bę-
dzie godzina dziewiąta. Dopiero na
krótko przed wyjściem mama zaczę-
ła się moją osobą interesować. Wte-
dy nagi stawałem na taborecie i po-
słuszny poleceniom mamusi wkłada-
łem nową białą koszulę, nowe krót-
kie spodnie, nowe białe podkola-

MOJA
LITURGIA

Z KOSZYKIEM
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25.V.  ŚW. GRZEGORZA VII,
PAPIEŻA

Hildebrand, urodził się w Tu-
scii ok. 1028 r. Wychowany w Rzy-
mie, prowadził życie zakonne,
prawdopodobnie u benedyktynów,
wiele pomógł papieżom przez licz-
ne poselstwa. Starał się o reformę
Kościoła. On to przyczynił się do
reformy zakonu kanoników po
wprowadzeniu większej karności w
1059 roku. Wybrany papieżem w
1073 r. przyjął imię Grzegorza VII i
nadal prowadził dzieło reformy. Był
niestrudzonym bojownikiem i
obrońcą wolności Kościoła. Zwal-
czany szczególnie przez króla Hen-
ryka IV, musiał usunąć się z Rzy-
mu. Sterany walką zmarł w Saler-
mo w 1085 r. Kanonizował go w
1606 r. papież Paweł V.

6.VI. ŚW. NORBERTA, BISKUPA

Norbert urodził się ok. 1080 r.
Nadrenii. Był kanonikiem w Xan-
tem. Pragnąc życia ściślej opartego
na Ewangelii, w r. 1120 założył
wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się  Zakon Pre-
monstratensów. W 1126 r. mianowa-
no go arcybiskupem Magdeburga,
pracował nad odnową życia kościel-
nego. Zmarł w Magdeburgu 6
czerwca 1134 roku.

15. VI. ŚW. BERNARDA Z

GÓRY JOWISZA
Urodzony ok. 1020r. Wstąpił do

kanoników regularnych w Aosta.
Oddany umartwieniu głosił Ewan-
gelię w całych Alpach. Na przełę-
czy Alp, zwanej górą Jowisza zało-
żył hospicjum i kościół ku czci św.
Mikołaja oraz założył rodzinę za-
konną kanoników regularnych. Ka-
nonicy mieli szerzyć chwałę Bożą i
służyć pomocą podróżnym w przej-
ściu w górach. Nigdy nie przestał
głosić słowa Bożego. Zmarł  12
czerwca 1081 roku w Novana. Pius
XI  w 1923 roku ogłosił go patro-
nem wędrujących przez Alpy i al-
pinistów.

Św. Bernard
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nówki i nowe sandały. Do kościoła
wyruszaliśmy prawie wszyscy o jed-
nakowej porze. Cała kamienica. By-
wało, że na czele naszej procesji szła
dozorczyni. Nazywaliśmy ją Baba –
Jaga. Jak w bajce tak i wobec nas była
okrutna. Przez całe dnie chowała się
po kątach kamienicy, by nas wystra-
szyć swoim brudnym narzędziem
pracy, czyli miotłą, i szmatami, któ-
rymi okrywała swoje grube i sapiące
ciało. Tego wielkanocnego poranka
wychodziła z nami do kościoła nio-
sąc ogromną torbę z żywnością do
poświęcenia. Niektórzy mówili, że
miała tam również pokarm dla kotów
i wódkę dla siebie na swoje samotne
wieczory. Wszyscy szli w milczeniu.
A trzeba było jeszcze bardziej za-
milknąć, gdy z zakrystii Bożego Cia-
ła wychodzili ministranci, a za nimi
ksiądz w białej komży i złotej stule.
Ministranci nieśli naczynie z wodą
święconą i kropidło. Ksiądz przez
mikrofon odmawiał modlitwę, póź-
niej kropidłem czynił znak krzyża.

Ks. Jerzy Hajduga CRL

* * *

Krople wody wsiąkały
w chleb, ciasto i spły-
wały po skorupkach
jajek w koszykach. W
drodze powrotnej by-
liśmy już rozgadani,
weseli.  Ktoś komuś
ukradł jajko, kawałek
ciasta, to znowu kawa-
łek kiełbasy, ale na ko-
niec, w bramie kamieni-
cy oddawaliśmy sobie
rozkradzione pożywie-
nie, bo w domu by była

awantura i podejrzenie o naruszenie po-
stu. Święconkę mama odstawiała do ju-
tra. Dopiero wczesnym rankiem po
rezurekcji można było to wszystko
spokojnie zjeść. Uroczyste śniadanie
mama i tata zaczynali od dzielenia się
tym, co poświęcone. Zaczynali od
jajka. Gdy byłem dzieckiem, już wte-
dy moja liturgia z koszykiem szybko
się zmieniała. Zacząłem odkrywać na
nowo wszystkie inne obrzędy wiel-
kanocne, zwyczaje, gesty, obrazy,
krzyże, słowa, pieśni. Tylko jedno
zostało takie samo. Przeżywam te
święta jak wtedy, gdy byłem dziec-
kiem. No cóż, w każdym z nas jest
wcale sympatyczny dzieciuch.

22 Cor Unum

klasztornej. Po śmierci wierni kie-
rowali się do jego grobu, przedsta-
wiając różne prośby i prosząc o łaski.
Kult bł. Stanisława był zawsze żywy.
Na początku XVII w. wybudowano
ku jego czci ołtarz, przy którym
umieszczono doczesne szczątki Bło-
gosławionego. 18.IV.1993 r. Ojciec
Św. Jan Paweł II osobiście potwier-
dził kult Stanisława i uznał heroicz-
ność jego cnót.

16.V. ŚW. UBALDA, BISKUPA

Urodził się w Gubbio w 1084
lub 1085 roku. Naukę pobierał w

Fano. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1114. Następnie powołany na
przeora w katedrze, starał się wzno-
wić życie wspólne. W tym celu udał
się do Rawenny i w klasztorze ka-
noników regularnych w Porcie,
uczył się życia kanoniczego i jego
regułę szczęśliwie wprowadził w
Gubbio, gdzie został mianowany bi-
skupem. Pokorny i łagodny bez unie-
sień wiele znosił. Zmarł w 1160 r.

21.V. ŚW. IWONA, BISKUPA

Św. Ivo urodził się ok. 1040r. w
Auteuil w pobliżu Beanvais we
Francji. Ivo studiował przede
wszystkim w Paryżu a następnie w
klasztorze Bec- Hellouim (Nor-
mandia). Biskup w  Beauvais, po-
wierzył mu kierownictwo nad klasz-
torem kanoników regularnych,
gdzie  starannie i święcie rządził. W
klasztorze uczył kleryków teologii,
tak że poszukiwano ich nie tylko ze
względu na karne życie kanonicze,
lecz ze względu na ich wiedzę. Stał
się głównym reformatorem zakonu
kanoników regularnych we Francji.
Mianowany biskupem w Chartres,
zasłynął cnotami pasterza i niewzru-
szoną wiernością wobec Kościoła i
papieża. Pisał kazania, listy i świet-
nie wyjaśniał święte prawa. Zmarł
23 grudnia 1116 r.

Bł. Stanisław Kazimierczyk
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Otworzyć
się na

przyjaźń

Wśród wielu różnorodnych po-
jęć dotyczących człowieka, jego ist-
nienia oraz sytuacji z którymi się
spotyka, jednym z bardziej liczących
się zjawisk jest przyjaźń. Co kryje
się pod tym pojęciem, jaki jest sens
tego co nazywamy przyjaźnią ?

Jak sięgnąć wstecz ludzie już od
momentu istnienia na ziemi przyjaźnili
się. Na początku polegało to na gro-
madzeniu się wspólnie w plemionach,
osadach tworząc określoną społecz-
ność, środowisko w którym żyli. Pa-
nowały tam pewne zasady i normy,
które obowiązywały wszystkich miesz-
kańców. Ludzie ci wspólnie zdobywali
pożywienie dla siebie,
razem uprawiali rolę, a
także każdą inicjatywę
czy pomysł realizowali
po wcześniejszych usta-
leniach, rozmowach.

Pomimo wielu
przełomowych wyda-
rzeń i zmian zachodzą-
cych w dziejach ludzko-
ści to uczucie istniało i
nadal istnieje na świecie.
Na pewno przechodziło

ono w przeszłości określone przeobra-
żenia, zmieniała się forma okazywania
przyjaźni, zasady na jakich ją tworzo-
no, jednakże istota nadal pozostała od
wielu wieków taka sama. Spotykano się
z nią kiedyś, spotykamy ją i dzisiaj. Wi-
dzimy ją na każdym kroku.

Nawet w tak trudnych warunkach,
jakimi były obozy koncentracyjne ist-
niało zjawisko przyjaźni. Mimo ogrom-
nego wyniszczenia ludności i niehuma-
nitarnego traktowania, ludzie przyjaź-
nili się. Człowiek potrafił nawet w ta-
kim miejscu znaleźć czas i miejsce dla
drugiego. Dla ludzi żyjących w tamtym
czasie było to bardzo ważne i wielo-
krotnie decydowało o ich przeżyciu.
Przyjaciel potrafił pocieszyć, powie-
dzieć dobre słowo, a nawet odstąpić
swoją jakże przecież skromną porcję
jedzenia. Tego typu postępowanie
wzmacniało psychicznie człowieka i
sprawiało, że nie czuł się on samotny.
Między innymi dzięki temu udawało
się przeżyć obóz wielu ludziom.

Jaki obraz przyjaźni przedstawia
nam się współcześnie ? Myślę, że lu-
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24. IV  NAWRÓCENIE
ŚW. OJCA AUGUSTYNA

Podczas pobytu w Mediolanie
Św. Augustyn, gdzie nauczał reto-
ryki, często uczęszczał na kazania
św. Ambrożego, który był biskupem
Mediolanu.  Powoli odsuwał się od
manichejczyków, a zwrócił się ku

czytaniu ksiąg świętych, zwłaszcza
św. Pawła. Wzgardził światowym
szczęściem, zapragnął zbawienia. W
czasie wakacji udał się z matką i
paru przyjaciółmi do Cassacium. Po
kilku miesiącach żarliwej lektury,
rozważań i modlitwy wrócił do Me-
diolanu i 24 kwietnia 387 r. przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego ku ra-
dości matki Moniki.

5.V.  BŁ. STANISŁAWA KAZI-
MIERCZYKA,  WYZNAWCY.

Żył w latach 1433-1489. Był ka-
znodzieją przy kościele Bożego Cia-
ła na Kazimierzu pod Krakowem
oraz wychowawcą kleryków w przy-
ległym klasztorze Kanoników Re-
gularnych  Laterańskich. Swoją gor-
liwą duszpasterską troską o chorych
i biednych zyskał sobie powszech-
ny szacunek. Wyróżniał się szcze-
gólną czcią do Najświętszego Sakra-
mentu. W kazaniach podkreślał, że
największą wartością każdego
chrześcijanina w życiu codziennym
jest Msza św. i przyjmowanie Ko-
munii św. po należytym przygoto-
waniu i z dziękczynieniem. Zmarł
w opinii świętości w infirmerii

Św. Augustyn

Liturgiczne wspomnie-
nia
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dzie żyjący obecnie w świecie także
potrafią tworzyć to uczucie. Mimo co-
raz szybszego postępu technicznego,
ludzie znajdują czas i miejsce dla dru-
giego człowieka. W dużej mierze po-
stęp techniki dopomaga w tworzeniu
przyjaźni. Oczywiście sama przyjaźń
nie może opierać się tylko i wyłącznie
na technice, tzn. na zadzwonieniu, na-
pisaniu czy wysłaniu sms-a lub e-ma-
ila. Aby tworzyć prawdziwą, dojrzałą
przyjaźń potrzebny jest kontakt bez-
pośredni z człowiekiem, którego da-
rzymy tym uczuciem. Taka obecność
bardzo ubogaca i krystalizuje długo-
trwałe uczucie, jak i również dopiero
co zawartą przyjaźń. Jest ona nie-
odzowna do pielęgnowania i kontynu-
owania znajomości oraz powoduje, że
człowiek potrafi nawiązać dialog z
tym, kogo uważa za przyjaciela.

Do prawdziwej przyjaźni trzeba
jednakże dojrzeć. Są ludzie, którzy tak
naprawdę nigdy nie doświadczyli tego
uczucia. Wynika to w wielu wypad-
kach z ich zaniedbania, braku zaanga-
żowania oraz chęci dania czegoś z sie-
bie drugiemu człowiekowi, podziele-
nia się z nim. Bardzo często są to oso-
by, które są zagubione i nie potrafią
się odnaleźć w otaczającym środowi-
sku. Ich egoizm, samozapatrzenie w
siebie wpływa w sposób destruktyw-
ny na tworzenie z ich strony jakich-
kolwiek relacji z innymi ludźmi. Przy-
jaźń jest uczuciem bardzo wymagają-
cym. Osoba, która zarówno obdarowu-
je jak i otrzymuje jej elementy, powin-
na być bardzo odpowiedzialna. Chcąc
budować zdrowe, dobre uczucie mu-

simy umieć lub przynajmniej uczyć się
słuchać drugiego człowieka, a w razie
potrzeby przyjść mu z pomocą poprzez
dobrą przemyślaną radę, rozwiązanie
jakiegoś problemu, czy kontrowersyj-
nej sytuacji. Nieodzowna w tym mo-
mencie staje się zdolność empatii;
wczucia się w sytuację drugiej osoby.
Filarami, na których opierać się musi
budowane uczucie przyjaźni, powinny
być zaufanie i szczerość. Bez tych ele-
mentów nigdy nie stworzymy dobrej i
trwałej znajomości.

Może to, co wyżej zostało przeze
mnie napisane, jest uważane przez ko-
goś za coś niezbyt realnego, i niemoż-
liwego do stworzenia. Ktoś stwierdzi
otwarcie, iż jest to istna sielanka. Co
zatem należy robić, aby dążyć chociaż
do namiastki tej wyidealizowanej przy-
jaźni ? Jeżeli każdy z nas będzie potra-
fił zdobyć się na takie przymioty, jak
przede wszystkim wyrozumiałość, to-
lerancję w stosunku do drugiego czło-
wieka i zwyczajną, prostą, ale za to jak-
że nieodzowną MIŁOŚĆ DO BLIŹ-
NIEGO, to na pewno prędzej czy póź-
niej będzie miał wokół siebie przyja-
ciół. Potrzeba nam tylko przełamać
lody, uprzedzenia i otworzyć się na
drugiego człowieka. To na pewno po-
prawi nasze relacje z otaczającymi nas
ludźmi i dopomoże w tworzeniu do-
brych znajomości. Przyjaźń przecież
buduje a nie rujnuje.

now. Łukasz Matuszczak

20 Cor Unum

Msza żałobna
celebrowana przez
ks. bp Jana Szko-
donia

Wyprowadzenie
 z kościoła
Bożego Ciała

Uroczystość
pogrzebowa na
cmentarzu
Rakowickim
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Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą

kl. Grzegorz Mumot CRL

Te słowa wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego stały się dla mnie bardziej
zrozumiałe, kiedy dowiedziałem się
o tragicznej śmierci przyjaciela.
Przypomniał mi się jeden z wykła-
dów jeszcze w nowicjacie na temat
przyjaźni. Modlitwa za zmarłego w
kaplicy MBG w Kirach, odprawiona
Msza św. przez ks. Magistra. Jazda
pociągiem na pogrzeb. Ogromny
splot myśli. Jak ? Dlaczego? Po co?
Ja żyję, cieszę się feriami zimowy-
mi, pobytem w górach. On już tego
nie zobaczy.

Wtedy uświadomiłem sobie jak
wiele chciałem mu przekazać, powie-
dzieć, ile się od niego nauczyć. Zro-
zumiałem, że straciłem prawdziwe-
go przyjaciela z lat naszych mło-
dzieńczych wędrówek,  obozów,
wspólnych wypadów nad jezioro,
rozmów przy ognisku, uczestnictwie
w Mszy św. Przyjaciel to ktoś na
kogo można liczyć, bez względu na
sytuację w jakiej się znajdujemy. On
jako jeden z pierwszych akceptuje
mój wybór pójścia do seminarium,
modli się, odwiedza mnie w Krako-
wie, pamięta. Przyjeżdżam do domu,
jego już nie ma. Zawsze witał mnie

uśmiechnięty, z nim mogłem rozma-
wiać na każdy temat. Przyjaźń zdol-
na do poświęceń. Zawsze miał czas,
nigdy nie potrafił odmówić swojej po-
mocy.

Teraz pozostaje ze mną w mojej
modlitwie. Proszę Boga, aby tak mło-
dego człowieka przyjął do grona zba-
wionych.

Ciężko mi było zrozumieć dla-
czego właśnie On. Przecież tylu ban-
dytów, złodziei  chodzi po świecie.
A tu Bóg zabiera do siebie młodego
człowieka, który miał życie przed
sobą i chciał żyć. Znałem jego plany,
marzenia. Tyle chciał uczynić.

Nam chrześcijanom pozostaje
wiara w Miłosierdzie Boże, życie
wieczne. Wierzę, że się spotkamy i na
pewno dokończymy nie jedną rozpo-
czętą rozmowę.
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Śp.
Ks. Stanisław Świś CRL

W przeddzień pogrzebu ks. wizytator
 Tomasz Ratajczak CRL  sprawuje
 Mszę św. w intencji zmarłego ks. Stanisława.

ur. 25 kwietnia 1932 roku w Konstan-
tynowie koło Biłgoraju. Do zakonu
wstąpił 28 sierpnia 1950 roku, śluby
zakonne złożył 28 sierpnia 1951 roku,
święcenia kapłańskie otrzymał 22
czerwca 1958 roku w Katowicach. Po
święceniach pracował w Krakowie,
następnie we Francji i Włoszech oraz
wśród Polonii w Anglii i w Stanach
Zjednoczonych. Ostatnio pracował w
parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Zmarł nagle
6 lutego 2003 roku w rodzinnej miejscowości Dzwola koło
Janowa Lubelskiego.
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Boże mój, Boże mój,
czemuś

 mnie opuścił...

Dlaczego cierpienie?

Takie pytanie często zadajemy,
kiedy dotykamy jednej z najwięk-
szych tajemnic życia ludzkiego. Już
bardzo wiele na ten temat powiedzia-
no i napisano, a jednak tajemnica ta,
chociaż wyjaśniana przez wielu zna-
komitych teologów, psychologów i
nie tylko, nadal pozostaje niezgłębio-
ną i trudną tajemnicą.

Ja natomiast, w tym krótkim ar-
tykule, chciałbym także przyjrzeć się
tej tajemnicy poprzez pryzmat książ-
ki, której treść bardzo mnie zacieka-
wiła. Dlaczego cierpienie dotyka w
wielu warstwach i różnych dziedzi-
nach życia ludzkiego? Cierpienie jest
odczuwaniem nie tylko bólu fizycz-
nego. Cierpienie to odczuwanie, a
nawet przeżywanie bólu w warstwie
psychicznej, na przykład wskutek do-
znanej przykrości różnego rodzaju.
Podobnie jak odczuwalny i przeży-
walny jest ból fizyczny lub psychicz-
ny, także doświadczamy  cierpienia
moralnego. Jest to uczucie niepoko-
ju, obawy, lęku.

Bóg widząc cierpienie ludzi po-
wodowanemu Miłosierdziem i Miło-
ścią przywracającą dobro, posyła
swoje Słowo Zbawiające, posyła
Syna Bożego. Dowodem Jego Bó-
stwa są cuda: uzdrawiania z choroby
i wskrzeszania umarłych. Jedni Jego
naukę przyjmują, inni odrzucają, a
jeszcze inni skazują Go na ukrzyżo-
wanie. Ten zdradzony, ubiczowany,
cierniem ukoronowany Jezus, swoją
intencją zbawczą i cierpieniem obej-
muje wszystkich ludzi oraz ich wie-
lorakie bóle i udręki także i te nieza-
winione. Woła także i dziś z wyso-
kości Krzyża do każdego z nas żyją-
cych już w XXI wieku:

Jeśli nie przemówiło do ciebie
świadectwo mojego postępowania w
Nazarecie, jeśli nie przemówiły do
ciebie moje słowa oraz słowa w
moim Imieniu przez innych wypo-
wiadane, nie przemówiły do ciebie
cuda, to może przemówi moje cier-
pienie i łzy Mojej Bolesnej Matki!

Ten krzyk Chrystusa na krzyżu
na pewno usłyszeli członkowie - a na
początku swego istnienia -członkinie

18 Cor Unum

S T R A D U N Y
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską w Stradunach  rozpoczęli wraz
z przybyciem do Ełku. Parafia zosta-
ła utworzona w 1971 roku. Pierwszym
proboszczem  był ks. Józef Kącki
CRL. Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Kazimierz Błoński CRL.
Wspólnotę tworzy 2 księży. Kanoni-
cy Regularni zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole.

R U D N I K
Pierwszym Kanonikiem Regular-
nym, który podjął się pracy duszpa-
sterskiej w Rudniku (1945 r.)  był ks.
Bruno Panuś CRL.  Kanonicy Regu-
larni zajmują się  duszpasterstwem w
parafii i katechizacją w szkole. Obej-
mują również opieką duszpasterską
mniejszość niemiecką . Obecnie
wspólnotę tworzy 2 księży. Probosz-
czem parafii jest ks. Zdzisław Siuta
CRL.

K O N I N
Kanonicy Regularni spełniają posłu-
gę duszpasterską w Koninie od 1990
roku.  W lipcu 1999 roku  arcybiskup
częstochowski  wydziełił z parafii w
Mstowie nową parafię  w Koninie.
Pierwszym proboszczem został ks.
Tadeusz Adamus CRL.

KI RY
Dom w Kirach naszemu zakonowi
został przekazany przez panią Kata-
rzynę Olszewską w 1966 roku.W
1972 roku opat generalny Antoni Bull
poświęcił kaplicę zakonną, a w 1983
roku został erygowany dom zakonny
z kaplicą publiczną. Obecnie rekto-
rem kaplicy jest ks. Stanisław Woź-
niak CRL.

Poza  granicami Polski
pracują :

B I AŁO R U Ś
ks. Feliks Popielewicz CRL
A U S T R I A
ks. Jan Lange CRL
A N G L I A
ks. Zygfryd Zastocki CRL
ks. Apolinary Zawistowski CRL
F R A N C J A
ks. Jan Kuziemski CRL
ks. Jan Węgrzyn CRL
BE L G I A
ks. Aleksander Drążek
D O M I N I K A N A
ks. Ryszard Siuta CRL
STANY ZJEDNOCZONE
ks. Jan Tokarz CRL
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Dzieła Maryi a raczej Ruchu Foco-
lari, który narodził się w 1943 roku
w Trydencie, dzięki Chiarze Lubich,
nauczycielce gromadzącej wokół sie-
bie kilka przyjaciółek, aby podjąć
drogę wiary i życia oraz doświadczyć
młodości Ewangelii. To ona, wnika-
jąc w tą wewnętrzną ranę Jezusa jaką
było opuszczenie przez Boga Ojca,
rozpoczyna duchową drogę, z której
rodzi się Ruch Focolari. Od począt-
ku jego istnienia wszyscy członko-
wie starają się być blisko Jezusa
opuszczonego i cierpiącego w swo-
ich braciach i siostrach potrzebują-
cych i cierpiących zara-
zem.

Cierpiący Jezus.

Aby zrozumieć sens
cierpienia trzeba zrozu-
mieć cierpienie i opusz-
czenie, jakie doświad-
czył sam Jezus na Krzy-
żu. On cierpi i umiera za
człowieka i dla człowie-
ka.  “Syn Człowieczy
musi wiele wycierpieć”
(Mk 8,31) – mówi tak,
kiedy zbliża się godzina
cierpienia. Wie jednak, że jest to
wola Boga i chce być jej posłuszny,
bo chce “dać swoje życie na okup za
wielu” (Mt 20,28). Chrystus jasno
mówi o cierpieniu codziennym. Każ-
dego dnia  należy przyjmować
wszystkie drobne cierpienia. Mówi
nam: “Jeśli kto chce iść za Mną niech
się zaprze samego siebie, niech co

dnia bierze krzyż swój i niech mnie
naśladuje!” (Łk 9,23). Autorka doda-
je jakże bardzo skłaniającą nas do re-
fleksji myśl, że gdyby nie było tego
Krzyża, wszystkie nasze cierpienia,
cierpienia wszystkich ludzi pozosta-
łyby bez nazwy.

“Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?”

W tym jednym z siedmiu słów a
właściwie zdań powiedzianych przez
Jezusa z Krzyża – jak pisze w swojej
książce pani Lubich - jest ten przeni-

kający serce krzyk opuszczenia. W
tym krzyku, w niezgłębionym cier-
pieniu Boga – Człowieka rozjaśnia
się i zyskuje sens każde cierpienie
ludzkie. Czasem w tym zdaniu moż-
na doszukać się powtórzenia Psalmu
22 [23]. Czy nie jest to psalm o Nim
samym? Papież Jan Paweł II to po-
twierdza: “...Te słowa o opuszczeniu
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jest kanclerzem  kurii i wikariu-
szem generalnym diecezji ełckiej.

D R E Z D E N K O
Dom zakonny powstał w lipcu 1945
roku. Pierwszym proboszczem pa-
rafii był ks. Teofil Widełka CRL.
Obecnie przełożonym wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Stani-
sław Nalbach CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży i 1 brat zakonny.
Kanonicy Regularni w Drezdenku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii, katechizacją w szkole, a także
opieką nad szpitalem, gdzie kapela-
nem jest ks.Stanisław Nalbach CRL.

W 2002 roku ordynariusz zielono-
górsko - gorzowski wydziełił z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w
Drezdenku drugą parafię. Duszpa-
sterstwo zostało powierzone Kano-
nikom Regularnym.  Proboszczem
parafii jest ks. Stefan Porossa CRL.

G I E T R Z W AŁD
W tym warmińskim sanktuarium
maryjnym, gdzie w 1877 roku  Mat-
ka Boża objawiła się dwóm dziew-
czynkom, Kanonicy Regularni po-
jawili się  w 1945 roku. Pierwszym
proboszczem parafii został ks. Wła-
dysław Borowski CRL.  Kanonicy
Regularni w Gietrzwałdzie zajmu-
ją się posługą dla licznie przybywa-
jących pielgrzymów, duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole. Przełożonym wspól-
noty jest ks. Kazimierz Brzozowski

CRL, a proboszczem parafii ks. Jó-
zef Stramek CRL. Wspólnotę two-
rzy 6 księży.

K A M I E Ń
Miejscowość od 1408 roku  należa-
ła do klasztoru krakowskiego, w
XVI w. kanonicy zorganizowali tu
duszpasterstwo. W 1586 roku zosta-
ła wybudowana kaplica. Od 1909
istnieje tu parafia, którą prowadzi
nasz zakon. Kanonicy Regularni w
Kamieniu zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole. Proboszczem parafii jest ks.
Mieczysław Madej CRL. Obecnie
przebywa w Kamieniu 2 księży.

Niegosław
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską rozpoczęli w Niegosławiu
wraz z objęciem parafii w Drezden-
ku, a więc w 1945 roku. Parafia zo-
stała  utworzona w  roku 1974, a jej
pierwszym proboszczem został
ks. Kazimierz Błoński CRL.  Obec-
nie proboszczem parafii jest ks. Ma-
rian Dudzik CRL.

RĄP I N
Duszpastersto Kanonicy Regularni
podjeli w 1946 roku. W Rąpinie
przez długi czas funkcjonował sa-
modzielny wikariat. W 1994 roku
została utworzona parafia, której pro-
boszczem został ks. Henryk Walczak
CRL.Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Jan Leder CRL
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rodzą się na gruncie nienaruszalne-
go zjednoczenia Syna z Ojcem – ro-
dzą się dlatego, że Ojciec “zwalił na
Niego winy nas wszystkich” (Iz 53,6).

Autorka stwierdza dalej, iż Chry-
stus jako Bóg – Człowiek, to oddzie-
lenie od Ojca doświadcza jako naj-
większe cierpienie. Dlatego, iż bo-
skość i człowieczeństwo są w Nim
jednością i jednością jest  z Bogiem,
ma siłę przezwyciężyć tę próbę. Je-
zus powierza się Ojcu na nowo się z
Nim jednocząc. Dlatego właśnie w
tym opuszczeniu, bardziej niż kiedy-
kolwiek ukazuje się Bogiem. W tym
cierpieniu i dzięki niemu Jezus speł-
nia to wszystko, co miał wykonać.

W pewnym miejscu tej książki
pojawia się bardzo ciekawe stwier-
dzenie, że chociaż odkupienie doko-
nało się dzięki wszystkim cierpie-
niom Jezusa, duchowym i fizycznym,
jednak największe cierpienie, które
symbolizuje całe odkupienie, nastę-
puje w chwili, kiedy czuje On oddzie-
lenie od Ojca; właśnie wtedy doko-
nuje On pojednania ludzkości z Oj-
cem. Tak, więc w Jezusie opuszczo-
nym można naprawdę zobaczyć
cierpienie, przez które dokonało się
odkupienie rodzaju ludzkiego. Do
tego cierpienia Jezus przygotowywał
się przez całe ziemskie życie. Naj-
pierw u boku Maryi wśród niewygód
i w posłuszeństwie. Potem przez trzy
lata nauczania, w których objawił
Prawdę, świadczył o Ojcu, obiecał
Ducha Świętego i dokonywał wszel-
kiego rodzaju cudów miłości. W
Ogrójcu widzimy Jego lęk przed

męką, ale się nie cofa przed wypeł-
nieniem Bożego planu zbawienia. W
czasie trzygodzinnej agonii przeba-
cza oprawcom i łotrowi, który z Nim
współ wisi na krzyżu.

Także i dla nas miłość ta powin-
na być zachętą do spełniania woli
Pana, której streszczeniem jest nowe
przykazanie: “abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem”(J 15,12). A czym jest miłość?
Miłość to cierpiący i opuszczony Je-
zus ukrzyżowany. Nie bójmy się
przyjąć cierpienia, wręcz przeciwnie:
szukajmy tego cierpienia, które sta-
wia przed nami wola Boża; [...] wola
Boża, którą jest miłość wzajemna:
nowe przykazanie, perła Ewangelii!

kl. Krzysztof Tkaczyk CRL

Na podstawie książki Chiary Lu-
bich “KRZYK OPUSZCZENIA – Jezus
ukrzyżowany i opuszczony w życiu Ru-
chu Focolari od czasu powstania Ruchu
w 1943 r. do początku trzeciego tysiąc-
lecia”, Kraków 2001.
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Domy zakonne Kanoników
Regularnych Laterańskich w Polsce

K R A K Ó W
Kanonicy regularni przybyli do Kra-
kowa w 1405 roku. Klasztor przez
wieki pełnił funkcję prepozytury ge-
neralnej kongregacji krakowskiej. W
1857 roku został włączony do kongre-
gacji laterańskiej, a w 1861 roku  zo-
stał podniesiony do godności opac-
twa. Od 1952 roku klasztor w Krako-
wie jest domem głównym prowincji
polskiej naszego zakonu. Obecnie
znajduje się tu nowicjat i klerykat.
Przełożonym wspólnoty krakowskiej
jest ks. Andrzej Oleksy CRL, a pro-
boszczem parafii ks. Tadeusz Ma-
słowski CRL. Kanonicy Regularni w
Krakowie zajmują się przede wszyst-
kim duszpasterstwem w parafii Bo-
żego Ciała, katechizacją w szkole, a
także pracą w Sądzie Metropolital-
nym : ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL
i ks. dr Stanisław Więzik CRL.
W klasztorze krakowskim przebywa
11 księży, 1 brat zakonny, 16 klery-
ków i 3 nowicjuszy.

M S T Ó W
Klasztor Wniebowzięcia Najświęt-
szej  Maryi Panny  jest naszym naj-
starszym  domem zakonnym, gdzie
obecnie spełniamy posługę duszpa-

sterską. Kanonicy regularni przybyli
tam już  w 1220 roku. W 1819 roku
klasztor został skasowany przez za-
borców. Dopiero w 1990 roku ks.
abp Stanisław Nowak zwrócił klasz-
tor Kanonikom Regularnym. Pierw-
szym przeorem i proboszczem po
ponad stuletniej nieobecności za-
konu został ks. Henryk Walczak
CRL. Obecnie przełożonym wspól-
noty i proboszczem parafii jest ks.
Zdzisław Palus CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży, którzy zajmują się
przede wszystkim duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole.

E ŁK
Placówka zakonna powstała w lip-
cu 1945 roku. Pierwszym probosz-
czem był ks. Jan Tokarz CRL.
Obecnie przełożonym  wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Piotr
Walczak CRL. Wspólnotę tworzy 6
księży. Kanonicy regularni w Ełku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii , katechizacją w szkole, opie-
ką nad szpitalem, gdzie kapelanem
jest ks.Kazimierz Rompalski CRL,
a także pracą w kurii ełckiej, gdzie
ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
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Sąd  ostateczny
Do “STOŁU PRZEZNACZE-

NIA”, podchodzi petent, który przed
chwilą utracił ziemski żywot. Sędzia
pobrał odcisk palca, a identyfikator
natychmiast wyświetlił na niebiań-
skim komputerze dane  personalne
petenta.

Potem  sędzia otworzył plik z
napisem “grzechy główne i pospoli-
te”  Pod spodem wszędzie były czy-
ste pozycje. Zamigotał napis prze-
znaczenia “NIEBO”. Na twarzy osą-
dzonego widać było wyraźną radość.
Niestety, sędzia spojrzał surowo i z
gniewem w głosie stwierdził;

- To jeszcze nie koniec sądu.
Gdyby na podstawie tylko tych da-
nych  sądzić, to niebo byłoby tylko
dla dewotek, a nie dla ludzi!

Teraz sędzia kliknął  na pozycję
“miłość bliźniego”. Pod napisem nie
było żadnych pozytywnych adnota-
cji i na ekranie zmienił się napis na
“CZYSCIEC”. Następnie prawym
przyciskiem wywołał  rubrykę z na-
pisem “podarowane talenty i zalety
ludzkie”. Pod rubryką była krótka
adnotacja – “otrzymał wszystkie
możliwe talenty i zalety, a także  po-
zytywny wygląd i doskonałą apary-
cję”. Po tej informacji zdziwienie

sędziego było tak duże, że aż zagwiz-
dał i stwierdził lakonicznie;

- Ot ,  rzadkość u Stwórcy, ob-
darowywać jednego człowieka tylo-
ma łaskami!

Znowu sędzia zaczął szukać in-
nych informacji, aż odnalazł plik z
napisem wady wrodzone i nabywa-
ne w ziemskim żywocie”.  Pod
spodem była adnotacja w kolorze
przywilejów o treści “w ramach eks-
perymentu osobnik jest pozbawiony
wad wrodzonych i odporny na naby-
wanie ziemskich”. Sędzia kręcił gło-
wą ze zdziwienia, a widząc radość
w oczach petenta , westchnął i ze
smutkiem stwierdził:

- A teraz zobacz  jaki byłeś, po-
mimo tylu łask Bożych i talentów.
Po czym wskazał na monitor, na któ-
rym była  rubryka z  tytułem “Wpływ
osobowości petenta na otoczenie”.

A pod rubryką było tyle pozycji
negatywnych, że trzeba było skorzy-
stać z przewijarki. Na pierwszej po-
zycji było aż 550 bliźnich, których
wpędził w nerwicę, ponad tysiąc w
kompleksy, 5 osób  próbowało samo-
bójstwa nie licząc takich pozycji jak
- wpędzenie w nałogi ziemskie bliź-
nich o słabym systemie odporności
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psychicznej. Po zamknięciu systemu
komputerowego wyświetlił się napis
ostatecznego wyroku. W tej  samej
chwili otwarły się wrota piekielne i
dyżurny diabeł porwał zdumionego
nieszczęśnika do swojej siedziby.

W ramach programu męczarni
piekielnych, nowi lokatorzy przez
czas jakiś muszą podglądać salę sądów
dzięki systemowi wewnętrznej telewizji
planetarnej. Nasz petent teraz obserwuje
znanego mu osobnika o złej reputacji
ziemskiej. Procedura podobna. Już na
początku, na podstawie listy grzechów,
osobnik zasługiwał na piekło. Ale pod
rubryką “miłość bliźniego” była cał-
kiem spora lista pozytywnych dowo-
dów, co zmieniło kwalifikacje na
“CZYŚCIEC”. Kiedy sędzia zapoznał
się z danymi na temat podarowanych
talentów i zalet, był tak zdumiony, ze
pozwolił sobie na uwagę w stosunku
do osobnika:

- Opatrzność miała zły humor, kie-
dy cię stworzyła. Dała ci wszystkie zna-
ne wady wrodzone i skłonności do na-
bywania nowych. Żadnych talentów,
urody, aparycji – że ty nieszczęśniku ni-
kogo nie zabiłeś, nie pobiłeś ani nie okra-
dłeś – to cud. Nawet żonę ci Opatrz-
ność wybrała najgorszą z możliwych,
pracodawcę drania i oszusta, dzieci
wyrodne, teściową heterę! Jak ty w
tych warunkach miałeś wolę zerwać
z wrodzonymi nałogami, bronić się
przed zepsuciem ziemskim?

Sędzia z determinacją wcisnął
klawisz komputera, a na ekranie wy-
roku ukazał się napis “podwójne nie-
bo”. Pod spodem była informacja “

jeżeli chcesz, to jednym niebem mo-
żesz obdarować jednego skazańca
piekielnego”

Osobnik chwile pomyślał, mach-
nął ręka i oświadczył:

- Chcę wybawić ostatniego ska-
zańca!

Drzwi piekielne otwarły się, a w
nich ukazał się nasz poprzedni petent.
Teraz minę miał wyniosłą i pyszną,
z pogardą spoglądał na łaskawcę –
wybawiciela. A wybawca w tym cza-
sie wypełniał formularz terminowy
zajęć niebiańskich. Potrzeby miał
proste i niewielkie. Chce wygodny
fotel, piwa w każdej ilości i gatunku,
telewizor do oglądania transmisji z
meczy piłkarskich, i na każde żąda-
nie smaczną golonkę z chrzanem i
kawałkiem chleba. Potem  wybawio-
ny zabrał się do formularza. Myślał,
dumał, wzdychał, obgryzał ołówek,
rozpinał i zapinał nerwowo sutannę,
i nadal  nie wiedział co wpisać w ru-
brykę “co chcesz w nagrodzie nie-
biańskiej”. Trwało to bardzo długo,
na ziemski wymiar czasu, setki lat,
aż sędzia musiał zmienić oprogramo-
wanie i wprowadzić nowy plik pod
nazwą “skazani na wieczne czekanie
w przedsionku Sądu Ostatecznego”.
Potem zamyślił się i głośno wzniósł
prośbę:

- Nie karz  Panie Boże ludzi –
ludźmi idealnymi!!
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Bardzo się cieszę możliwością zwrócenia się do Drogich Czy-
telników biuletynu: „Cor Unum”. Już sam tytuł wyjaśnia zadanie
jakie pragnie spełnić to czasopismo. Słowo „cor unum” oznacza
„jedno serce” i jest wezwaniem do miłości, do jedności. A prawdzi-
wa jedność może być budowana tylko na miłości.

Wielki poeta łaciński powtarzał: „concordia res parvae crescunt,
discoridia maximae dilabuntur”, co oznacza: „w jedności małe rze-
czy wzrastają, a w niezgodzie nawet rzeczy duże rozpadają się”.
Dla nas Kanoników Regularnych Laterańskich to stwierdzenie ma
szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy naszego charyzmatu. Ży-
cie wspólne powinno rozwijać się w miłości, zgodzie, wspólnej pra-
cy, wzajemnym udoskonalaniu się, oddając dla wspólnoty serce,
inteligencję, zdolności i czas.

Życzę dla Biuletynu pełnego sukcesu: niech będzie owocem
wspólnej pracy, przekazuje zawsze dobre wiadomości, wzmocni jed-
ność wśród Czytelników. Królestwo Boże potrzebuje wszystkich
środków do rozszerzania się i przynoszenia obfitych owoców.

Z serca Wam błogosławię

                                           + D. Bruno Giuliani, opat generalny

Rzym, 26 Lutego 2003

CANONICI REGOLARI LATERANENSI

L`ABATE GENERALE

28 Cor Unum

Humorek
Córka mówi do matki:
-Nie wyjdę za mąż za Mietka. To ateista- nie wierzy w istnienie piekła.
-Wyjdź za niego, córeczko. Jak zostanie twoim mężem, to na pewno szybko w
piekło uwierzy.

Dwaj dawni koledzy szkolni- wojskowy w randze pułkownika ubrany w mun-
dur i  biskup ubrany w sutannę spotykają się po latach na dworcu kolejowym.
Biskup podchodzi do pułkownika:
-Przepraszam, panie konduktorze- zaczyna żartem biskup.
-Czego sobie pani życzy- odpowiada pułkownik.

Po wojnie w małym pokoiku na plebanii mieszkali razem: proboszcz i wikary.
Któregoś razu, w nocy ktoś zastukał w szybę okna plebanii i poprosił o wizytę
u ciężko chorego. Wikary nie chcąc budzić proboszcza, przywdział po ciemku
spodnie, sutannę i wyszedł.
Gdy dotarł do domu chorego, zastał tam wielką biedę. Zrobiło mu się szkoda
biednych ludzi, więc- mimo iż wiedział, że nie ma przy sobie ani grosza- się-
gnął odruchowo do kieszeni. I stał się cud! W kieszeni znalazł...banknot stu-
złotowy i dał go potrzebującym.
Nazajutrz przy śniada-
niu wikary opowiada
proboszczowi o cu-
dzie. Kończąc swą
opowieść, pyta: -I co
ksiądz na to?
Proboszcz: -Następ-
nym razem niech
ksiądz wikary szuka
cudu w swoich port-
kach, a nie w moich!

***

***
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Czas pokuty i umartwienia

 Środa Popielcowa otwiera okres
Wielkiego Postu. Początkiem naszego
wewnętrznego przeobrażenia i nawró-
cenia jest pokorne poddanie głów, któ-
re Kościół posypuje popiołem pokuty.
“Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Walka
ze złem i grzechem, całkowite zerwa-
nie z nim, jest podstawowym warun-
kiem autentycznego nawrócenia.

Proces nawrócenia się to nie tyl-
ko świadomość zmiany życia, nadanie
mu większej wartości, ale faktyczna re-
alizacja dobrych zamierzeń. Za świa-
domością muszą iść konkretne czyny.
Mówiąc o nawróceniu, nie chodzi o
nawrócenie się na miarę Szawła pod
Damaszkiem czy św. Augustyna z Hip-
pony. Choć czasem i takiego nawró-
cenia nam trzeba. Najczęściej chodzi
jednak o stopniowy proces zmiany ży-
cia. Chrześcijańskie nawrócenie cha-
rakteryzuje się “prawem wzrostu”, któ-
rego ewangelicznym zobrazowaniem
są przypowieści o ziarnku gorczycy
lub zaczynie. Każdy z nas powinien

wzrastać i przynosić plon stokrotny,
sześćdziesięciokrotny czy trzydziesto-
krotny ( Mt 13,23). Drodze nawróce-
nia musi towarzyszyć “prawo nieustan-
nego nawracania się”. “Nieustanne na-
wracanie się polega nie tylko na wzro-

Czterdzieści lat trwała pełna wyrzeczeń i trudów kwarantanna
Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści
dni przebywał Chrystus w odosobnieniu modląc się i poszcząc przed
rozpoczęciem swej publicznej działalności. Także Kościół przez czter-
dzieści dni trwa na modlitwie i pokucie, przygotowując się do cen-
tralnej Tajemnicy chrześcijaństwa – Tajemnicy Paschalnej.
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Listy...
Drodzy Klerycy

Czytając Wasze pismo Cor Unum, gratuluję każdemu z Was piszącemu w
nim artykuły. Świetnie opisujecie tematy, prawdziwie i szczerze. Niektóre miej-
scowości, gdzie pracują Księża Kanonicy są mi znane, chociażby Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ale w Waszych artykułach mogę dowiedzieć się o
wiele, wiele więcej.
Życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy w tym jakże pięknym pisemku.

Bóg Was powołuje, byście byli Jego kapłanami. Cieszcie się i dziękujcie za
to powołanie. Być kapłanem to nie lekka droga, ale wielka łaska Boża (...) Ser-
decznie Was wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże.
Józefa Senger,  Wągrowiec

Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania
wszystkim współbraciom za wsparcie modlitewne i finanso-
we. Szczególne podziękowania za złożone ofiary pieniężne
na potrzeby naszego kleryckiego pisma składamy :

ks. Piotrowi Walczakowi CRL                   EŁK
ks. Mieczysławowi  Madejowi CRL          KAMIEŃ
ks. Józefowi Kąckiemu CRL STRADUNY
Ks. Kazimierzowi  Błońskiemu  CRL STRADUNY

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. wizytatora,
który ofiarował nam  sprzęt komputerowy,  niezbędny
przy redagowaniu „Cor Unum”.
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Pragnę dawać światło
Tak gorące, tak wolne
Jak wulkan skrzydlaty

Pragnę kochać przez
Serce Twoje

Widzieć Twoimi oczami
Myśleć Twoją wolą

Jak mam się Tobie podobać?

Ja połamany
Pragnę krzyża
Słodkiego, kojącego

Matczynego, bezpiecznego
Gdyż Twój mnie przeraża

Wejrzyj na mnie i zgładź
Nutę przerażenia

now. Sebastian Tomasz Czopek

ście, oznacza także oczyszczenie, ode-
rwanie się od egoistycznego ja, nawró-
cenie się na nasze prawdziwe ja według
zamiaru Bożego, mające za cel więk-
sze zjednoczenie z Bogiem i bardziej
szlachetną postawę wobec naszych
bliźnich.”(B. Haring, Moralność jest
dla ludzi).Każdy musi podjąć ten trud
indywidualnie, nie oglądając się na in-
nych. By z jednej strony inni nie ha-
mowali naszych szlachetnych postano-
wień, z drugiej strony zaś byśmy nie
“nawracali” innych, nie nawróciwszy
najpierw siebie.

Nawrócenie jest zatem wewnętrz-
ną przemianą serca pod wpływem Sło-
wa Bożego. Stanowi ono także prze-
mianę życia. Jan Paweł II w swej Ad-
hortacji “Pojednanie i pokuta”, pi-
sze, że “oznacza ona konkretny, co-
dzienny wysiłek, aby przezwyciężyć w
sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to,
co duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych,
które są na górze, gdzie przebywa
Chrystus. Pokuta jest zatem nawróce-
niem, które przechodzi od serca do czy-
nów, a więc do całego chrześcijańskie-
go życia”.

Niech trud wielkopostnego nawró-
cenia będzie czasem rzeczywistego
duchowego postępu i zbliżania się do
Boga.

kl. Artur Maksimowicz CRL

26 Cor Unum

cławic Starych. W tej podkrakowskiej miejscowości ks. Robert rozpoczął reko-
lekcje. Zadaniem naszych współbraci było prowadzenie śpiewu w czasie wszyst-
kich Mszy Świętych, wspólna modlitwa i asysta przy ołtarzu. Mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś, przynajmniej niektó-
rzy z naszej wspólnoty spotkają się z
parafianami z Więcławic Starych.

Dnia 25 MARCA kl. Grzegorz Mu-
mot przedłużył swoje śluby zakonne na
okres 6 miesięcy. Rozpoczął się tym
samym dla niego okres bezpośredniego
przygotowania do złożenia profesji wie-
czystej, która stanie się  wyznacznikiem
nadającym kształt całemu przyszłemu
życiu.

Tego samego dnia nasi współbra-
cia: kl. Andrzej Roubo ,kl. Maciej Sie-
pietowski ,kl. Marcin Kordel , i
kl. Grzegorz Mumot  przyjęli posługę akolitatu. Kościół tym samym zezwolił
im, w razie zaistnia-
łej konieczności,
rozdzielać wiernym
Najświętsze Ciało
Chrystusa. Niech Do-
bry Jezus, wspiera ich
swoją łaską, by god-
nie pełnili tą świętą
posługę.

***
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Okiem
pierwszaka

Nasza pierwsza sesja.

Jest godzina 1400 . Za piętnaście
minut rozpocznie się pierwszy egza-
min – Historia Kościoła. Czekamy nie-
cierpliwie. Pierwsi wchodzą misjona-
rze. Jest ich pięciu. Gorączkowo krę-
cą się po korytarzu, drapią się po gło-
wie, wzdychają aktami strzelistymi.
Atmosfera robi się coraz bardziej ner-
wowa: niektórzy wychodzą do ubika-
cji, inni śpiewają, wszyscy jednak co
chwila spoglądają w stronę korytarza,
gdzie już za pięć minut powinien po-
jawić się profesor. Napięcie wciąż ro-
śnie. Jedni stają się czerwoni i nie
mogą usiedzieć na miejscu, inni bla-
dzi i znieruchomiali opierają się o ścia-
nę. Nareszcie, w oddali słychać kroki.
Buty ks. profesora Rosponda wydają
donośny głos. Jego postać wyłania się
zza rogu i powoli zbliża się w naszym
kierunku. Serca wszystkich biją szyb-
ciej. Każdy mocniej ściska notatki i
nerwowo je przegląda. Na szczęście ks.
profesor nie jest taki groźny. Podcho-
dzi do nas z uśmiechem. Żartuje.
Wszyscy oddychają z ulgą. ,,Nie bę-
dzie chyba tak źle’’ - ktoś szepcze.
Profesor prosi czterech pierwszych

kleryków. Powoli, ale z mniejszym
strachem, wchodzą do sali. Profesor
zamyka drzwi. Rozpoczął się egzamin.

Tak zaczęła się dla nas pierwsza
sesja na Instytucie Księży Misjonarzy,
pierwsza sesja od rozpoczęcia naszych
studiów. Oczekiwaliśmy jej z napię-
ciem, z lękiem, ale i z zapałem, który
towarzyszy odkrywcy przybywające-
go na nowy ląd. Przed nami stało nowe
zadanie, nowa ,,poprzeczka’’ do prze-
skoczenia. Przygotowywaliśmy się do
niej przez cały semestr. Czytaliśmy
dużo uczonych ksiąg, pisaliśmy wiele
prac. W końcu nadszedł czas próby –
czas pięciu egzaminów.

Przed nami stały – niczym wyso-
kie, strome szczyty do zdobycia – ta-
kie oto przedmioty: historia Kościoła,
metafizyka, logika, psychologia i chy-
ba najwyższy szczyt, na który nie
wszystkim udało się wspiąć – historia
filozofii.

Materiał z tego przedmiotu był
bardzo obszerny i bardzo trudno było
go opanować. Arystoteles, Platon, sto-
icy prześladowali nas bardzo... Na
szczęście inne przedmioty nie były już
tak kłopotliwe. Radziliśmy sobie z
nimi dość dobrze. Bardzo miło wspo-
minamy pierwszy egzamin – mimo, iż
malował się w tak czarnych barwach
– to wypadł on bardzo dobrze. Inne eg-
zaminy także przeszły pomyślnie. Czę-
sto, w znacznej mierze zależało to od
profesora, od jego wyrozumiałości i
dobroci, bowiem materiał jaki mieli-
śmy do opanowania był nie mały i nie
prosty. Bardzo baliśmy się dwóch
przedmiotów, wymagających zupełnie
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zycznym, opracował wiele pieśni i hymnów, które śpiewa się we wszystkich
kanoniach Prowincji Polskiej po dziś dzień. Przez ostatnie lata pracował w
Drezdenku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się jednak w Krakowie. W przed-
dzień pogrzebu w intencji Zmarłego odśpiewaliśmy Nieszpory Żałobne i uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. wizytator Tomasz Rataj-
czak CRL, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Nalbach CRL przeor kanonii Drez-
denko. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. ks. bp Jan Szkodoń.
Uroczystością na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. wizytator.

Dnia 1 MARCA ks. Marian Szczecina CRL Rektor naszego seminarium ob-
chodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy ks. Magistrowi małą
niespodziankę, (która nawiasem mówiąc nie była chyba zaskoczeniem?!): tort,
świeczki, odśpiewane sto lat, i serialowe “40 lat minęło”. Miłą zabawą, wspólną
rozmową, i smacznym poczęstunkiem
uczciliśmy tę miła rocznicę.

W Środę Popielcową 5 MARCA na-
sza wspólnota rozpoczęła 3-dniowe re-
kolekcje wielkopostne. Wygłosił je nam
ks. Robert Mazurkiewicz CRL. Rozmy-
ślaniom przewodził Hiob- tego roku bo-
wiem pochyliliśmy się nad Księgą Hio-
ba, nad sensem cierpienia, istotą
przyjaźni, łaską Bożą. Pragniemy podzięko-
wać ks. Robertowi za to, że podjął się trudu
głoszenia tych rekolekcji. Bóg zapłać!

9 MARCA  w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu nasi współbracia:  kl. Krzysztof Tkaczyk, kl. Tomasz Tyszkie-
wicz , kl. Przemysław Soboń, kl.Łukasz Bugała,kl. Michał Glin i now. Łukasz
Grzechca,  wyjechali  wraz z  ks. Robertem  Mazurkiewiczem  CRL  do   Wię-

***

***

***
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innego niż dotychczas myślenia i poj-
mowania. Na samą myśl o metafizyce
i logice (bo o nich mowa) przechodził
nas dreszczyk emocji i cierpła nam skó-
ra. Zagadnienia bytu, problem pierws
zych zasad, transcendencja i transcen-
dentalność oraz funktory i tautologie
( 17 wzorów do nauczenia na pamięć)
przerażały nas. Jak się tego wszystkie-
go nauczyć? Jak to wszystko opano-
wać? Jak to zrozumieć? – te pytania
wciąż nie dawały nam spokoju. Jak już
jednak wspomniałem nie wszyscy pro-
fesorowie są okrutni i źli (to oczywi-
ście żart), są i tacy, którzy litują się nad
biednymi studentami. Do takich pro-
fesorów zalicza się ks. profesor Aloj-
zy Smandek, który był bardzo łagod-
ny i wyrozumiały dla naszej – nie za-
wsze najwyższych lotów- znajomości
metafizyczno-logicznych zagadnień.
Jego dobrotliwy uśmiech i serdeczna
cierpliwość napawały nas głęboką otu-
chą nawet wtedy, gdy wszystko wska-
zywało na to, iż czeka nas niepowo-
dzenie...

Nasza pierwsza sesja kosztowała
nas bardzo wiele wysiłku, wiele pracy
i wiele nieprzespanych nocy. Uczyć się
trzeba było bez przerwy. Z drugiej stro-
ny, mimo kilku niepowodzeń, mieli-
śmy ogromną satysfakcję z opanowa-
nia tak dużego materiału, z przyswo-
jenia sobie tak wielu ważnych infor-
macji, i z ocen, które były, jak na
pierwszą sesję, bardzo dobre. Sesja ta
wiele nas nauczyła, przyniosła nam
wiele nowych doświadczeń. Teraz wie-
my jak się uczyć, jak planować naukę,
na co najbardziej trzeba zwracać uwa-

gę. Wierzymy, iż dzięki tej pierwszej
przeprawie dużo łatwiej będzie się zdo-
bywać kolejne wysokie szczyty. Tak
więc, choć z lekkim niepokojem, to
jednakże z wielką nadzieją oczekuje-
my na następną sesję...

kl. Marcin Bała CRL

* * *

Stacja po stacji...
Przez życie

W ciemnościach kroczące
Koronujesz Go bólem

Przyodziewasz
Ciepłą peleryną krwi

Malujesz
Cięgi na bezbronnym płótnie

Rzeźbisz
Krzyż z ordynarnego drzewa

A On ukochał ciebie
A On wyzionął ducha

On wybawił z lawiny otchłani

Taka doskonała ofiara
A tobie i tak to za mało...

now. Sebastian Tomasz Czopek

24 Cor Unum

Z życia semina-

Dnia 20 STYCZNIA rozpoczęła się na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy zimowa sesja egzaminacyjna. Jak zawsze był to dla nas czas wytężo-
nej pracy intelektualnej. Po raz pierwszy “zmagali się z wiedzą” nasi naj-
młodsi współbracia studenci z I roku. Jak relacjonowali później, egzaminy są
ciekawym doświadczeniem, które choć przyprawia człowieka o ból głowy, to
jednak pozwala się mile wspominać.

Po zakończonej sesji udaliśmy się wraz z ks. Magistrem na ferie zimowe
do Kir. Górski klimat dobrze wpływał na nasze poczucie humoru. Gęsto pada-
jący prawie bez przerwy śnieg nie pozwalał na wyprawy w góry, ale z jazdy na
nartach nie rezygnowaliśmy, i chociaż trudno nas nazwać dobrymi narciarza-
mi, ze stoku wracaliśmy zawsze w komplecie i bez złamań. Tej zimy góry były
nadzwyczaj piękne, Krupówki tętniły życiem, a apetyt dopisywał wszystkim, oczywiście
nie jednakowo (Dla ciekawostki podaję ilość kotletów schabowych zjedzonych w ciągu
jednego popołudnia przez kleryka G.- liczba ta wynosi 5!!!)

Dnia 20 LUTEGO dwaj nasi współbracia dk. Paweł Greń i kl. Tomasz
Szatanik obronili swoje prace magisterskie, uzyskując tym samym tytuł Ma-
gistra Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cieszymy się
wraz z nimi, że zakończyli kolejny etap edukacji w swoim życiu. Polecamy ich
Panu Bogu Dawcy wszelkiej mądrości, by zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzy-
stywali dla dobra Kościoła.

Dnia 6 LUTEGO zmarł nagle ks. Stanisław Świś CRL. Nasza wspólnota
zakonna zawdzięcza mu bardzo dużo. Obdarzony przez Boga talentem mu-

***

***

***
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Gdy byłem dzieckiem, Święta
Wielkanocne zaczynały się od pój-
ścia do kościoła z koszykiem pełnym
pokarmów, aby ksiądz poświęcił.
Była to oczywiście Wielka Sobota,
musiało być dużo słońca. I choć tro-
chę zielone drzewa. Święcone przy-
gotowywała mama, która już od rana
piekła sernik, makowiec i tradycyj-
nie babkę. Do pokoju, w którym jesz-
cze spałem, przedostawał się zapach
wanilii, smak cukru, rodzynek i ma-
sła. Kuszony takimi słodkościami,
nie zrywałem się jednak szybko z
łóżka, gdyż nie było mowy o skosz-
towaniu; od Wielkiego Piątku post
jeszcze obowiązywał. W tym dniu
szedłem do kościoła w najnowszym
ubraniu. Miałem nową białą koszu-
lę, nowe krótkie spodnie, nowe białe
podkolanówki i nowe sandały. Cze-
kałem niecierpliwie, kiedy mogłem
się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz
święcił dopiero od dziewiątej rano.
Poranek strasznie się dłużył. Po po-
rannej toalecie, po zjedzeniu na śnia-
danie suchej kromki i wypiciu gorz-
kiej herbaty, pojawiał się tata w ro-
boczym ubraniu. Urywał się z pracy,

by donieść jeszcze do ko-
szyka cukrowego baranka. Koszyk
stał na środku dużego stołu w poko-
ju gościnnym, był zasłany białym
płótnem i przybrany zielonym
bukszpanem. Przychodziła wreszcie
ta godzina, o której w koszyku mu-
siały się znaleźć: jajka, chleb, sól,
szynka, kiełbasa, chrzan, lukrowana
babka i baranek z cukru – słowem
po trosze cały świąteczny pokarm.
Czekałem niecierpliwie, kiedy bę-
dzie godzina dziewiąta. Dopiero na
krótko przed wyjściem mama zaczę-
ła się moją osobą interesować. Wte-
dy nagi stawałem na taborecie i po-
słuszny poleceniom mamusi wkłada-
łem nową białą koszulę, nowe krót-
kie spodnie, nowe białe podkola-

MOJA
LITURGIA

Z KOSZYKIEM
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25.V.  ŚW. GRZEGORZA VII,
PAPIEŻA

Hildebrand, urodził się w Tu-
scii ok. 1028 r. Wychowany w Rzy-
mie, prowadził życie zakonne,
prawdopodobnie u benedyktynów,
wiele pomógł papieżom przez licz-
ne poselstwa. Starał się o reformę
Kościoła. On to przyczynił się do
reformy zakonu kanoników po
wprowadzeniu większej karności w
1059 roku. Wybrany papieżem w
1073 r. przyjął imię Grzegorza VII i
nadal prowadził dzieło reformy. Był
niestrudzonym bojownikiem i
obrońcą wolności Kościoła. Zwal-
czany szczególnie przez króla Hen-
ryka IV, musiał usunąć się z Rzy-
mu. Sterany walką zmarł w Saler-
mo w 1085 r. Kanonizował go w
1606 r. papież Paweł V.

6.VI. ŚW. NORBERTA, BISKUPA

Norbert urodził się ok. 1080 r.
Nadrenii. Był kanonikiem w Xan-
tem. Pragnąc życia ściślej opartego
na Ewangelii, w r. 1120 założył
wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się  Zakon Pre-
monstratensów. W 1126 r. mianowa-
no go arcybiskupem Magdeburga,
pracował nad odnową życia kościel-
nego. Zmarł w Magdeburgu 6
czerwca 1134 roku.

15. VI. ŚW. BERNARDA Z

GÓRY JOWISZA
Urodzony ok. 1020r. Wstąpił do

kanoników regularnych w Aosta.
Oddany umartwieniu głosił Ewan-
gelię w całych Alpach. Na przełę-
czy Alp, zwanej górą Jowisza zało-
żył hospicjum i kościół ku czci św.
Mikołaja oraz założył rodzinę za-
konną kanoników regularnych. Ka-
nonicy mieli szerzyć chwałę Bożą i
służyć pomocą podróżnym w przej-
ściu w górach. Nigdy nie przestał
głosić słowa Bożego. Zmarł  12
czerwca 1081 roku w Novana. Pius
XI  w 1923 roku ogłosił go patro-
nem wędrujących przez Alpy i al-
pinistów.

Św. Bernard
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nówki i nowe sandały. Do kościoła
wyruszaliśmy prawie wszyscy o jed-
nakowej porze. Cała kamienica. By-
wało, że na czele naszej procesji szła
dozorczyni. Nazywaliśmy ją Baba –
Jaga. Jak w bajce tak i wobec nas była
okrutna. Przez całe dnie chowała się
po kątach kamienicy, by nas wystra-
szyć swoim brudnym narzędziem
pracy, czyli miotłą, i szmatami, któ-
rymi okrywała swoje grube i sapiące
ciało. Tego wielkanocnego poranka
wychodziła z nami do kościoła nio-
sąc ogromną torbę z żywnością do
poświęcenia. Niektórzy mówili, że
miała tam również pokarm dla kotów
i wódkę dla siebie na swoje samotne
wieczory. Wszyscy szli w milczeniu.
A trzeba było jeszcze bardziej za-
milknąć, gdy z zakrystii Bożego Cia-
ła wychodzili ministranci, a za nimi
ksiądz w białej komży i złotej stule.
Ministranci nieśli naczynie z wodą
święconą i kropidło. Ksiądz przez
mikrofon odmawiał modlitwę, póź-
niej kropidłem czynił znak krzyża.

Ks. Jerzy Hajduga CRL

* * *

Krople wody wsiąkały
w chleb, ciasto i spły-
wały po skorupkach
jajek w koszykach. W
drodze powrotnej by-
liśmy już rozgadani,
weseli.  Ktoś komuś
ukradł jajko, kawałek
ciasta, to znowu kawa-
łek kiełbasy, ale na ko-
niec, w bramie kamieni-
cy oddawaliśmy sobie
rozkradzione pożywie-
nie, bo w domu by była

awantura i podejrzenie o naruszenie po-
stu. Święconkę mama odstawiała do ju-
tra. Dopiero wczesnym rankiem po
rezurekcji można było to wszystko
spokojnie zjeść. Uroczyste śniadanie
mama i tata zaczynali od dzielenia się
tym, co poświęcone. Zaczynali od
jajka. Gdy byłem dzieckiem, już wte-
dy moja liturgia z koszykiem szybko
się zmieniała. Zacząłem odkrywać na
nowo wszystkie inne obrzędy wiel-
kanocne, zwyczaje, gesty, obrazy,
krzyże, słowa, pieśni. Tylko jedno
zostało takie samo. Przeżywam te
święta jak wtedy, gdy byłem dziec-
kiem. No cóż, w każdym z nas jest
wcale sympatyczny dzieciuch.

22 Cor Unum

klasztornej. Po śmierci wierni kie-
rowali się do jego grobu, przedsta-
wiając różne prośby i prosząc o łaski.
Kult bł. Stanisława był zawsze żywy.
Na początku XVII w. wybudowano
ku jego czci ołtarz, przy którym
umieszczono doczesne szczątki Bło-
gosławionego. 18.IV.1993 r. Ojciec
Św. Jan Paweł II osobiście potwier-
dził kult Stanisława i uznał heroicz-
ność jego cnót.

16.V. ŚW. UBALDA, BISKUPA

Urodził się w Gubbio w 1084
lub 1085 roku. Naukę pobierał w

Fano. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1114. Następnie powołany na
przeora w katedrze, starał się wzno-
wić życie wspólne. W tym celu udał
się do Rawenny i w klasztorze ka-
noników regularnych w Porcie,
uczył się życia kanoniczego i jego
regułę szczęśliwie wprowadził w
Gubbio, gdzie został mianowany bi-
skupem. Pokorny i łagodny bez unie-
sień wiele znosił. Zmarł w 1160 r.

21.V. ŚW. IWONA, BISKUPA

Św. Ivo urodził się ok. 1040r. w
Auteuil w pobliżu Beanvais we
Francji. Ivo studiował przede
wszystkim w Paryżu a następnie w
klasztorze Bec- Hellouim (Nor-
mandia). Biskup w  Beauvais, po-
wierzył mu kierownictwo nad klasz-
torem kanoników regularnych,
gdzie  starannie i święcie rządził. W
klasztorze uczył kleryków teologii,
tak że poszukiwano ich nie tylko ze
względu na karne życie kanonicze,
lecz ze względu na ich wiedzę. Stał
się głównym reformatorem zakonu
kanoników regularnych we Francji.
Mianowany biskupem w Chartres,
zasłynął cnotami pasterza i niewzru-
szoną wiernością wobec Kościoła i
papieża. Pisał kazania, listy i świet-
nie wyjaśniał święte prawa. Zmarł
23 grudnia 1116 r.

Bł. Stanisław Kazimierczyk
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Otworzyć
się na

przyjaźń

Wśród wielu różnorodnych po-
jęć dotyczących człowieka, jego ist-
nienia oraz sytuacji z którymi się
spotyka, jednym z bardziej liczących
się zjawisk jest przyjaźń. Co kryje
się pod tym pojęciem, jaki jest sens
tego co nazywamy przyjaźnią ?

Jak sięgnąć wstecz ludzie już od
momentu istnienia na ziemi przyjaźnili
się. Na początku polegało to na gro-
madzeniu się wspólnie w plemionach,
osadach tworząc określoną społecz-
ność, środowisko w którym żyli. Pa-
nowały tam pewne zasady i normy,
które obowiązywały wszystkich miesz-
kańców. Ludzie ci wspólnie zdobywali
pożywienie dla siebie,
razem uprawiali rolę, a
także każdą inicjatywę
czy pomysł realizowali
po wcześniejszych usta-
leniach, rozmowach.

Pomimo wielu
przełomowych wyda-
rzeń i zmian zachodzą-
cych w dziejach ludzko-
ści to uczucie istniało i
nadal istnieje na świecie.
Na pewno przechodziło

ono w przeszłości określone przeobra-
żenia, zmieniała się forma okazywania
przyjaźni, zasady na jakich ją tworzo-
no, jednakże istota nadal pozostała od
wielu wieków taka sama. Spotykano się
z nią kiedyś, spotykamy ją i dzisiaj. Wi-
dzimy ją na każdym kroku.

Nawet w tak trudnych warunkach,
jakimi były obozy koncentracyjne ist-
niało zjawisko przyjaźni. Mimo ogrom-
nego wyniszczenia ludności i niehuma-
nitarnego traktowania, ludzie przyjaź-
nili się. Człowiek potrafił nawet w ta-
kim miejscu znaleźć czas i miejsce dla
drugiego. Dla ludzi żyjących w tamtym
czasie było to bardzo ważne i wielo-
krotnie decydowało o ich przeżyciu.
Przyjaciel potrafił pocieszyć, powie-
dzieć dobre słowo, a nawet odstąpić
swoją jakże przecież skromną porcję
jedzenia. Tego typu postępowanie
wzmacniało psychicznie człowieka i
sprawiało, że nie czuł się on samotny.
Między innymi dzięki temu udawało
się przeżyć obóz wielu ludziom.

Jaki obraz przyjaźni przedstawia
nam się współcześnie ? Myślę, że lu-

21

Nr 1 (6) / 2003

Cor Unum

24. IV  NAWRÓCENIE
ŚW. OJCA AUGUSTYNA

Podczas pobytu w Mediolanie
Św. Augustyn, gdzie nauczał reto-
ryki, często uczęszczał na kazania
św. Ambrożego, który był biskupem
Mediolanu.  Powoli odsuwał się od
manichejczyków, a zwrócił się ku

czytaniu ksiąg świętych, zwłaszcza
św. Pawła. Wzgardził światowym
szczęściem, zapragnął zbawienia. W
czasie wakacji udał się z matką i
paru przyjaciółmi do Cassacium. Po
kilku miesiącach żarliwej lektury,
rozważań i modlitwy wrócił do Me-
diolanu i 24 kwietnia 387 r. przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego ku ra-
dości matki Moniki.

5.V.  BŁ. STANISŁAWA KAZI-
MIERCZYKA,  WYZNAWCY.

Żył w latach 1433-1489. Był ka-
znodzieją przy kościele Bożego Cia-
ła na Kazimierzu pod Krakowem
oraz wychowawcą kleryków w przy-
ległym klasztorze Kanoników Re-
gularnych  Laterańskich. Swoją gor-
liwą duszpasterską troską o chorych
i biednych zyskał sobie powszech-
ny szacunek. Wyróżniał się szcze-
gólną czcią do Najświętszego Sakra-
mentu. W kazaniach podkreślał, że
największą wartością każdego
chrześcijanina w życiu codziennym
jest Msza św. i przyjmowanie Ko-
munii św. po należytym przygoto-
waniu i z dziękczynieniem. Zmarł
w opinii świętości w infirmerii

Św. Augustyn

Liturgiczne wspomnie-
nia
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dzie żyjący obecnie w świecie także
potrafią tworzyć to uczucie. Mimo co-
raz szybszego postępu technicznego,
ludzie znajdują czas i miejsce dla dru-
giego człowieka. W dużej mierze po-
stęp techniki dopomaga w tworzeniu
przyjaźni. Oczywiście sama przyjaźń
nie może opierać się tylko i wyłącznie
na technice, tzn. na zadzwonieniu, na-
pisaniu czy wysłaniu sms-a lub e-ma-
ila. Aby tworzyć prawdziwą, dojrzałą
przyjaźń potrzebny jest kontakt bez-
pośredni z człowiekiem, którego da-
rzymy tym uczuciem. Taka obecność
bardzo ubogaca i krystalizuje długo-
trwałe uczucie, jak i również dopiero
co zawartą przyjaźń. Jest ona nie-
odzowna do pielęgnowania i kontynu-
owania znajomości oraz powoduje, że
człowiek potrafi nawiązać dialog z
tym, kogo uważa za przyjaciela.

Do prawdziwej przyjaźni trzeba
jednakże dojrzeć. Są ludzie, którzy tak
naprawdę nigdy nie doświadczyli tego
uczucia. Wynika to w wielu wypad-
kach z ich zaniedbania, braku zaanga-
żowania oraz chęci dania czegoś z sie-
bie drugiemu człowiekowi, podziele-
nia się z nim. Bardzo często są to oso-
by, które są zagubione i nie potrafią
się odnaleźć w otaczającym środowi-
sku. Ich egoizm, samozapatrzenie w
siebie wpływa w sposób destruktyw-
ny na tworzenie z ich strony jakich-
kolwiek relacji z innymi ludźmi. Przy-
jaźń jest uczuciem bardzo wymagają-
cym. Osoba, która zarówno obdarowu-
je jak i otrzymuje jej elementy, powin-
na być bardzo odpowiedzialna. Chcąc
budować zdrowe, dobre uczucie mu-

simy umieć lub przynajmniej uczyć się
słuchać drugiego człowieka, a w razie
potrzeby przyjść mu z pomocą poprzez
dobrą przemyślaną radę, rozwiązanie
jakiegoś problemu, czy kontrowersyj-
nej sytuacji. Nieodzowna w tym mo-
mencie staje się zdolność empatii;
wczucia się w sytuację drugiej osoby.
Filarami, na których opierać się musi
budowane uczucie przyjaźni, powinny
być zaufanie i szczerość. Bez tych ele-
mentów nigdy nie stworzymy dobrej i
trwałej znajomości.

Może to, co wyżej zostało przeze
mnie napisane, jest uważane przez ko-
goś za coś niezbyt realnego, i niemoż-
liwego do stworzenia. Ktoś stwierdzi
otwarcie, iż jest to istna sielanka. Co
zatem należy robić, aby dążyć chociaż
do namiastki tej wyidealizowanej przy-
jaźni ? Jeżeli każdy z nas będzie potra-
fił zdobyć się na takie przymioty, jak
przede wszystkim wyrozumiałość, to-
lerancję w stosunku do drugiego czło-
wieka i zwyczajną, prostą, ale za to jak-
że nieodzowną MIŁOŚĆ DO BLIŹ-
NIEGO, to na pewno prędzej czy póź-
niej będzie miał wokół siebie przyja-
ciół. Potrzeba nam tylko przełamać
lody, uprzedzenia i otworzyć się na
drugiego człowieka. To na pewno po-
prawi nasze relacje z otaczającymi nas
ludźmi i dopomoże w tworzeniu do-
brych znajomości. Przyjaźń przecież
buduje a nie rujnuje.

now. Łukasz Matuszczak

20 Cor Unum

Msza żałobna
celebrowana przez
ks. bp Jana Szko-
donia

Wyprowadzenie
 z kościoła
Bożego Ciała

Uroczystość
pogrzebowa na
cmentarzu
Rakowickim
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Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą

kl. Grzegorz Mumot CRL

Te słowa wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego stały się dla mnie bardziej
zrozumiałe, kiedy dowiedziałem się
o tragicznej śmierci przyjaciela.
Przypomniał mi się jeden z wykła-
dów jeszcze w nowicjacie na temat
przyjaźni. Modlitwa za zmarłego w
kaplicy MBG w Kirach, odprawiona
Msza św. przez ks. Magistra. Jazda
pociągiem na pogrzeb. Ogromny
splot myśli. Jak ? Dlaczego? Po co?
Ja żyję, cieszę się feriami zimowy-
mi, pobytem w górach. On już tego
nie zobaczy.

Wtedy uświadomiłem sobie jak
wiele chciałem mu przekazać, powie-
dzieć, ile się od niego nauczyć. Zro-
zumiałem, że straciłem prawdziwe-
go przyjaciela z lat naszych mło-
dzieńczych wędrówek,  obozów,
wspólnych wypadów nad jezioro,
rozmów przy ognisku, uczestnictwie
w Mszy św. Przyjaciel to ktoś na
kogo można liczyć, bez względu na
sytuację w jakiej się znajdujemy. On
jako jeden z pierwszych akceptuje
mój wybór pójścia do seminarium,
modli się, odwiedza mnie w Krako-
wie, pamięta. Przyjeżdżam do domu,
jego już nie ma. Zawsze witał mnie

uśmiechnięty, z nim mogłem rozma-
wiać na każdy temat. Przyjaźń zdol-
na do poświęceń. Zawsze miał czas,
nigdy nie potrafił odmówić swojej po-
mocy.

Teraz pozostaje ze mną w mojej
modlitwie. Proszę Boga, aby tak mło-
dego człowieka przyjął do grona zba-
wionych.

Ciężko mi było zrozumieć dla-
czego właśnie On. Przecież tylu ban-
dytów, złodziei  chodzi po świecie.
A tu Bóg zabiera do siebie młodego
człowieka, który miał życie przed
sobą i chciał żyć. Znałem jego plany,
marzenia. Tyle chciał uczynić.

Nam chrześcijanom pozostaje
wiara w Miłosierdzie Boże, życie
wieczne. Wierzę, że się spotkamy i na
pewno dokończymy nie jedną rozpo-
czętą rozmowę.
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Śp.
Ks. Stanisław Świś CRL

W przeddzień pogrzebu ks. wizytator
 Tomasz Ratajczak CRL  sprawuje
 Mszę św. w intencji zmarłego ks. Stanisława.

ur. 25 kwietnia 1932 roku w Konstan-
tynowie koło Biłgoraju. Do zakonu
wstąpił 28 sierpnia 1950 roku, śluby
zakonne złożył 28 sierpnia 1951 roku,
święcenia kapłańskie otrzymał 22
czerwca 1958 roku w Katowicach. Po
święceniach pracował w Krakowie,
następnie we Francji i Włoszech oraz
wśród Polonii w Anglii i w Stanach
Zjednoczonych. Ostatnio pracował w
parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Zmarł nagle
6 lutego 2003 roku w rodzinnej miejscowości Dzwola koło
Janowa Lubelskiego.
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Boże mój, Boże mój,
czemuś

 mnie opuścił...

Dlaczego cierpienie?

Takie pytanie często zadajemy,
kiedy dotykamy jednej z najwięk-
szych tajemnic życia ludzkiego. Już
bardzo wiele na ten temat powiedzia-
no i napisano, a jednak tajemnica ta,
chociaż wyjaśniana przez wielu zna-
komitych teologów, psychologów i
nie tylko, nadal pozostaje niezgłębio-
ną i trudną tajemnicą.

Ja natomiast, w tym krótkim ar-
tykule, chciałbym także przyjrzeć się
tej tajemnicy poprzez pryzmat książ-
ki, której treść bardzo mnie zacieka-
wiła. Dlaczego cierpienie dotyka w
wielu warstwach i różnych dziedzi-
nach życia ludzkiego? Cierpienie jest
odczuwaniem nie tylko bólu fizycz-
nego. Cierpienie to odczuwanie, a
nawet przeżywanie bólu w warstwie
psychicznej, na przykład wskutek do-
znanej przykrości różnego rodzaju.
Podobnie jak odczuwalny i przeży-
walny jest ból fizyczny lub psychicz-
ny, także doświadczamy  cierpienia
moralnego. Jest to uczucie niepoko-
ju, obawy, lęku.

Bóg widząc cierpienie ludzi po-
wodowanemu Miłosierdziem i Miło-
ścią przywracającą dobro, posyła
swoje Słowo Zbawiające, posyła
Syna Bożego. Dowodem Jego Bó-
stwa są cuda: uzdrawiania z choroby
i wskrzeszania umarłych. Jedni Jego
naukę przyjmują, inni odrzucają, a
jeszcze inni skazują Go na ukrzyżo-
wanie. Ten zdradzony, ubiczowany,
cierniem ukoronowany Jezus, swoją
intencją zbawczą i cierpieniem obej-
muje wszystkich ludzi oraz ich wie-
lorakie bóle i udręki także i te nieza-
winione. Woła także i dziś z wyso-
kości Krzyża do każdego z nas żyją-
cych już w XXI wieku:

Jeśli nie przemówiło do ciebie
świadectwo mojego postępowania w
Nazarecie, jeśli nie przemówiły do
ciebie moje słowa oraz słowa w
moim Imieniu przez innych wypo-
wiadane, nie przemówiły do ciebie
cuda, to może przemówi moje cier-
pienie i łzy Mojej Bolesnej Matki!

Ten krzyk Chrystusa na krzyżu
na pewno usłyszeli członkowie - a na
początku swego istnienia -członkinie

18 Cor Unum

S T R A D U N Y
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską w Stradunach  rozpoczęli wraz
z przybyciem do Ełku. Parafia zosta-
ła utworzona w 1971 roku. Pierwszym
proboszczem  był ks. Józef Kącki
CRL. Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Kazimierz Błoński CRL.
Wspólnotę tworzy 2 księży. Kanoni-
cy Regularni zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole.

R U D N I K
Pierwszym Kanonikiem Regular-
nym, który podjął się pracy duszpa-
sterskiej w Rudniku (1945 r.)  był ks.
Bruno Panuś CRL.  Kanonicy Regu-
larni zajmują się  duszpasterstwem w
parafii i katechizacją w szkole. Obej-
mują również opieką duszpasterską
mniejszość niemiecką . Obecnie
wspólnotę tworzy 2 księży. Probosz-
czem parafii jest ks. Zdzisław Siuta
CRL.

K O N I N
Kanonicy Regularni spełniają posłu-
gę duszpasterską w Koninie od 1990
roku.  W lipcu 1999 roku  arcybiskup
częstochowski  wydziełił z parafii w
Mstowie nową parafię  w Koninie.
Pierwszym proboszczem został ks.
Tadeusz Adamus CRL.

KI RY
Dom w Kirach naszemu zakonowi
został przekazany przez panią Kata-
rzynę Olszewską w 1966 roku.W
1972 roku opat generalny Antoni Bull
poświęcił kaplicę zakonną, a w 1983
roku został erygowany dom zakonny
z kaplicą publiczną. Obecnie rekto-
rem kaplicy jest ks. Stanisław Woź-
niak CRL.

Poza  granicami Polski
pracują :

B I AŁO R U Ś
ks. Feliks Popielewicz CRL
A U S T R I A
ks. Jan Lange CRL
A N G L I A
ks. Zygfryd Zastocki CRL
ks. Apolinary Zawistowski CRL
F R A N C J A
ks. Jan Kuziemski CRL
ks. Jan Węgrzyn CRL
BE L G I A
ks. Aleksander Drążek
D O M I N I K A N A
ks. Ryszard Siuta CRL
STANY ZJEDNOCZONE
ks. Jan Tokarz CRL
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Dzieła Maryi a raczej Ruchu Foco-
lari, który narodził się w 1943 roku
w Trydencie, dzięki Chiarze Lubich,
nauczycielce gromadzącej wokół sie-
bie kilka przyjaciółek, aby podjąć
drogę wiary i życia oraz doświadczyć
młodości Ewangelii. To ona, wnika-
jąc w tą wewnętrzną ranę Jezusa jaką
było opuszczenie przez Boga Ojca,
rozpoczyna duchową drogę, z której
rodzi się Ruch Focolari. Od począt-
ku jego istnienia wszyscy członko-
wie starają się być blisko Jezusa
opuszczonego i cierpiącego w swo-
ich braciach i siostrach potrzebują-
cych i cierpiących zara-
zem.

Cierpiący Jezus.

Aby zrozumieć sens
cierpienia trzeba zrozu-
mieć cierpienie i opusz-
czenie, jakie doświad-
czył sam Jezus na Krzy-
żu. On cierpi i umiera za
człowieka i dla człowie-
ka.  “Syn Człowieczy
musi wiele wycierpieć”
(Mk 8,31) – mówi tak,
kiedy zbliża się godzina
cierpienia. Wie jednak, że jest to
wola Boga i chce być jej posłuszny,
bo chce “dać swoje życie na okup za
wielu” (Mt 20,28). Chrystus jasno
mówi o cierpieniu codziennym. Każ-
dego dnia  należy przyjmować
wszystkie drobne cierpienia. Mówi
nam: “Jeśli kto chce iść za Mną niech
się zaprze samego siebie, niech co

dnia bierze krzyż swój i niech mnie
naśladuje!” (Łk 9,23). Autorka doda-
je jakże bardzo skłaniającą nas do re-
fleksji myśl, że gdyby nie było tego
Krzyża, wszystkie nasze cierpienia,
cierpienia wszystkich ludzi pozosta-
łyby bez nazwy.

“Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?”

W tym jednym z siedmiu słów a
właściwie zdań powiedzianych przez
Jezusa z Krzyża – jak pisze w swojej
książce pani Lubich - jest ten przeni-

kający serce krzyk opuszczenia. W
tym krzyku, w niezgłębionym cier-
pieniu Boga – Człowieka rozjaśnia
się i zyskuje sens każde cierpienie
ludzkie. Czasem w tym zdaniu moż-
na doszukać się powtórzenia Psalmu
22 [23]. Czy nie jest to psalm o Nim
samym? Papież Jan Paweł II to po-
twierdza: “...Te słowa o opuszczeniu
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jest kanclerzem  kurii i wikariu-
szem generalnym diecezji ełckiej.

D R E Z D E N K O
Dom zakonny powstał w lipcu 1945
roku. Pierwszym proboszczem pa-
rafii był ks. Teofil Widełka CRL.
Obecnie przełożonym wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Stani-
sław Nalbach CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży i 1 brat zakonny.
Kanonicy Regularni w Drezdenku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii, katechizacją w szkole, a także
opieką nad szpitalem, gdzie kapela-
nem jest ks.Stanisław Nalbach CRL.

W 2002 roku ordynariusz zielono-
górsko - gorzowski wydziełił z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w
Drezdenku drugą parafię. Duszpa-
sterstwo zostało powierzone Kano-
nikom Regularnym.  Proboszczem
parafii jest ks. Stefan Porossa CRL.

G I E T R Z W AŁD
W tym warmińskim sanktuarium
maryjnym, gdzie w 1877 roku  Mat-
ka Boża objawiła się dwóm dziew-
czynkom, Kanonicy Regularni po-
jawili się  w 1945 roku. Pierwszym
proboszczem parafii został ks. Wła-
dysław Borowski CRL.  Kanonicy
Regularni w Gietrzwałdzie zajmu-
ją się posługą dla licznie przybywa-
jących pielgrzymów, duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole. Przełożonym wspól-
noty jest ks. Kazimierz Brzozowski

CRL, a proboszczem parafii ks. Jó-
zef Stramek CRL. Wspólnotę two-
rzy 6 księży.

K A M I E Ń
Miejscowość od 1408 roku  należa-
ła do klasztoru krakowskiego, w
XVI w. kanonicy zorganizowali tu
duszpasterstwo. W 1586 roku zosta-
ła wybudowana kaplica. Od 1909
istnieje tu parafia, którą prowadzi
nasz zakon. Kanonicy Regularni w
Kamieniu zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole. Proboszczem parafii jest ks.
Mieczysław Madej CRL. Obecnie
przebywa w Kamieniu 2 księży.

Niegosław
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską rozpoczęli w Niegosławiu
wraz z objęciem parafii w Drezden-
ku, a więc w 1945 roku. Parafia zo-
stała  utworzona w  roku 1974, a jej
pierwszym proboszczem został
ks. Kazimierz Błoński CRL.  Obec-
nie proboszczem parafii jest ks. Ma-
rian Dudzik CRL.

RĄP I N
Duszpastersto Kanonicy Regularni
podjeli w 1946 roku. W Rąpinie
przez długi czas funkcjonował sa-
modzielny wikariat. W 1994 roku
została utworzona parafia, której pro-
boszczem został ks. Henryk Walczak
CRL.Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Jan Leder CRL

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=25


13

Nr 1 (6) / 2003

Cor Unum

rodzą się na gruncie nienaruszalne-
go zjednoczenia Syna z Ojcem – ro-
dzą się dlatego, że Ojciec “zwalił na
Niego winy nas wszystkich” (Iz 53,6).

Autorka stwierdza dalej, iż Chry-
stus jako Bóg – Człowiek, to oddzie-
lenie od Ojca doświadcza jako naj-
większe cierpienie. Dlatego, iż bo-
skość i człowieczeństwo są w Nim
jednością i jednością jest  z Bogiem,
ma siłę przezwyciężyć tę próbę. Je-
zus powierza się Ojcu na nowo się z
Nim jednocząc. Dlatego właśnie w
tym opuszczeniu, bardziej niż kiedy-
kolwiek ukazuje się Bogiem. W tym
cierpieniu i dzięki niemu Jezus speł-
nia to wszystko, co miał wykonać.

W pewnym miejscu tej książki
pojawia się bardzo ciekawe stwier-
dzenie, że chociaż odkupienie doko-
nało się dzięki wszystkim cierpie-
niom Jezusa, duchowym i fizycznym,
jednak największe cierpienie, które
symbolizuje całe odkupienie, nastę-
puje w chwili, kiedy czuje On oddzie-
lenie od Ojca; właśnie wtedy doko-
nuje On pojednania ludzkości z Oj-
cem. Tak, więc w Jezusie opuszczo-
nym można naprawdę zobaczyć
cierpienie, przez które dokonało się
odkupienie rodzaju ludzkiego. Do
tego cierpienia Jezus przygotowywał
się przez całe ziemskie życie. Naj-
pierw u boku Maryi wśród niewygód
i w posłuszeństwie. Potem przez trzy
lata nauczania, w których objawił
Prawdę, świadczył o Ojcu, obiecał
Ducha Świętego i dokonywał wszel-
kiego rodzaju cudów miłości. W
Ogrójcu widzimy Jego lęk przed

męką, ale się nie cofa przed wypeł-
nieniem Bożego planu zbawienia. W
czasie trzygodzinnej agonii przeba-
cza oprawcom i łotrowi, który z Nim
współ wisi na krzyżu.

Także i dla nas miłość ta powin-
na być zachętą do spełniania woli
Pana, której streszczeniem jest nowe
przykazanie: “abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem”(J 15,12). A czym jest miłość?
Miłość to cierpiący i opuszczony Je-
zus ukrzyżowany. Nie bójmy się
przyjąć cierpienia, wręcz przeciwnie:
szukajmy tego cierpienia, które sta-
wia przed nami wola Boża; [...] wola
Boża, którą jest miłość wzajemna:
nowe przykazanie, perła Ewangelii!

kl. Krzysztof Tkaczyk CRL

Na podstawie książki Chiary Lu-
bich “KRZYK OPUSZCZENIA – Jezus
ukrzyżowany i opuszczony w życiu Ru-
chu Focolari od czasu powstania Ruchu
w 1943 r. do początku trzeciego tysiąc-
lecia”, Kraków 2001.

16 Cor Unum

Domy zakonne Kanoników
Regularnych Laterańskich w Polsce

K R A K Ó W
Kanonicy regularni przybyli do Kra-
kowa w 1405 roku. Klasztor przez
wieki pełnił funkcję prepozytury ge-
neralnej kongregacji krakowskiej. W
1857 roku został włączony do kongre-
gacji laterańskiej, a w 1861 roku  zo-
stał podniesiony do godności opac-
twa. Od 1952 roku klasztor w Krako-
wie jest domem głównym prowincji
polskiej naszego zakonu. Obecnie
znajduje się tu nowicjat i klerykat.
Przełożonym wspólnoty krakowskiej
jest ks. Andrzej Oleksy CRL, a pro-
boszczem parafii ks. Tadeusz Ma-
słowski CRL. Kanonicy Regularni w
Krakowie zajmują się przede wszyst-
kim duszpasterstwem w parafii Bo-
żego Ciała, katechizacją w szkole, a
także pracą w Sądzie Metropolital-
nym : ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL
i ks. dr Stanisław Więzik CRL.
W klasztorze krakowskim przebywa
11 księży, 1 brat zakonny, 16 klery-
ków i 3 nowicjuszy.

M S T Ó W
Klasztor Wniebowzięcia Najświęt-
szej  Maryi Panny  jest naszym naj-
starszym  domem zakonnym, gdzie
obecnie spełniamy posługę duszpa-

sterską. Kanonicy regularni przybyli
tam już  w 1220 roku. W 1819 roku
klasztor został skasowany przez za-
borców. Dopiero w 1990 roku ks.
abp Stanisław Nowak zwrócił klasz-
tor Kanonikom Regularnym. Pierw-
szym przeorem i proboszczem po
ponad stuletniej nieobecności za-
konu został ks. Henryk Walczak
CRL. Obecnie przełożonym wspól-
noty i proboszczem parafii jest ks.
Zdzisław Palus CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży, którzy zajmują się
przede wszystkim duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole.

E ŁK
Placówka zakonna powstała w lip-
cu 1945 roku. Pierwszym probosz-
czem był ks. Jan Tokarz CRL.
Obecnie przełożonym  wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Piotr
Walczak CRL. Wspólnotę tworzy 6
księży. Kanonicy regularni w Ełku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii , katechizacją w szkole, opie-
ką nad szpitalem, gdzie kapelanem
jest ks.Kazimierz Rompalski CRL,
a także pracą w kurii ełckiej, gdzie
ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
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Sąd  ostateczny
Do “STOŁU PRZEZNACZE-

NIA”, podchodzi petent, który przed
chwilą utracił ziemski żywot. Sędzia
pobrał odcisk palca, a identyfikator
natychmiast wyświetlił na niebiań-
skim komputerze dane  personalne
petenta.

Potem  sędzia otworzył plik z
napisem “grzechy główne i pospoli-
te”  Pod spodem wszędzie były czy-
ste pozycje. Zamigotał napis prze-
znaczenia “NIEBO”. Na twarzy osą-
dzonego widać było wyraźną radość.
Niestety, sędzia spojrzał surowo i z
gniewem w głosie stwierdził;

- To jeszcze nie koniec sądu.
Gdyby na podstawie tylko tych da-
nych  sądzić, to niebo byłoby tylko
dla dewotek, a nie dla ludzi!

Teraz sędzia kliknął  na pozycję
“miłość bliźniego”. Pod napisem nie
było żadnych pozytywnych adnota-
cji i na ekranie zmienił się napis na
“CZYSCIEC”. Następnie prawym
przyciskiem wywołał  rubrykę z na-
pisem “podarowane talenty i zalety
ludzkie”. Pod rubryką była krótka
adnotacja – “otrzymał wszystkie
możliwe talenty i zalety, a także  po-
zytywny wygląd i doskonałą apary-
cję”. Po tej informacji zdziwienie

sędziego było tak duże, że aż zagwiz-
dał i stwierdził lakonicznie;

- Ot ,  rzadkość u Stwórcy, ob-
darowywać jednego człowieka tylo-
ma łaskami!

Znowu sędzia zaczął szukać in-
nych informacji, aż odnalazł plik z
napisem wady wrodzone i nabywa-
ne w ziemskim żywocie”.  Pod
spodem była adnotacja w kolorze
przywilejów o treści “w ramach eks-
perymentu osobnik jest pozbawiony
wad wrodzonych i odporny na naby-
wanie ziemskich”. Sędzia kręcił gło-
wą ze zdziwienia, a widząc radość
w oczach petenta , westchnął i ze
smutkiem stwierdził:

- A teraz zobacz  jaki byłeś, po-
mimo tylu łask Bożych i talentów.
Po czym wskazał na monitor, na któ-
rym była  rubryka z  tytułem “Wpływ
osobowości petenta na otoczenie”.

A pod rubryką było tyle pozycji
negatywnych, że trzeba było skorzy-
stać z przewijarki. Na pierwszej po-
zycji było aż 550 bliźnich, których
wpędził w nerwicę, ponad tysiąc w
kompleksy, 5 osób  próbowało samo-
bójstwa nie licząc takich pozycji jak
- wpędzenie w nałogi ziemskie bliź-
nich o słabym systemie odporności
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Zenon Klimczyk

psychicznej. Po zamknięciu systemu
komputerowego wyświetlił się napis
ostatecznego wyroku. W tej  samej
chwili otwarły się wrota piekielne i
dyżurny diabeł porwał zdumionego
nieszczęśnika do swojej siedziby.

W ramach programu męczarni
piekielnych, nowi lokatorzy przez
czas jakiś muszą podglądać salę sądów
dzięki systemowi wewnętrznej telewizji
planetarnej. Nasz petent teraz obserwuje
znanego mu osobnika o złej reputacji
ziemskiej. Procedura podobna. Już na
początku, na podstawie listy grzechów,
osobnik zasługiwał na piekło. Ale pod
rubryką “miłość bliźniego” była cał-
kiem spora lista pozytywnych dowo-
dów, co zmieniło kwalifikacje na
“CZYŚCIEC”. Kiedy sędzia zapoznał
się z danymi na temat podarowanych
talentów i zalet, był tak zdumiony, ze
pozwolił sobie na uwagę w stosunku
do osobnika:

- Opatrzność miała zły humor, kie-
dy cię stworzyła. Dała ci wszystkie zna-
ne wady wrodzone i skłonności do na-
bywania nowych. Żadnych talentów,
urody, aparycji – że ty nieszczęśniku ni-
kogo nie zabiłeś, nie pobiłeś ani nie okra-
dłeś – to cud. Nawet żonę ci Opatrz-
ność wybrała najgorszą z możliwych,
pracodawcę drania i oszusta, dzieci
wyrodne, teściową heterę! Jak ty w
tych warunkach miałeś wolę zerwać
z wrodzonymi nałogami, bronić się
przed zepsuciem ziemskim?

Sędzia z determinacją wcisnął
klawisz komputera, a na ekranie wy-
roku ukazał się napis “podwójne nie-
bo”. Pod spodem była informacja “

jeżeli chcesz, to jednym niebem mo-
żesz obdarować jednego skazańca
piekielnego”

Osobnik chwile pomyślał, mach-
nął ręka i oświadczył:

- Chcę wybawić ostatniego ska-
zańca!

Drzwi piekielne otwarły się, a w
nich ukazał się nasz poprzedni petent.
Teraz minę miał wyniosłą i pyszną,
z pogardą spoglądał na łaskawcę –
wybawiciela. A wybawca w tym cza-
sie wypełniał formularz terminowy
zajęć niebiańskich. Potrzeby miał
proste i niewielkie. Chce wygodny
fotel, piwa w każdej ilości i gatunku,
telewizor do oglądania transmisji z
meczy piłkarskich, i na każde żąda-
nie smaczną golonkę z chrzanem i
kawałkiem chleba. Potem  wybawio-
ny zabrał się do formularza. Myślał,
dumał, wzdychał, obgryzał ołówek,
rozpinał i zapinał nerwowo sutannę,
i nadal  nie wiedział co wpisać w ru-
brykę “co chcesz w nagrodzie nie-
biańskiej”. Trwało to bardzo długo,
na ziemski wymiar czasu, setki lat,
aż sędzia musiał zmienić oprogramo-
wanie i wprowadzić nowy plik pod
nazwą “skazani na wieczne czekanie
w przedsionku Sądu Ostatecznego”.
Potem zamyślił się i głośno wzniósł
prośbę:

- Nie karz  Panie Boże ludzi –
ludźmi idealnymi!!
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Bardzo się cieszę możliwością zwrócenia się do Drogich Czy-
telników biuletynu: „Cor Unum”. Już sam tytuł wyjaśnia zadanie
jakie pragnie spełnić to czasopismo. Słowo „cor unum” oznacza
„jedno serce” i jest wezwaniem do miłości, do jedności. A prawdzi-
wa jedność może być budowana tylko na miłości.

Wielki poeta łaciński powtarzał: „concordia res parvae crescunt,
discoridia maximae dilabuntur”, co oznacza: „w jedności małe rze-
czy wzrastają, a w niezgodzie nawet rzeczy duże rozpadają się”.
Dla nas Kanoników Regularnych Laterańskich to stwierdzenie ma
szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy naszego charyzmatu. Ży-
cie wspólne powinno rozwijać się w miłości, zgodzie, wspólnej pra-
cy, wzajemnym udoskonalaniu się, oddając dla wspólnoty serce,
inteligencję, zdolności i czas.

Życzę dla Biuletynu pełnego sukcesu: niech będzie owocem
wspólnej pracy, przekazuje zawsze dobre wiadomości, wzmocni jed-
ność wśród Czytelników. Królestwo Boże potrzebuje wszystkich
środków do rozszerzania się i przynoszenia obfitych owoców.

Z serca Wam błogosławię

                                           + D. Bruno Giuliani, opat generalny

Rzym, 26 Lutego 2003

CANONICI REGOLARI LATERANENSI

L`ABATE GENERALE

28 Cor Unum

Humorek
Córka mówi do matki:
-Nie wyjdę za mąż za Mietka. To ateista- nie wierzy w istnienie piekła.
-Wyjdź za niego, córeczko. Jak zostanie twoim mężem, to na pewno szybko w
piekło uwierzy.

Dwaj dawni koledzy szkolni- wojskowy w randze pułkownika ubrany w mun-
dur i  biskup ubrany w sutannę spotykają się po latach na dworcu kolejowym.
Biskup podchodzi do pułkownika:
-Przepraszam, panie konduktorze- zaczyna żartem biskup.
-Czego sobie pani życzy- odpowiada pułkownik.

Po wojnie w małym pokoiku na plebanii mieszkali razem: proboszcz i wikary.
Któregoś razu, w nocy ktoś zastukał w szybę okna plebanii i poprosił o wizytę
u ciężko chorego. Wikary nie chcąc budzić proboszcza, przywdział po ciemku
spodnie, sutannę i wyszedł.
Gdy dotarł do domu chorego, zastał tam wielką biedę. Zrobiło mu się szkoda
biednych ludzi, więc- mimo iż wiedział, że nie ma przy sobie ani grosza- się-
gnął odruchowo do kieszeni. I stał się cud! W kieszeni znalazł...banknot stu-
złotowy i dał go potrzebującym.
Nazajutrz przy śniada-
niu wikary opowiada
proboszczowi o cu-
dzie. Kończąc swą
opowieść, pyta: -I co
ksiądz na to?
Proboszcz: -Następ-
nym razem niech
ksiądz wikary szuka
cudu w swoich port-
kach, a nie w moich!

***

***
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Czas pokuty i umartwienia

 Środa Popielcowa otwiera okres
Wielkiego Postu. Początkiem naszego
wewnętrznego przeobrażenia i nawró-
cenia jest pokorne poddanie głów, któ-
re Kościół posypuje popiołem pokuty.
“Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Walka
ze złem i grzechem, całkowite zerwa-
nie z nim, jest podstawowym warun-
kiem autentycznego nawrócenia.

Proces nawrócenia się to nie tyl-
ko świadomość zmiany życia, nadanie
mu większej wartości, ale faktyczna re-
alizacja dobrych zamierzeń. Za świa-
domością muszą iść konkretne czyny.
Mówiąc o nawróceniu, nie chodzi o
nawrócenie się na miarę Szawła pod
Damaszkiem czy św. Augustyna z Hip-
pony. Choć czasem i takiego nawró-
cenia nam trzeba. Najczęściej chodzi
jednak o stopniowy proces zmiany ży-
cia. Chrześcijańskie nawrócenie cha-
rakteryzuje się “prawem wzrostu”, któ-
rego ewangelicznym zobrazowaniem
są przypowieści o ziarnku gorczycy
lub zaczynie. Każdy z nas powinien

wzrastać i przynosić plon stokrotny,
sześćdziesięciokrotny czy trzydziesto-
krotny ( Mt 13,23). Drodze nawróce-
nia musi towarzyszyć “prawo nieustan-
nego nawracania się”. “Nieustanne na-
wracanie się polega nie tylko na wzro-

Czterdzieści lat trwała pełna wyrzeczeń i trudów kwarantanna
Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści
dni przebywał Chrystus w odosobnieniu modląc się i poszcząc przed
rozpoczęciem swej publicznej działalności. Także Kościół przez czter-
dzieści dni trwa na modlitwie i pokucie, przygotowując się do cen-
tralnej Tajemnicy chrześcijaństwa – Tajemnicy Paschalnej.
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Listy...
Drodzy Klerycy

Czytając Wasze pismo Cor Unum, gratuluję każdemu z Was piszącemu w
nim artykuły. Świetnie opisujecie tematy, prawdziwie i szczerze. Niektóre miej-
scowości, gdzie pracują Księża Kanonicy są mi znane, chociażby Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ale w Waszych artykułach mogę dowiedzieć się o
wiele, wiele więcej.
Życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy w tym jakże pięknym pisemku.

Bóg Was powołuje, byście byli Jego kapłanami. Cieszcie się i dziękujcie za
to powołanie. Być kapłanem to nie lekka droga, ale wielka łaska Boża (...) Ser-
decznie Was wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże.
Józefa Senger,  Wągrowiec

Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania
wszystkim współbraciom za wsparcie modlitewne i finanso-
we. Szczególne podziękowania za złożone ofiary pieniężne
na potrzeby naszego kleryckiego pisma składamy :

ks. Piotrowi Walczakowi CRL                   EŁK
ks. Mieczysławowi  Madejowi CRL          KAMIEŃ
ks. Józefowi Kąckiemu CRL STRADUNY
Ks. Kazimierzowi  Błońskiemu  CRL STRADUNY

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. wizytatora,
który ofiarował nam  sprzęt komputerowy,  niezbędny
przy redagowaniu „Cor Unum”.
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Pragnę dawać światło
Tak gorące, tak wolne
Jak wulkan skrzydlaty

Pragnę kochać przez
Serce Twoje

Widzieć Twoimi oczami
Myśleć Twoją wolą

Jak mam się Tobie podobać?

Ja połamany
Pragnę krzyża
Słodkiego, kojącego

Matczynego, bezpiecznego
Gdyż Twój mnie przeraża

Wejrzyj na mnie i zgładź
Nutę przerażenia

now. Sebastian Tomasz Czopek

ście, oznacza także oczyszczenie, ode-
rwanie się od egoistycznego ja, nawró-
cenie się na nasze prawdziwe ja według
zamiaru Bożego, mające za cel więk-
sze zjednoczenie z Bogiem i bardziej
szlachetną postawę wobec naszych
bliźnich.”(B. Haring, Moralność jest
dla ludzi).Każdy musi podjąć ten trud
indywidualnie, nie oglądając się na in-
nych. By z jednej strony inni nie ha-
mowali naszych szlachetnych postano-
wień, z drugiej strony zaś byśmy nie
“nawracali” innych, nie nawróciwszy
najpierw siebie.

Nawrócenie jest zatem wewnętrz-
ną przemianą serca pod wpływem Sło-
wa Bożego. Stanowi ono także prze-
mianę życia. Jan Paweł II w swej Ad-
hortacji “Pojednanie i pokuta”, pi-
sze, że “oznacza ona konkretny, co-
dzienny wysiłek, aby przezwyciężyć w
sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to,
co duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych,
które są na górze, gdzie przebywa
Chrystus. Pokuta jest zatem nawróce-
niem, które przechodzi od serca do czy-
nów, a więc do całego chrześcijańskie-
go życia”.

Niech trud wielkopostnego nawró-
cenia będzie czasem rzeczywistego
duchowego postępu i zbliżania się do
Boga.

kl. Artur Maksimowicz CRL

26 Cor Unum

cławic Starych. W tej podkrakowskiej miejscowości ks. Robert rozpoczął reko-
lekcje. Zadaniem naszych współbraci było prowadzenie śpiewu w czasie wszyst-
kich Mszy Świętych, wspólna modlitwa i asysta przy ołtarzu. Mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś, przynajmniej niektó-
rzy z naszej wspólnoty spotkają się z
parafianami z Więcławic Starych.

Dnia 25 MARCA kl. Grzegorz Mu-
mot przedłużył swoje śluby zakonne na
okres 6 miesięcy. Rozpoczął się tym
samym dla niego okres bezpośredniego
przygotowania do złożenia profesji wie-
czystej, która stanie się  wyznacznikiem
nadającym kształt całemu przyszłemu
życiu.

Tego samego dnia nasi współbra-
cia: kl. Andrzej Roubo ,kl. Maciej Sie-
pietowski ,kl. Marcin Kordel , i
kl. Grzegorz Mumot  przyjęli posługę akolitatu. Kościół tym samym zezwolił
im, w razie zaistnia-
łej konieczności,
rozdzielać wiernym
Najświętsze Ciało
Chrystusa. Niech Do-
bry Jezus, wspiera ich
swoją łaską, by god-
nie pełnili tą świętą
posługę.

***
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Okiem
pierwszaka

Nasza pierwsza sesja.

Jest godzina 1400 . Za piętnaście
minut rozpocznie się pierwszy egza-
min – Historia Kościoła. Czekamy nie-
cierpliwie. Pierwsi wchodzą misjona-
rze. Jest ich pięciu. Gorączkowo krę-
cą się po korytarzu, drapią się po gło-
wie, wzdychają aktami strzelistymi.
Atmosfera robi się coraz bardziej ner-
wowa: niektórzy wychodzą do ubika-
cji, inni śpiewają, wszyscy jednak co
chwila spoglądają w stronę korytarza,
gdzie już za pięć minut powinien po-
jawić się profesor. Napięcie wciąż ro-
śnie. Jedni stają się czerwoni i nie
mogą usiedzieć na miejscu, inni bla-
dzi i znieruchomiali opierają się o ścia-
nę. Nareszcie, w oddali słychać kroki.
Buty ks. profesora Rosponda wydają
donośny głos. Jego postać wyłania się
zza rogu i powoli zbliża się w naszym
kierunku. Serca wszystkich biją szyb-
ciej. Każdy mocniej ściska notatki i
nerwowo je przegląda. Na szczęście ks.
profesor nie jest taki groźny. Podcho-
dzi do nas z uśmiechem. Żartuje.
Wszyscy oddychają z ulgą. ,,Nie bę-
dzie chyba tak źle’’ - ktoś szepcze.
Profesor prosi czterech pierwszych

kleryków. Powoli, ale z mniejszym
strachem, wchodzą do sali. Profesor
zamyka drzwi. Rozpoczął się egzamin.

Tak zaczęła się dla nas pierwsza
sesja na Instytucie Księży Misjonarzy,
pierwsza sesja od rozpoczęcia naszych
studiów. Oczekiwaliśmy jej z napię-
ciem, z lękiem, ale i z zapałem, który
towarzyszy odkrywcy przybywające-
go na nowy ląd. Przed nami stało nowe
zadanie, nowa ,,poprzeczka’’ do prze-
skoczenia. Przygotowywaliśmy się do
niej przez cały semestr. Czytaliśmy
dużo uczonych ksiąg, pisaliśmy wiele
prac. W końcu nadszedł czas próby –
czas pięciu egzaminów.

Przed nami stały – niczym wyso-
kie, strome szczyty do zdobycia – ta-
kie oto przedmioty: historia Kościoła,
metafizyka, logika, psychologia i chy-
ba najwyższy szczyt, na który nie
wszystkim udało się wspiąć – historia
filozofii.

Materiał z tego przedmiotu był
bardzo obszerny i bardzo trudno było
go opanować. Arystoteles, Platon, sto-
icy prześladowali nas bardzo... Na
szczęście inne przedmioty nie były już
tak kłopotliwe. Radziliśmy sobie z
nimi dość dobrze. Bardzo miło wspo-
minamy pierwszy egzamin – mimo, iż
malował się w tak czarnych barwach
– to wypadł on bardzo dobrze. Inne eg-
zaminy także przeszły pomyślnie. Czę-
sto, w znacznej mierze zależało to od
profesora, od jego wyrozumiałości i
dobroci, bowiem materiał jaki mieli-
śmy do opanowania był nie mały i nie
prosty. Bardzo baliśmy się dwóch
przedmiotów, wymagających zupełnie
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zycznym, opracował wiele pieśni i hymnów, które śpiewa się we wszystkich
kanoniach Prowincji Polskiej po dziś dzień. Przez ostatnie lata pracował w
Drezdenku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się jednak w Krakowie. W przed-
dzień pogrzebu w intencji Zmarłego odśpiewaliśmy Nieszpory Żałobne i uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. wizytator Tomasz Rataj-
czak CRL, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Nalbach CRL przeor kanonii Drez-
denko. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. ks. bp Jan Szkodoń.
Uroczystością na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. wizytator.

Dnia 1 MARCA ks. Marian Szczecina CRL Rektor naszego seminarium ob-
chodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy ks. Magistrowi małą
niespodziankę, (która nawiasem mówiąc nie była chyba zaskoczeniem?!): tort,
świeczki, odśpiewane sto lat, i serialowe “40 lat minęło”. Miłą zabawą, wspólną
rozmową, i smacznym poczęstunkiem
uczciliśmy tę miła rocznicę.

W Środę Popielcową 5 MARCA na-
sza wspólnota rozpoczęła 3-dniowe re-
kolekcje wielkopostne. Wygłosił je nam
ks. Robert Mazurkiewicz CRL. Rozmy-
ślaniom przewodził Hiob- tego roku bo-
wiem pochyliliśmy się nad Księgą Hio-
ba, nad sensem cierpienia, istotą
przyjaźni, łaską Bożą. Pragniemy podzięko-
wać ks. Robertowi za to, że podjął się trudu
głoszenia tych rekolekcji. Bóg zapłać!

9 MARCA  w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu nasi współbracia:  kl. Krzysztof Tkaczyk, kl. Tomasz Tyszkie-
wicz , kl. Przemysław Soboń, kl.Łukasz Bugała,kl. Michał Glin i now. Łukasz
Grzechca,  wyjechali  wraz z  ks. Robertem  Mazurkiewiczem  CRL  do   Wię-

***

***

***
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innego niż dotychczas myślenia i poj-
mowania. Na samą myśl o metafizyce
i logice (bo o nich mowa) przechodził
nas dreszczyk emocji i cierpła nam skó-
ra. Zagadnienia bytu, problem pierws
zych zasad, transcendencja i transcen-
dentalność oraz funktory i tautologie
( 17 wzorów do nauczenia na pamięć)
przerażały nas. Jak się tego wszystkie-
go nauczyć? Jak to wszystko opano-
wać? Jak to zrozumieć? – te pytania
wciąż nie dawały nam spokoju. Jak już
jednak wspomniałem nie wszyscy pro-
fesorowie są okrutni i źli (to oczywi-
ście żart), są i tacy, którzy litują się nad
biednymi studentami. Do takich pro-
fesorów zalicza się ks. profesor Aloj-
zy Smandek, który był bardzo łagod-
ny i wyrozumiały dla naszej – nie za-
wsze najwyższych lotów- znajomości
metafizyczno-logicznych zagadnień.
Jego dobrotliwy uśmiech i serdeczna
cierpliwość napawały nas głęboką otu-
chą nawet wtedy, gdy wszystko wska-
zywało na to, iż czeka nas niepowo-
dzenie...

Nasza pierwsza sesja kosztowała
nas bardzo wiele wysiłku, wiele pracy
i wiele nieprzespanych nocy. Uczyć się
trzeba było bez przerwy. Z drugiej stro-
ny, mimo kilku niepowodzeń, mieli-
śmy ogromną satysfakcję z opanowa-
nia tak dużego materiału, z przyswo-
jenia sobie tak wielu ważnych infor-
macji, i z ocen, które były, jak na
pierwszą sesję, bardzo dobre. Sesja ta
wiele nas nauczyła, przyniosła nam
wiele nowych doświadczeń. Teraz wie-
my jak się uczyć, jak planować naukę,
na co najbardziej trzeba zwracać uwa-

gę. Wierzymy, iż dzięki tej pierwszej
przeprawie dużo łatwiej będzie się zdo-
bywać kolejne wysokie szczyty. Tak
więc, choć z lekkim niepokojem, to
jednakże z wielką nadzieją oczekuje-
my na następną sesję...

kl. Marcin Bała CRL

* * *

Stacja po stacji...
Przez życie

W ciemnościach kroczące
Koronujesz Go bólem

Przyodziewasz
Ciepłą peleryną krwi

Malujesz
Cięgi na bezbronnym płótnie

Rzeźbisz
Krzyż z ordynarnego drzewa

A On ukochał ciebie
A On wyzionął ducha

On wybawił z lawiny otchłani

Taka doskonała ofiara
A tobie i tak to za mało...

now. Sebastian Tomasz Czopek

24 Cor Unum

Z życia semina-

Dnia 20 STYCZNIA rozpoczęła się na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy zimowa sesja egzaminacyjna. Jak zawsze był to dla nas czas wytężo-
nej pracy intelektualnej. Po raz pierwszy “zmagali się z wiedzą” nasi naj-
młodsi współbracia studenci z I roku. Jak relacjonowali później, egzaminy są
ciekawym doświadczeniem, które choć przyprawia człowieka o ból głowy, to
jednak pozwala się mile wspominać.

Po zakończonej sesji udaliśmy się wraz z ks. Magistrem na ferie zimowe
do Kir. Górski klimat dobrze wpływał na nasze poczucie humoru. Gęsto pada-
jący prawie bez przerwy śnieg nie pozwalał na wyprawy w góry, ale z jazdy na
nartach nie rezygnowaliśmy, i chociaż trudno nas nazwać dobrymi narciarza-
mi, ze stoku wracaliśmy zawsze w komplecie i bez złamań. Tej zimy góry były
nadzwyczaj piękne, Krupówki tętniły życiem, a apetyt dopisywał wszystkim, oczywiście
nie jednakowo (Dla ciekawostki podaję ilość kotletów schabowych zjedzonych w ciągu
jednego popołudnia przez kleryka G.- liczba ta wynosi 5!!!)

Dnia 20 LUTEGO dwaj nasi współbracia dk. Paweł Greń i kl. Tomasz
Szatanik obronili swoje prace magisterskie, uzyskując tym samym tytuł Ma-
gistra Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cieszymy się
wraz z nimi, że zakończyli kolejny etap edukacji w swoim życiu. Polecamy ich
Panu Bogu Dawcy wszelkiej mądrości, by zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzy-
stywali dla dobra Kościoła.

Dnia 6 LUTEGO zmarł nagle ks. Stanisław Świś CRL. Nasza wspólnota
zakonna zawdzięcza mu bardzo dużo. Obdarzony przez Boga talentem mu-

***

***

***
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Gdy byłem dzieckiem, Święta
Wielkanocne zaczynały się od pój-
ścia do kościoła z koszykiem pełnym
pokarmów, aby ksiądz poświęcił.
Była to oczywiście Wielka Sobota,
musiało być dużo słońca. I choć tro-
chę zielone drzewa. Święcone przy-
gotowywała mama, która już od rana
piekła sernik, makowiec i tradycyj-
nie babkę. Do pokoju, w którym jesz-
cze spałem, przedostawał się zapach
wanilii, smak cukru, rodzynek i ma-
sła. Kuszony takimi słodkościami,
nie zrywałem się jednak szybko z
łóżka, gdyż nie było mowy o skosz-
towaniu; od Wielkiego Piątku post
jeszcze obowiązywał. W tym dniu
szedłem do kościoła w najnowszym
ubraniu. Miałem nową białą koszu-
lę, nowe krótkie spodnie, nowe białe
podkolanówki i nowe sandały. Cze-
kałem niecierpliwie, kiedy mogłem
się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz
święcił dopiero od dziewiątej rano.
Poranek strasznie się dłużył. Po po-
rannej toalecie, po zjedzeniu na śnia-
danie suchej kromki i wypiciu gorz-
kiej herbaty, pojawiał się tata w ro-
boczym ubraniu. Urywał się z pracy,

by donieść jeszcze do ko-
szyka cukrowego baranka. Koszyk
stał na środku dużego stołu w poko-
ju gościnnym, był zasłany białym
płótnem i przybrany zielonym
bukszpanem. Przychodziła wreszcie
ta godzina, o której w koszyku mu-
siały się znaleźć: jajka, chleb, sól,
szynka, kiełbasa, chrzan, lukrowana
babka i baranek z cukru – słowem
po trosze cały świąteczny pokarm.
Czekałem niecierpliwie, kiedy bę-
dzie godzina dziewiąta. Dopiero na
krótko przed wyjściem mama zaczę-
ła się moją osobą interesować. Wte-
dy nagi stawałem na taborecie i po-
słuszny poleceniom mamusi wkłada-
łem nową białą koszulę, nowe krót-
kie spodnie, nowe białe podkola-

MOJA
LITURGIA

Z KOSZYKIEM
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25.V.  ŚW. GRZEGORZA VII,
PAPIEŻA

Hildebrand, urodził się w Tu-
scii ok. 1028 r. Wychowany w Rzy-
mie, prowadził życie zakonne,
prawdopodobnie u benedyktynów,
wiele pomógł papieżom przez licz-
ne poselstwa. Starał się o reformę
Kościoła. On to przyczynił się do
reformy zakonu kanoników po
wprowadzeniu większej karności w
1059 roku. Wybrany papieżem w
1073 r. przyjął imię Grzegorza VII i
nadal prowadził dzieło reformy. Był
niestrudzonym bojownikiem i
obrońcą wolności Kościoła. Zwal-
czany szczególnie przez króla Hen-
ryka IV, musiał usunąć się z Rzy-
mu. Sterany walką zmarł w Saler-
mo w 1085 r. Kanonizował go w
1606 r. papież Paweł V.

6.VI. ŚW. NORBERTA, BISKUPA

Norbert urodził się ok. 1080 r.
Nadrenii. Był kanonikiem w Xan-
tem. Pragnąc życia ściślej opartego
na Ewangelii, w r. 1120 założył
wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się  Zakon Pre-
monstratensów. W 1126 r. mianowa-
no go arcybiskupem Magdeburga,
pracował nad odnową życia kościel-
nego. Zmarł w Magdeburgu 6
czerwca 1134 roku.

15. VI. ŚW. BERNARDA Z

GÓRY JOWISZA
Urodzony ok. 1020r. Wstąpił do

kanoników regularnych w Aosta.
Oddany umartwieniu głosił Ewan-
gelię w całych Alpach. Na przełę-
czy Alp, zwanej górą Jowisza zało-
żył hospicjum i kościół ku czci św.
Mikołaja oraz założył rodzinę za-
konną kanoników regularnych. Ka-
nonicy mieli szerzyć chwałę Bożą i
służyć pomocą podróżnym w przej-
ściu w górach. Nigdy nie przestał
głosić słowa Bożego. Zmarł  12
czerwca 1081 roku w Novana. Pius
XI  w 1923 roku ogłosił go patro-
nem wędrujących przez Alpy i al-
pinistów.

Św. Bernard
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nówki i nowe sandały. Do kościoła
wyruszaliśmy prawie wszyscy o jed-
nakowej porze. Cała kamienica. By-
wało, że na czele naszej procesji szła
dozorczyni. Nazywaliśmy ją Baba –
Jaga. Jak w bajce tak i wobec nas była
okrutna. Przez całe dnie chowała się
po kątach kamienicy, by nas wystra-
szyć swoim brudnym narzędziem
pracy, czyli miotłą, i szmatami, któ-
rymi okrywała swoje grube i sapiące
ciało. Tego wielkanocnego poranka
wychodziła z nami do kościoła nio-
sąc ogromną torbę z żywnością do
poświęcenia. Niektórzy mówili, że
miała tam również pokarm dla kotów
i wódkę dla siebie na swoje samotne
wieczory. Wszyscy szli w milczeniu.
A trzeba było jeszcze bardziej za-
milknąć, gdy z zakrystii Bożego Cia-
ła wychodzili ministranci, a za nimi
ksiądz w białej komży i złotej stule.
Ministranci nieśli naczynie z wodą
święconą i kropidło. Ksiądz przez
mikrofon odmawiał modlitwę, póź-
niej kropidłem czynił znak krzyża.

Ks. Jerzy Hajduga CRL

* * *

Krople wody wsiąkały
w chleb, ciasto i spły-
wały po skorupkach
jajek w koszykach. W
drodze powrotnej by-
liśmy już rozgadani,
weseli.  Ktoś komuś
ukradł jajko, kawałek
ciasta, to znowu kawa-
łek kiełbasy, ale na ko-
niec, w bramie kamieni-
cy oddawaliśmy sobie
rozkradzione pożywie-
nie, bo w domu by była

awantura i podejrzenie o naruszenie po-
stu. Święconkę mama odstawiała do ju-
tra. Dopiero wczesnym rankiem po
rezurekcji można było to wszystko
spokojnie zjeść. Uroczyste śniadanie
mama i tata zaczynali od dzielenia się
tym, co poświęcone. Zaczynali od
jajka. Gdy byłem dzieckiem, już wte-
dy moja liturgia z koszykiem szybko
się zmieniała. Zacząłem odkrywać na
nowo wszystkie inne obrzędy wiel-
kanocne, zwyczaje, gesty, obrazy,
krzyże, słowa, pieśni. Tylko jedno
zostało takie samo. Przeżywam te
święta jak wtedy, gdy byłem dziec-
kiem. No cóż, w każdym z nas jest
wcale sympatyczny dzieciuch.

22 Cor Unum

klasztornej. Po śmierci wierni kie-
rowali się do jego grobu, przedsta-
wiając różne prośby i prosząc o łaski.
Kult bł. Stanisława był zawsze żywy.
Na początku XVII w. wybudowano
ku jego czci ołtarz, przy którym
umieszczono doczesne szczątki Bło-
gosławionego. 18.IV.1993 r. Ojciec
Św. Jan Paweł II osobiście potwier-
dził kult Stanisława i uznał heroicz-
ność jego cnót.

16.V. ŚW. UBALDA, BISKUPA

Urodził się w Gubbio w 1084
lub 1085 roku. Naukę pobierał w

Fano. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1114. Następnie powołany na
przeora w katedrze, starał się wzno-
wić życie wspólne. W tym celu udał
się do Rawenny i w klasztorze ka-
noników regularnych w Porcie,
uczył się życia kanoniczego i jego
regułę szczęśliwie wprowadził w
Gubbio, gdzie został mianowany bi-
skupem. Pokorny i łagodny bez unie-
sień wiele znosił. Zmarł w 1160 r.

21.V. ŚW. IWONA, BISKUPA

Św. Ivo urodził się ok. 1040r. w
Auteuil w pobliżu Beanvais we
Francji. Ivo studiował przede
wszystkim w Paryżu a następnie w
klasztorze Bec- Hellouim (Nor-
mandia). Biskup w  Beauvais, po-
wierzył mu kierownictwo nad klasz-
torem kanoników regularnych,
gdzie  starannie i święcie rządził. W
klasztorze uczył kleryków teologii,
tak że poszukiwano ich nie tylko ze
względu na karne życie kanonicze,
lecz ze względu na ich wiedzę. Stał
się głównym reformatorem zakonu
kanoników regularnych we Francji.
Mianowany biskupem w Chartres,
zasłynął cnotami pasterza i niewzru-
szoną wiernością wobec Kościoła i
papieża. Pisał kazania, listy i świet-
nie wyjaśniał święte prawa. Zmarł
23 grudnia 1116 r.

Bł. Stanisław Kazimierczyk
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Otworzyć
się na

przyjaźń

Wśród wielu różnorodnych po-
jęć dotyczących człowieka, jego ist-
nienia oraz sytuacji z którymi się
spotyka, jednym z bardziej liczących
się zjawisk jest przyjaźń. Co kryje
się pod tym pojęciem, jaki jest sens
tego co nazywamy przyjaźnią ?

Jak sięgnąć wstecz ludzie już od
momentu istnienia na ziemi przyjaźnili
się. Na początku polegało to na gro-
madzeniu się wspólnie w plemionach,
osadach tworząc określoną społecz-
ność, środowisko w którym żyli. Pa-
nowały tam pewne zasady i normy,
które obowiązywały wszystkich miesz-
kańców. Ludzie ci wspólnie zdobywali
pożywienie dla siebie,
razem uprawiali rolę, a
także każdą inicjatywę
czy pomysł realizowali
po wcześniejszych usta-
leniach, rozmowach.

Pomimo wielu
przełomowych wyda-
rzeń i zmian zachodzą-
cych w dziejach ludzko-
ści to uczucie istniało i
nadal istnieje na świecie.
Na pewno przechodziło

ono w przeszłości określone przeobra-
żenia, zmieniała się forma okazywania
przyjaźni, zasady na jakich ją tworzo-
no, jednakże istota nadal pozostała od
wielu wieków taka sama. Spotykano się
z nią kiedyś, spotykamy ją i dzisiaj. Wi-
dzimy ją na każdym kroku.

Nawet w tak trudnych warunkach,
jakimi były obozy koncentracyjne ist-
niało zjawisko przyjaźni. Mimo ogrom-
nego wyniszczenia ludności i niehuma-
nitarnego traktowania, ludzie przyjaź-
nili się. Człowiek potrafił nawet w ta-
kim miejscu znaleźć czas i miejsce dla
drugiego. Dla ludzi żyjących w tamtym
czasie było to bardzo ważne i wielo-
krotnie decydowało o ich przeżyciu.
Przyjaciel potrafił pocieszyć, powie-
dzieć dobre słowo, a nawet odstąpić
swoją jakże przecież skromną porcję
jedzenia. Tego typu postępowanie
wzmacniało psychicznie człowieka i
sprawiało, że nie czuł się on samotny.
Między innymi dzięki temu udawało
się przeżyć obóz wielu ludziom.

Jaki obraz przyjaźni przedstawia
nam się współcześnie ? Myślę, że lu-
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24. IV  NAWRÓCENIE
ŚW. OJCA AUGUSTYNA

Podczas pobytu w Mediolanie
Św. Augustyn, gdzie nauczał reto-
ryki, często uczęszczał na kazania
św. Ambrożego, który był biskupem
Mediolanu.  Powoli odsuwał się od
manichejczyków, a zwrócił się ku

czytaniu ksiąg świętych, zwłaszcza
św. Pawła. Wzgardził światowym
szczęściem, zapragnął zbawienia. W
czasie wakacji udał się z matką i
paru przyjaciółmi do Cassacium. Po
kilku miesiącach żarliwej lektury,
rozważań i modlitwy wrócił do Me-
diolanu i 24 kwietnia 387 r. przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego ku ra-
dości matki Moniki.

5.V.  BŁ. STANISŁAWA KAZI-
MIERCZYKA,  WYZNAWCY.

Żył w latach 1433-1489. Był ka-
znodzieją przy kościele Bożego Cia-
ła na Kazimierzu pod Krakowem
oraz wychowawcą kleryków w przy-
ległym klasztorze Kanoników Re-
gularnych  Laterańskich. Swoją gor-
liwą duszpasterską troską o chorych
i biednych zyskał sobie powszech-
ny szacunek. Wyróżniał się szcze-
gólną czcią do Najświętszego Sakra-
mentu. W kazaniach podkreślał, że
największą wartością każdego
chrześcijanina w życiu codziennym
jest Msza św. i przyjmowanie Ko-
munii św. po należytym przygoto-
waniu i z dziękczynieniem. Zmarł
w opinii świętości w infirmerii

Św. Augustyn

Liturgiczne wspomnie-
nia
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dzie żyjący obecnie w świecie także
potrafią tworzyć to uczucie. Mimo co-
raz szybszego postępu technicznego,
ludzie znajdują czas i miejsce dla dru-
giego człowieka. W dużej mierze po-
stęp techniki dopomaga w tworzeniu
przyjaźni. Oczywiście sama przyjaźń
nie może opierać się tylko i wyłącznie
na technice, tzn. na zadzwonieniu, na-
pisaniu czy wysłaniu sms-a lub e-ma-
ila. Aby tworzyć prawdziwą, dojrzałą
przyjaźń potrzebny jest kontakt bez-
pośredni z człowiekiem, którego da-
rzymy tym uczuciem. Taka obecność
bardzo ubogaca i krystalizuje długo-
trwałe uczucie, jak i również dopiero
co zawartą przyjaźń. Jest ona nie-
odzowna do pielęgnowania i kontynu-
owania znajomości oraz powoduje, że
człowiek potrafi nawiązać dialog z
tym, kogo uważa za przyjaciela.

Do prawdziwej przyjaźni trzeba
jednakże dojrzeć. Są ludzie, którzy tak
naprawdę nigdy nie doświadczyli tego
uczucia. Wynika to w wielu wypad-
kach z ich zaniedbania, braku zaanga-
żowania oraz chęci dania czegoś z sie-
bie drugiemu człowiekowi, podziele-
nia się z nim. Bardzo często są to oso-
by, które są zagubione i nie potrafią
się odnaleźć w otaczającym środowi-
sku. Ich egoizm, samozapatrzenie w
siebie wpływa w sposób destruktyw-
ny na tworzenie z ich strony jakich-
kolwiek relacji z innymi ludźmi. Przy-
jaźń jest uczuciem bardzo wymagają-
cym. Osoba, która zarówno obdarowu-
je jak i otrzymuje jej elementy, powin-
na być bardzo odpowiedzialna. Chcąc
budować zdrowe, dobre uczucie mu-

simy umieć lub przynajmniej uczyć się
słuchać drugiego człowieka, a w razie
potrzeby przyjść mu z pomocą poprzez
dobrą przemyślaną radę, rozwiązanie
jakiegoś problemu, czy kontrowersyj-
nej sytuacji. Nieodzowna w tym mo-
mencie staje się zdolność empatii;
wczucia się w sytuację drugiej osoby.
Filarami, na których opierać się musi
budowane uczucie przyjaźni, powinny
być zaufanie i szczerość. Bez tych ele-
mentów nigdy nie stworzymy dobrej i
trwałej znajomości.

Może to, co wyżej zostało przeze
mnie napisane, jest uważane przez ko-
goś za coś niezbyt realnego, i niemoż-
liwego do stworzenia. Ktoś stwierdzi
otwarcie, iż jest to istna sielanka. Co
zatem należy robić, aby dążyć chociaż
do namiastki tej wyidealizowanej przy-
jaźni ? Jeżeli każdy z nas będzie potra-
fił zdobyć się na takie przymioty, jak
przede wszystkim wyrozumiałość, to-
lerancję w stosunku do drugiego czło-
wieka i zwyczajną, prostą, ale za to jak-
że nieodzowną MIŁOŚĆ DO BLIŹ-
NIEGO, to na pewno prędzej czy póź-
niej będzie miał wokół siebie przyja-
ciół. Potrzeba nam tylko przełamać
lody, uprzedzenia i otworzyć się na
drugiego człowieka. To na pewno po-
prawi nasze relacje z otaczającymi nas
ludźmi i dopomoże w tworzeniu do-
brych znajomości. Przyjaźń przecież
buduje a nie rujnuje.

now. Łukasz Matuszczak

20 Cor Unum

Msza żałobna
celebrowana przez
ks. bp Jana Szko-
donia

Wyprowadzenie
 z kościoła
Bożego Ciała

Uroczystość
pogrzebowa na
cmentarzu
Rakowickim
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Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą

kl. Grzegorz Mumot CRL

Te słowa wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego stały się dla mnie bardziej
zrozumiałe, kiedy dowiedziałem się
o tragicznej śmierci przyjaciela.
Przypomniał mi się jeden z wykła-
dów jeszcze w nowicjacie na temat
przyjaźni. Modlitwa za zmarłego w
kaplicy MBG w Kirach, odprawiona
Msza św. przez ks. Magistra. Jazda
pociągiem na pogrzeb. Ogromny
splot myśli. Jak ? Dlaczego? Po co?
Ja żyję, cieszę się feriami zimowy-
mi, pobytem w górach. On już tego
nie zobaczy.

Wtedy uświadomiłem sobie jak
wiele chciałem mu przekazać, powie-
dzieć, ile się od niego nauczyć. Zro-
zumiałem, że straciłem prawdziwe-
go przyjaciela z lat naszych mło-
dzieńczych wędrówek,  obozów,
wspólnych wypadów nad jezioro,
rozmów przy ognisku, uczestnictwie
w Mszy św. Przyjaciel to ktoś na
kogo można liczyć, bez względu na
sytuację w jakiej się znajdujemy. On
jako jeden z pierwszych akceptuje
mój wybór pójścia do seminarium,
modli się, odwiedza mnie w Krako-
wie, pamięta. Przyjeżdżam do domu,
jego już nie ma. Zawsze witał mnie

uśmiechnięty, z nim mogłem rozma-
wiać na każdy temat. Przyjaźń zdol-
na do poświęceń. Zawsze miał czas,
nigdy nie potrafił odmówić swojej po-
mocy.

Teraz pozostaje ze mną w mojej
modlitwie. Proszę Boga, aby tak mło-
dego człowieka przyjął do grona zba-
wionych.

Ciężko mi było zrozumieć dla-
czego właśnie On. Przecież tylu ban-
dytów, złodziei  chodzi po świecie.
A tu Bóg zabiera do siebie młodego
człowieka, który miał życie przed
sobą i chciał żyć. Znałem jego plany,
marzenia. Tyle chciał uczynić.

Nam chrześcijanom pozostaje
wiara w Miłosierdzie Boże, życie
wieczne. Wierzę, że się spotkamy i na
pewno dokończymy nie jedną rozpo-
czętą rozmowę.
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Śp.
Ks. Stanisław Świś CRL

W przeddzień pogrzebu ks. wizytator
 Tomasz Ratajczak CRL  sprawuje
 Mszę św. w intencji zmarłego ks. Stanisława.

ur. 25 kwietnia 1932 roku w Konstan-
tynowie koło Biłgoraju. Do zakonu
wstąpił 28 sierpnia 1950 roku, śluby
zakonne złożył 28 sierpnia 1951 roku,
święcenia kapłańskie otrzymał 22
czerwca 1958 roku w Katowicach. Po
święceniach pracował w Krakowie,
następnie we Francji i Włoszech oraz
wśród Polonii w Anglii i w Stanach
Zjednoczonych. Ostatnio pracował w
parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Zmarł nagle
6 lutego 2003 roku w rodzinnej miejscowości Dzwola koło
Janowa Lubelskiego.
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Boże mój, Boże mój,
czemuś

 mnie opuścił...

Dlaczego cierpienie?

Takie pytanie często zadajemy,
kiedy dotykamy jednej z najwięk-
szych tajemnic życia ludzkiego. Już
bardzo wiele na ten temat powiedzia-
no i napisano, a jednak tajemnica ta,
chociaż wyjaśniana przez wielu zna-
komitych teologów, psychologów i
nie tylko, nadal pozostaje niezgłębio-
ną i trudną tajemnicą.

Ja natomiast, w tym krótkim ar-
tykule, chciałbym także przyjrzeć się
tej tajemnicy poprzez pryzmat książ-
ki, której treść bardzo mnie zacieka-
wiła. Dlaczego cierpienie dotyka w
wielu warstwach i różnych dziedzi-
nach życia ludzkiego? Cierpienie jest
odczuwaniem nie tylko bólu fizycz-
nego. Cierpienie to odczuwanie, a
nawet przeżywanie bólu w warstwie
psychicznej, na przykład wskutek do-
znanej przykrości różnego rodzaju.
Podobnie jak odczuwalny i przeży-
walny jest ból fizyczny lub psychicz-
ny, także doświadczamy  cierpienia
moralnego. Jest to uczucie niepoko-
ju, obawy, lęku.

Bóg widząc cierpienie ludzi po-
wodowanemu Miłosierdziem i Miło-
ścią przywracającą dobro, posyła
swoje Słowo Zbawiające, posyła
Syna Bożego. Dowodem Jego Bó-
stwa są cuda: uzdrawiania z choroby
i wskrzeszania umarłych. Jedni Jego
naukę przyjmują, inni odrzucają, a
jeszcze inni skazują Go na ukrzyżo-
wanie. Ten zdradzony, ubiczowany,
cierniem ukoronowany Jezus, swoją
intencją zbawczą i cierpieniem obej-
muje wszystkich ludzi oraz ich wie-
lorakie bóle i udręki także i te nieza-
winione. Woła także i dziś z wyso-
kości Krzyża do każdego z nas żyją-
cych już w XXI wieku:

Jeśli nie przemówiło do ciebie
świadectwo mojego postępowania w
Nazarecie, jeśli nie przemówiły do
ciebie moje słowa oraz słowa w
moim Imieniu przez innych wypo-
wiadane, nie przemówiły do ciebie
cuda, to może przemówi moje cier-
pienie i łzy Mojej Bolesnej Matki!

Ten krzyk Chrystusa na krzyżu
na pewno usłyszeli członkowie - a na
początku swego istnienia -członkinie

18 Cor Unum

S T R A D U N Y
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską w Stradunach  rozpoczęli wraz
z przybyciem do Ełku. Parafia zosta-
ła utworzona w 1971 roku. Pierwszym
proboszczem  był ks. Józef Kącki
CRL. Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Kazimierz Błoński CRL.
Wspólnotę tworzy 2 księży. Kanoni-
cy Regularni zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole.

R U D N I K
Pierwszym Kanonikiem Regular-
nym, który podjął się pracy duszpa-
sterskiej w Rudniku (1945 r.)  był ks.
Bruno Panuś CRL.  Kanonicy Regu-
larni zajmują się  duszpasterstwem w
parafii i katechizacją w szkole. Obej-
mują również opieką duszpasterską
mniejszość niemiecką . Obecnie
wspólnotę tworzy 2 księży. Probosz-
czem parafii jest ks. Zdzisław Siuta
CRL.

K O N I N
Kanonicy Regularni spełniają posłu-
gę duszpasterską w Koninie od 1990
roku.  W lipcu 1999 roku  arcybiskup
częstochowski  wydziełił z parafii w
Mstowie nową parafię  w Koninie.
Pierwszym proboszczem został ks.
Tadeusz Adamus CRL.

KI RY
Dom w Kirach naszemu zakonowi
został przekazany przez panią Kata-
rzynę Olszewską w 1966 roku.W
1972 roku opat generalny Antoni Bull
poświęcił kaplicę zakonną, a w 1983
roku został erygowany dom zakonny
z kaplicą publiczną. Obecnie rekto-
rem kaplicy jest ks. Stanisław Woź-
niak CRL.

Poza  granicami Polski
pracują :

B I AŁO R U Ś
ks. Feliks Popielewicz CRL
A U S T R I A
ks. Jan Lange CRL
A N G L I A
ks. Zygfryd Zastocki CRL
ks. Apolinary Zawistowski CRL
F R A N C J A
ks. Jan Kuziemski CRL
ks. Jan Węgrzyn CRL
BE L G I A
ks. Aleksander Drążek
D O M I N I K A N A
ks. Ryszard Siuta CRL
STANY ZJEDNOCZONE
ks. Jan Tokarz CRL
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Dzieła Maryi a raczej Ruchu Foco-
lari, który narodził się w 1943 roku
w Trydencie, dzięki Chiarze Lubich,
nauczycielce gromadzącej wokół sie-
bie kilka przyjaciółek, aby podjąć
drogę wiary i życia oraz doświadczyć
młodości Ewangelii. To ona, wnika-
jąc w tą wewnętrzną ranę Jezusa jaką
było opuszczenie przez Boga Ojca,
rozpoczyna duchową drogę, z której
rodzi się Ruch Focolari. Od począt-
ku jego istnienia wszyscy członko-
wie starają się być blisko Jezusa
opuszczonego i cierpiącego w swo-
ich braciach i siostrach potrzebują-
cych i cierpiących zara-
zem.

Cierpiący Jezus.

Aby zrozumieć sens
cierpienia trzeba zrozu-
mieć cierpienie i opusz-
czenie, jakie doświad-
czył sam Jezus na Krzy-
żu. On cierpi i umiera za
człowieka i dla człowie-
ka.  “Syn Człowieczy
musi wiele wycierpieć”
(Mk 8,31) – mówi tak,
kiedy zbliża się godzina
cierpienia. Wie jednak, że jest to
wola Boga i chce być jej posłuszny,
bo chce “dać swoje życie na okup za
wielu” (Mt 20,28). Chrystus jasno
mówi o cierpieniu codziennym. Każ-
dego dnia  należy przyjmować
wszystkie drobne cierpienia. Mówi
nam: “Jeśli kto chce iść za Mną niech
się zaprze samego siebie, niech co

dnia bierze krzyż swój i niech mnie
naśladuje!” (Łk 9,23). Autorka doda-
je jakże bardzo skłaniającą nas do re-
fleksji myśl, że gdyby nie było tego
Krzyża, wszystkie nasze cierpienia,
cierpienia wszystkich ludzi pozosta-
łyby bez nazwy.

“Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?”

W tym jednym z siedmiu słów a
właściwie zdań powiedzianych przez
Jezusa z Krzyża – jak pisze w swojej
książce pani Lubich - jest ten przeni-

kający serce krzyk opuszczenia. W
tym krzyku, w niezgłębionym cier-
pieniu Boga – Człowieka rozjaśnia
się i zyskuje sens każde cierpienie
ludzkie. Czasem w tym zdaniu moż-
na doszukać się powtórzenia Psalmu
22 [23]. Czy nie jest to psalm o Nim
samym? Papież Jan Paweł II to po-
twierdza: “...Te słowa o opuszczeniu
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jest kanclerzem  kurii i wikariu-
szem generalnym diecezji ełckiej.

D R E Z D E N K O
Dom zakonny powstał w lipcu 1945
roku. Pierwszym proboszczem pa-
rafii był ks. Teofil Widełka CRL.
Obecnie przełożonym wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Stani-
sław Nalbach CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży i 1 brat zakonny.
Kanonicy Regularni w Drezdenku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii, katechizacją w szkole, a także
opieką nad szpitalem, gdzie kapela-
nem jest ks.Stanisław Nalbach CRL.

W 2002 roku ordynariusz zielono-
górsko - gorzowski wydziełił z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w
Drezdenku drugą parafię. Duszpa-
sterstwo zostało powierzone Kano-
nikom Regularnym.  Proboszczem
parafii jest ks. Stefan Porossa CRL.

G I E T R Z W AŁD
W tym warmińskim sanktuarium
maryjnym, gdzie w 1877 roku  Mat-
ka Boża objawiła się dwóm dziew-
czynkom, Kanonicy Regularni po-
jawili się  w 1945 roku. Pierwszym
proboszczem parafii został ks. Wła-
dysław Borowski CRL.  Kanonicy
Regularni w Gietrzwałdzie zajmu-
ją się posługą dla licznie przybywa-
jących pielgrzymów, duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole. Przełożonym wspól-
noty jest ks. Kazimierz Brzozowski

CRL, a proboszczem parafii ks. Jó-
zef Stramek CRL. Wspólnotę two-
rzy 6 księży.

K A M I E Ń
Miejscowość od 1408 roku  należa-
ła do klasztoru krakowskiego, w
XVI w. kanonicy zorganizowali tu
duszpasterstwo. W 1586 roku zosta-
ła wybudowana kaplica. Od 1909
istnieje tu parafia, którą prowadzi
nasz zakon. Kanonicy Regularni w
Kamieniu zajmują się  duszpaster-
stwem w parafii i katechizacją w
szkole. Proboszczem parafii jest ks.
Mieczysław Madej CRL. Obecnie
przebywa w Kamieniu 2 księży.

Niegosław
Kanonicy Regularni pracę duszpa-
sterską rozpoczęli w Niegosławiu
wraz z objęciem parafii w Drezden-
ku, a więc w 1945 roku. Parafia zo-
stała  utworzona w  roku 1974, a jej
pierwszym proboszczem został
ks. Kazimierz Błoński CRL.  Obec-
nie proboszczem parafii jest ks. Ma-
rian Dudzik CRL.

RĄP I N
Duszpastersto Kanonicy Regularni
podjeli w 1946 roku. W Rąpinie
przez długi czas funkcjonował sa-
modzielny wikariat. W 1994 roku
została utworzona parafia, której pro-
boszczem został ks. Henryk Walczak
CRL.Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Jan Leder CRL
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rodzą się na gruncie nienaruszalne-
go zjednoczenia Syna z Ojcem – ro-
dzą się dlatego, że Ojciec “zwalił na
Niego winy nas wszystkich” (Iz 53,6).

Autorka stwierdza dalej, iż Chry-
stus jako Bóg – Człowiek, to oddzie-
lenie od Ojca doświadcza jako naj-
większe cierpienie. Dlatego, iż bo-
skość i człowieczeństwo są w Nim
jednością i jednością jest  z Bogiem,
ma siłę przezwyciężyć tę próbę. Je-
zus powierza się Ojcu na nowo się z
Nim jednocząc. Dlatego właśnie w
tym opuszczeniu, bardziej niż kiedy-
kolwiek ukazuje się Bogiem. W tym
cierpieniu i dzięki niemu Jezus speł-
nia to wszystko, co miał wykonać.

W pewnym miejscu tej książki
pojawia się bardzo ciekawe stwier-
dzenie, że chociaż odkupienie doko-
nało się dzięki wszystkim cierpie-
niom Jezusa, duchowym i fizycznym,
jednak największe cierpienie, które
symbolizuje całe odkupienie, nastę-
puje w chwili, kiedy czuje On oddzie-
lenie od Ojca; właśnie wtedy doko-
nuje On pojednania ludzkości z Oj-
cem. Tak, więc w Jezusie opuszczo-
nym można naprawdę zobaczyć
cierpienie, przez które dokonało się
odkupienie rodzaju ludzkiego. Do
tego cierpienia Jezus przygotowywał
się przez całe ziemskie życie. Naj-
pierw u boku Maryi wśród niewygód
i w posłuszeństwie. Potem przez trzy
lata nauczania, w których objawił
Prawdę, świadczył o Ojcu, obiecał
Ducha Świętego i dokonywał wszel-
kiego rodzaju cudów miłości. W
Ogrójcu widzimy Jego lęk przed

męką, ale się nie cofa przed wypeł-
nieniem Bożego planu zbawienia. W
czasie trzygodzinnej agonii przeba-
cza oprawcom i łotrowi, który z Nim
współ wisi na krzyżu.

Także i dla nas miłość ta powin-
na być zachętą do spełniania woli
Pana, której streszczeniem jest nowe
przykazanie: “abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem”(J 15,12). A czym jest miłość?
Miłość to cierpiący i opuszczony Je-
zus ukrzyżowany. Nie bójmy się
przyjąć cierpienia, wręcz przeciwnie:
szukajmy tego cierpienia, które sta-
wia przed nami wola Boża; [...] wola
Boża, którą jest miłość wzajemna:
nowe przykazanie, perła Ewangelii!

kl. Krzysztof Tkaczyk CRL

Na podstawie książki Chiary Lu-
bich “KRZYK OPUSZCZENIA – Jezus
ukrzyżowany i opuszczony w życiu Ru-
chu Focolari od czasu powstania Ruchu
w 1943 r. do początku trzeciego tysiąc-
lecia”, Kraków 2001.

16 Cor Unum

Domy zakonne Kanoników
Regularnych Laterańskich w Polsce

K R A K Ó W
Kanonicy regularni przybyli do Kra-
kowa w 1405 roku. Klasztor przez
wieki pełnił funkcję prepozytury ge-
neralnej kongregacji krakowskiej. W
1857 roku został włączony do kongre-
gacji laterańskiej, a w 1861 roku  zo-
stał podniesiony do godności opac-
twa. Od 1952 roku klasztor w Krako-
wie jest domem głównym prowincji
polskiej naszego zakonu. Obecnie
znajduje się tu nowicjat i klerykat.
Przełożonym wspólnoty krakowskiej
jest ks. Andrzej Oleksy CRL, a pro-
boszczem parafii ks. Tadeusz Ma-
słowski CRL. Kanonicy Regularni w
Krakowie zajmują się przede wszyst-
kim duszpasterstwem w parafii Bo-
żego Ciała, katechizacją w szkole, a
także pracą w Sądzie Metropolital-
nym : ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL
i ks. dr Stanisław Więzik CRL.
W klasztorze krakowskim przebywa
11 księży, 1 brat zakonny, 16 klery-
ków i 3 nowicjuszy.

M S T Ó W
Klasztor Wniebowzięcia Najświęt-
szej  Maryi Panny  jest naszym naj-
starszym  domem zakonnym, gdzie
obecnie spełniamy posługę duszpa-

sterską. Kanonicy regularni przybyli
tam już  w 1220 roku. W 1819 roku
klasztor został skasowany przez za-
borców. Dopiero w 1990 roku ks.
abp Stanisław Nowak zwrócił klasz-
tor Kanonikom Regularnym. Pierw-
szym przeorem i proboszczem po
ponad stuletniej nieobecności za-
konu został ks. Henryk Walczak
CRL. Obecnie przełożonym wspól-
noty i proboszczem parafii jest ks.
Zdzisław Palus CRL. Wspólnotę
tworzy 4 księży, którzy zajmują się
przede wszystkim duszpaster-
stwem w parafii, a także katechiza-
cją w szkole.

E ŁK
Placówka zakonna powstała w lip-
cu 1945 roku. Pierwszym probosz-
czem był ks. Jan Tokarz CRL.
Obecnie przełożonym  wspólnoty i
proboszczem parafii jest ks. Piotr
Walczak CRL. Wspólnotę tworzy 6
księży. Kanonicy regularni w Ełku
zajmują się  duszpasterstwem w pa-
rafii , katechizacją w szkole, opie-
ką nad szpitalem, gdzie kapelanem
jest ks.Kazimierz Rompalski CRL,
a także pracą w kurii ełckiej, gdzie
ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL
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Sąd  ostateczny
Do “STOŁU PRZEZNACZE-

NIA”, podchodzi petent, który przed
chwilą utracił ziemski żywot. Sędzia
pobrał odcisk palca, a identyfikator
natychmiast wyświetlił na niebiań-
skim komputerze dane  personalne
petenta.

Potem  sędzia otworzył plik z
napisem “grzechy główne i pospoli-
te”  Pod spodem wszędzie były czy-
ste pozycje. Zamigotał napis prze-
znaczenia “NIEBO”. Na twarzy osą-
dzonego widać było wyraźną radość.
Niestety, sędzia spojrzał surowo i z
gniewem w głosie stwierdził;

- To jeszcze nie koniec sądu.
Gdyby na podstawie tylko tych da-
nych  sądzić, to niebo byłoby tylko
dla dewotek, a nie dla ludzi!

Teraz sędzia kliknął  na pozycję
“miłość bliźniego”. Pod napisem nie
było żadnych pozytywnych adnota-
cji i na ekranie zmienił się napis na
“CZYSCIEC”. Następnie prawym
przyciskiem wywołał  rubrykę z na-
pisem “podarowane talenty i zalety
ludzkie”. Pod rubryką była krótka
adnotacja – “otrzymał wszystkie
możliwe talenty i zalety, a także  po-
zytywny wygląd i doskonałą apary-
cję”. Po tej informacji zdziwienie

sędziego było tak duże, że aż zagwiz-
dał i stwierdził lakonicznie;

- Ot ,  rzadkość u Stwórcy, ob-
darowywać jednego człowieka tylo-
ma łaskami!

Znowu sędzia zaczął szukać in-
nych informacji, aż odnalazł plik z
napisem wady wrodzone i nabywa-
ne w ziemskim żywocie”.  Pod
spodem była adnotacja w kolorze
przywilejów o treści “w ramach eks-
perymentu osobnik jest pozbawiony
wad wrodzonych i odporny na naby-
wanie ziemskich”. Sędzia kręcił gło-
wą ze zdziwienia, a widząc radość
w oczach petenta , westchnął i ze
smutkiem stwierdził:

- A teraz zobacz  jaki byłeś, po-
mimo tylu łask Bożych i talentów.
Po czym wskazał na monitor, na któ-
rym była  rubryka z  tytułem “Wpływ
osobowości petenta na otoczenie”.

A pod rubryką było tyle pozycji
negatywnych, że trzeba było skorzy-
stać z przewijarki. Na pierwszej po-
zycji było aż 550 bliźnich, których
wpędził w nerwicę, ponad tysiąc w
kompleksy, 5 osób  próbowało samo-
bójstwa nie licząc takich pozycji jak
- wpędzenie w nałogi ziemskie bliź-
nich o słabym systemie odporności
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Zenon Klimczyk

psychicznej. Po zamknięciu systemu
komputerowego wyświetlił się napis
ostatecznego wyroku. W tej  samej
chwili otwarły się wrota piekielne i
dyżurny diabeł porwał zdumionego
nieszczęśnika do swojej siedziby.

W ramach programu męczarni
piekielnych, nowi lokatorzy przez
czas jakiś muszą podglądać salę sądów
dzięki systemowi wewnętrznej telewizji
planetarnej. Nasz petent teraz obserwuje
znanego mu osobnika o złej reputacji
ziemskiej. Procedura podobna. Już na
początku, na podstawie listy grzechów,
osobnik zasługiwał na piekło. Ale pod
rubryką “miłość bliźniego” była cał-
kiem spora lista pozytywnych dowo-
dów, co zmieniło kwalifikacje na
“CZYŚCIEC”. Kiedy sędzia zapoznał
się z danymi na temat podarowanych
talentów i zalet, był tak zdumiony, ze
pozwolił sobie na uwagę w stosunku
do osobnika:

- Opatrzność miała zły humor, kie-
dy cię stworzyła. Dała ci wszystkie zna-
ne wady wrodzone i skłonności do na-
bywania nowych. Żadnych talentów,
urody, aparycji – że ty nieszczęśniku ni-
kogo nie zabiłeś, nie pobiłeś ani nie okra-
dłeś – to cud. Nawet żonę ci Opatrz-
ność wybrała najgorszą z możliwych,
pracodawcę drania i oszusta, dzieci
wyrodne, teściową heterę! Jak ty w
tych warunkach miałeś wolę zerwać
z wrodzonymi nałogami, bronić się
przed zepsuciem ziemskim?

Sędzia z determinacją wcisnął
klawisz komputera, a na ekranie wy-
roku ukazał się napis “podwójne nie-
bo”. Pod spodem była informacja “

jeżeli chcesz, to jednym niebem mo-
żesz obdarować jednego skazańca
piekielnego”

Osobnik chwile pomyślał, mach-
nął ręka i oświadczył:

- Chcę wybawić ostatniego ska-
zańca!

Drzwi piekielne otwarły się, a w
nich ukazał się nasz poprzedni petent.
Teraz minę miał wyniosłą i pyszną,
z pogardą spoglądał na łaskawcę –
wybawiciela. A wybawca w tym cza-
sie wypełniał formularz terminowy
zajęć niebiańskich. Potrzeby miał
proste i niewielkie. Chce wygodny
fotel, piwa w każdej ilości i gatunku,
telewizor do oglądania transmisji z
meczy piłkarskich, i na każde żąda-
nie smaczną golonkę z chrzanem i
kawałkiem chleba. Potem  wybawio-
ny zabrał się do formularza. Myślał,
dumał, wzdychał, obgryzał ołówek,
rozpinał i zapinał nerwowo sutannę,
i nadal  nie wiedział co wpisać w ru-
brykę “co chcesz w nagrodzie nie-
biańskiej”. Trwało to bardzo długo,
na ziemski wymiar czasu, setki lat,
aż sędzia musiał zmienić oprogramo-
wanie i wprowadzić nowy plik pod
nazwą “skazani na wieczne czekanie
w przedsionku Sądu Ostatecznego”.
Potem zamyślił się i głośno wzniósł
prośbę:

- Nie karz  Panie Boże ludzi –
ludźmi idealnymi!!
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Bardzo się cieszę możliwością zwrócenia się do Drogich Czy-
telników biuletynu: „Cor Unum”. Już sam tytuł wyjaśnia zadanie
jakie pragnie spełnić to czasopismo. Słowo „cor unum” oznacza
„jedno serce” i jest wezwaniem do miłości, do jedności. A prawdzi-
wa jedność może być budowana tylko na miłości.

Wielki poeta łaciński powtarzał: „concordia res parvae crescunt,
discoridia maximae dilabuntur”, co oznacza: „w jedności małe rze-
czy wzrastają, a w niezgodzie nawet rzeczy duże rozpadają się”.
Dla nas Kanoników Regularnych Laterańskich to stwierdzenie ma
szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy naszego charyzmatu. Ży-
cie wspólne powinno rozwijać się w miłości, zgodzie, wspólnej pra-
cy, wzajemnym udoskonalaniu się, oddając dla wspólnoty serce,
inteligencję, zdolności i czas.

Życzę dla Biuletynu pełnego sukcesu: niech będzie owocem
wspólnej pracy, przekazuje zawsze dobre wiadomości, wzmocni jed-
ność wśród Czytelników. Królestwo Boże potrzebuje wszystkich
środków do rozszerzania się i przynoszenia obfitych owoców.

Z serca Wam błogosławię

                                           + D. Bruno Giuliani, opat generalny

Rzym, 26 Lutego 2003

CANONICI REGOLARI LATERANENSI

L`ABATE GENERALE

28 Cor Unum

Humorek
Córka mówi do matki:
-Nie wyjdę za mąż za Mietka. To ateista- nie wierzy w istnienie piekła.
-Wyjdź za niego, córeczko. Jak zostanie twoim mężem, to na pewno szybko w
piekło uwierzy.

Dwaj dawni koledzy szkolni- wojskowy w randze pułkownika ubrany w mun-
dur i  biskup ubrany w sutannę spotykają się po latach na dworcu kolejowym.
Biskup podchodzi do pułkownika:
-Przepraszam, panie konduktorze- zaczyna żartem biskup.
-Czego sobie pani życzy- odpowiada pułkownik.

Po wojnie w małym pokoiku na plebanii mieszkali razem: proboszcz i wikary.
Któregoś razu, w nocy ktoś zastukał w szybę okna plebanii i poprosił o wizytę
u ciężko chorego. Wikary nie chcąc budzić proboszcza, przywdział po ciemku
spodnie, sutannę i wyszedł.
Gdy dotarł do domu chorego, zastał tam wielką biedę. Zrobiło mu się szkoda
biednych ludzi, więc- mimo iż wiedział, że nie ma przy sobie ani grosza- się-
gnął odruchowo do kieszeni. I stał się cud! W kieszeni znalazł...banknot stu-
złotowy i dał go potrzebującym.
Nazajutrz przy śniada-
niu wikary opowiada
proboszczowi o cu-
dzie. Kończąc swą
opowieść, pyta: -I co
ksiądz na to?
Proboszcz: -Następ-
nym razem niech
ksiądz wikary szuka
cudu w swoich port-
kach, a nie w moich!

***

***
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Czas pokuty i umartwienia

 Środa Popielcowa otwiera okres
Wielkiego Postu. Początkiem naszego
wewnętrznego przeobrażenia i nawró-
cenia jest pokorne poddanie głów, któ-
re Kościół posypuje popiołem pokuty.
“Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Walka
ze złem i grzechem, całkowite zerwa-
nie z nim, jest podstawowym warun-
kiem autentycznego nawrócenia.

Proces nawrócenia się to nie tyl-
ko świadomość zmiany życia, nadanie
mu większej wartości, ale faktyczna re-
alizacja dobrych zamierzeń. Za świa-
domością muszą iść konkretne czyny.
Mówiąc o nawróceniu, nie chodzi o
nawrócenie się na miarę Szawła pod
Damaszkiem czy św. Augustyna z Hip-
pony. Choć czasem i takiego nawró-
cenia nam trzeba. Najczęściej chodzi
jednak o stopniowy proces zmiany ży-
cia. Chrześcijańskie nawrócenie cha-
rakteryzuje się “prawem wzrostu”, któ-
rego ewangelicznym zobrazowaniem
są przypowieści o ziarnku gorczycy
lub zaczynie. Każdy z nas powinien

wzrastać i przynosić plon stokrotny,
sześćdziesięciokrotny czy trzydziesto-
krotny ( Mt 13,23). Drodze nawróce-
nia musi towarzyszyć “prawo nieustan-
nego nawracania się”. “Nieustanne na-
wracanie się polega nie tylko na wzro-

Czterdzieści lat trwała pełna wyrzeczeń i trudów kwarantanna
Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści
dni przebywał Chrystus w odosobnieniu modląc się i poszcząc przed
rozpoczęciem swej publicznej działalności. Także Kościół przez czter-
dzieści dni trwa na modlitwie i pokucie, przygotowując się do cen-
tralnej Tajemnicy chrześcijaństwa – Tajemnicy Paschalnej.
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Listy...
Drodzy Klerycy

Czytając Wasze pismo Cor Unum, gratuluję każdemu z Was piszącemu w
nim artykuły. Świetnie opisujecie tematy, prawdziwie i szczerze. Niektóre miej-
scowości, gdzie pracują Księża Kanonicy są mi znane, chociażby Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ale w Waszych artykułach mogę dowiedzieć się o
wiele, wiele więcej.
Życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy w tym jakże pięknym pisemku.

Bóg Was powołuje, byście byli Jego kapłanami. Cieszcie się i dziękujcie za
to powołanie. Być kapłanem to nie lekka droga, ale wielka łaska Boża (...) Ser-
decznie Was wszystkich pozdrawiam.

Szczęść Boże.
Józefa Senger,  Wągrowiec

Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania
wszystkim współbraciom za wsparcie modlitewne i finanso-
we. Szczególne podziękowania za złożone ofiary pieniężne
na potrzeby naszego kleryckiego pisma składamy :

ks. Piotrowi Walczakowi CRL                   EŁK
ks. Mieczysławowi  Madejowi CRL          KAMIEŃ
ks. Józefowi Kąckiemu CRL STRADUNY
Ks. Kazimierzowi  Błońskiemu  CRL STRADUNY

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. wizytatora,
który ofiarował nam  sprzęt komputerowy,  niezbędny
przy redagowaniu „Cor Unum”.
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Pragnę dawać światło
Tak gorące, tak wolne
Jak wulkan skrzydlaty

Pragnę kochać przez
Serce Twoje

Widzieć Twoimi oczami
Myśleć Twoją wolą

Jak mam się Tobie podobać?

Ja połamany
Pragnę krzyża
Słodkiego, kojącego

Matczynego, bezpiecznego
Gdyż Twój mnie przeraża

Wejrzyj na mnie i zgładź
Nutę przerażenia

now. Sebastian Tomasz Czopek

ście, oznacza także oczyszczenie, ode-
rwanie się od egoistycznego ja, nawró-
cenie się na nasze prawdziwe ja według
zamiaru Bożego, mające za cel więk-
sze zjednoczenie z Bogiem i bardziej
szlachetną postawę wobec naszych
bliźnich.”(B. Haring, Moralność jest
dla ludzi).Każdy musi podjąć ten trud
indywidualnie, nie oglądając się na in-
nych. By z jednej strony inni nie ha-
mowali naszych szlachetnych postano-
wień, z drugiej strony zaś byśmy nie
“nawracali” innych, nie nawróciwszy
najpierw siebie.

Nawrócenie jest zatem wewnętrz-
ną przemianą serca pod wpływem Sło-
wa Bożego. Stanowi ono także prze-
mianę życia. Jan Paweł II w swej Ad-
hortacji “Pojednanie i pokuta”, pi-
sze, że “oznacza ona konkretny, co-
dzienny wysiłek, aby przezwyciężyć w
sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to,
co duchowe; aby nieustannie wznosić
się od rzeczy, które są na ziemi, do tych,
które są na górze, gdzie przebywa
Chrystus. Pokuta jest zatem nawróce-
niem, które przechodzi od serca do czy-
nów, a więc do całego chrześcijańskie-
go życia”.

Niech trud wielkopostnego nawró-
cenia będzie czasem rzeczywistego
duchowego postępu i zbliżania się do
Boga.

kl. Artur Maksimowicz CRL

26 Cor Unum

cławic Starych. W tej podkrakowskiej miejscowości ks. Robert rozpoczął reko-
lekcje. Zadaniem naszych współbraci było prowadzenie śpiewu w czasie wszyst-
kich Mszy Świętych, wspólna modlitwa i asysta przy ołtarzu. Mamy nadzieję,
że jeszcze kiedyś, przynajmniej niektó-
rzy z naszej wspólnoty spotkają się z
parafianami z Więcławic Starych.

Dnia 25 MARCA kl. Grzegorz Mu-
mot przedłużył swoje śluby zakonne na
okres 6 miesięcy. Rozpoczął się tym
samym dla niego okres bezpośredniego
przygotowania do złożenia profesji wie-
czystej, która stanie się  wyznacznikiem
nadającym kształt całemu przyszłemu
życiu.

Tego samego dnia nasi współbra-
cia: kl. Andrzej Roubo ,kl. Maciej Sie-
pietowski ,kl. Marcin Kordel , i
kl. Grzegorz Mumot  przyjęli posługę akolitatu. Kościół tym samym zezwolił
im, w razie zaistnia-
łej konieczności,
rozdzielać wiernym
Najświętsze Ciało
Chrystusa. Niech Do-
bry Jezus, wspiera ich
swoją łaską, by god-
nie pełnili tą świętą
posługę.

***
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Okiem
pierwszaka

Nasza pierwsza sesja.

Jest godzina 1400 . Za piętnaście
minut rozpocznie się pierwszy egza-
min – Historia Kościoła. Czekamy nie-
cierpliwie. Pierwsi wchodzą misjona-
rze. Jest ich pięciu. Gorączkowo krę-
cą się po korytarzu, drapią się po gło-
wie, wzdychają aktami strzelistymi.
Atmosfera robi się coraz bardziej ner-
wowa: niektórzy wychodzą do ubika-
cji, inni śpiewają, wszyscy jednak co
chwila spoglądają w stronę korytarza,
gdzie już za pięć minut powinien po-
jawić się profesor. Napięcie wciąż ro-
śnie. Jedni stają się czerwoni i nie
mogą usiedzieć na miejscu, inni bla-
dzi i znieruchomiali opierają się o ścia-
nę. Nareszcie, w oddali słychać kroki.
Buty ks. profesora Rosponda wydają
donośny głos. Jego postać wyłania się
zza rogu i powoli zbliża się w naszym
kierunku. Serca wszystkich biją szyb-
ciej. Każdy mocniej ściska notatki i
nerwowo je przegląda. Na szczęście ks.
profesor nie jest taki groźny. Podcho-
dzi do nas z uśmiechem. Żartuje.
Wszyscy oddychają z ulgą. ,,Nie bę-
dzie chyba tak źle’’ - ktoś szepcze.
Profesor prosi czterech pierwszych

kleryków. Powoli, ale z mniejszym
strachem, wchodzą do sali. Profesor
zamyka drzwi. Rozpoczął się egzamin.

Tak zaczęła się dla nas pierwsza
sesja na Instytucie Księży Misjonarzy,
pierwsza sesja od rozpoczęcia naszych
studiów. Oczekiwaliśmy jej z napię-
ciem, z lękiem, ale i z zapałem, który
towarzyszy odkrywcy przybywające-
go na nowy ląd. Przed nami stało nowe
zadanie, nowa ,,poprzeczka’’ do prze-
skoczenia. Przygotowywaliśmy się do
niej przez cały semestr. Czytaliśmy
dużo uczonych ksiąg, pisaliśmy wiele
prac. W końcu nadszedł czas próby –
czas pięciu egzaminów.

Przed nami stały – niczym wyso-
kie, strome szczyty do zdobycia – ta-
kie oto przedmioty: historia Kościoła,
metafizyka, logika, psychologia i chy-
ba najwyższy szczyt, na który nie
wszystkim udało się wspiąć – historia
filozofii.

Materiał z tego przedmiotu był
bardzo obszerny i bardzo trudno było
go opanować. Arystoteles, Platon, sto-
icy prześladowali nas bardzo... Na
szczęście inne przedmioty nie były już
tak kłopotliwe. Radziliśmy sobie z
nimi dość dobrze. Bardzo miło wspo-
minamy pierwszy egzamin – mimo, iż
malował się w tak czarnych barwach
– to wypadł on bardzo dobrze. Inne eg-
zaminy także przeszły pomyślnie. Czę-
sto, w znacznej mierze zależało to od
profesora, od jego wyrozumiałości i
dobroci, bowiem materiał jaki mieli-
śmy do opanowania był nie mały i nie
prosty. Bardzo baliśmy się dwóch
przedmiotów, wymagających zupełnie
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zycznym, opracował wiele pieśni i hymnów, które śpiewa się we wszystkich
kanoniach Prowincji Polskiej po dziś dzień. Przez ostatnie lata pracował w
Drezdenku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się jednak w Krakowie. W przed-
dzień pogrzebu w intencji Zmarłego odśpiewaliśmy Nieszpory Żałobne i uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. wizytator Tomasz Rataj-
czak CRL, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Nalbach CRL przeor kanonii Drez-
denko. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył J.E. ks. bp Jan Szkodoń.
Uroczystością na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. wizytator.

Dnia 1 MARCA ks. Marian Szczecina CRL Rektor naszego seminarium ob-
chodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy ks. Magistrowi małą
niespodziankę, (która nawiasem mówiąc nie była chyba zaskoczeniem?!): tort,
świeczki, odśpiewane sto lat, i serialowe “40 lat minęło”. Miłą zabawą, wspólną
rozmową, i smacznym poczęstunkiem
uczciliśmy tę miła rocznicę.

W Środę Popielcową 5 MARCA na-
sza wspólnota rozpoczęła 3-dniowe re-
kolekcje wielkopostne. Wygłosił je nam
ks. Robert Mazurkiewicz CRL. Rozmy-
ślaniom przewodził Hiob- tego roku bo-
wiem pochyliliśmy się nad Księgą Hio-
ba, nad sensem cierpienia, istotą
przyjaźni, łaską Bożą. Pragniemy podzięko-
wać ks. Robertowi za to, że podjął się trudu
głoszenia tych rekolekcji. Bóg zapłać!

9 MARCA  w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu nasi współbracia:  kl. Krzysztof Tkaczyk, kl. Tomasz Tyszkie-
wicz , kl. Przemysław Soboń, kl.Łukasz Bugała,kl. Michał Glin i now. Łukasz
Grzechca,  wyjechali  wraz z  ks. Robertem  Mazurkiewiczem  CRL  do   Wię-

***

***

***
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innego niż dotychczas myślenia i poj-
mowania. Na samą myśl o metafizyce
i logice (bo o nich mowa) przechodził
nas dreszczyk emocji i cierpła nam skó-
ra. Zagadnienia bytu, problem pierws
zych zasad, transcendencja i transcen-
dentalność oraz funktory i tautologie
( 17 wzorów do nauczenia na pamięć)
przerażały nas. Jak się tego wszystkie-
go nauczyć? Jak to wszystko opano-
wać? Jak to zrozumieć? – te pytania
wciąż nie dawały nam spokoju. Jak już
jednak wspomniałem nie wszyscy pro-
fesorowie są okrutni i źli (to oczywi-
ście żart), są i tacy, którzy litują się nad
biednymi studentami. Do takich pro-
fesorów zalicza się ks. profesor Aloj-
zy Smandek, który był bardzo łagod-
ny i wyrozumiały dla naszej – nie za-
wsze najwyższych lotów- znajomości
metafizyczno-logicznych zagadnień.
Jego dobrotliwy uśmiech i serdeczna
cierpliwość napawały nas głęboką otu-
chą nawet wtedy, gdy wszystko wska-
zywało na to, iż czeka nas niepowo-
dzenie...

Nasza pierwsza sesja kosztowała
nas bardzo wiele wysiłku, wiele pracy
i wiele nieprzespanych nocy. Uczyć się
trzeba było bez przerwy. Z drugiej stro-
ny, mimo kilku niepowodzeń, mieli-
śmy ogromną satysfakcję z opanowa-
nia tak dużego materiału, z przyswo-
jenia sobie tak wielu ważnych infor-
macji, i z ocen, które były, jak na
pierwszą sesję, bardzo dobre. Sesja ta
wiele nas nauczyła, przyniosła nam
wiele nowych doświadczeń. Teraz wie-
my jak się uczyć, jak planować naukę,
na co najbardziej trzeba zwracać uwa-

gę. Wierzymy, iż dzięki tej pierwszej
przeprawie dużo łatwiej będzie się zdo-
bywać kolejne wysokie szczyty. Tak
więc, choć z lekkim niepokojem, to
jednakże z wielką nadzieją oczekuje-
my na następną sesję...

kl. Marcin Bała CRL

* * *

Stacja po stacji...
Przez życie

W ciemnościach kroczące
Koronujesz Go bólem

Przyodziewasz
Ciepłą peleryną krwi

Malujesz
Cięgi na bezbronnym płótnie

Rzeźbisz
Krzyż z ordynarnego drzewa

A On ukochał ciebie
A On wyzionął ducha

On wybawił z lawiny otchłani

Taka doskonała ofiara
A tobie i tak to za mało...

now. Sebastian Tomasz Czopek

24 Cor Unum

Z życia semina-

Dnia 20 STYCZNIA rozpoczęła się na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy zimowa sesja egzaminacyjna. Jak zawsze był to dla nas czas wytężo-
nej pracy intelektualnej. Po raz pierwszy “zmagali się z wiedzą” nasi naj-
młodsi współbracia studenci z I roku. Jak relacjonowali później, egzaminy są
ciekawym doświadczeniem, które choć przyprawia człowieka o ból głowy, to
jednak pozwala się mile wspominać.

Po zakończonej sesji udaliśmy się wraz z ks. Magistrem na ferie zimowe
do Kir. Górski klimat dobrze wpływał na nasze poczucie humoru. Gęsto pada-
jący prawie bez przerwy śnieg nie pozwalał na wyprawy w góry, ale z jazdy na
nartach nie rezygnowaliśmy, i chociaż trudno nas nazwać dobrymi narciarza-
mi, ze stoku wracaliśmy zawsze w komplecie i bez złamań. Tej zimy góry były
nadzwyczaj piękne, Krupówki tętniły życiem, a apetyt dopisywał wszystkim, oczywiście
nie jednakowo (Dla ciekawostki podaję ilość kotletów schabowych zjedzonych w ciągu
jednego popołudnia przez kleryka G.- liczba ta wynosi 5!!!)

Dnia 20 LUTEGO dwaj nasi współbracia dk. Paweł Greń i kl. Tomasz
Szatanik obronili swoje prace magisterskie, uzyskując tym samym tytuł Ma-
gistra Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cieszymy się
wraz z nimi, że zakończyli kolejny etap edukacji w swoim życiu. Polecamy ich
Panu Bogu Dawcy wszelkiej mądrości, by zdobytą wiedzę rzetelnie wykorzy-
stywali dla dobra Kościoła.

Dnia 6 LUTEGO zmarł nagle ks. Stanisław Świś CRL. Nasza wspólnota
zakonna zawdzięcza mu bardzo dużo. Obdarzony przez Boga talentem mu-

***

***

***
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Gdy byłem dzieckiem, Święta
Wielkanocne zaczynały się od pój-
ścia do kościoła z koszykiem pełnym
pokarmów, aby ksiądz poświęcił.
Była to oczywiście Wielka Sobota,
musiało być dużo słońca. I choć tro-
chę zielone drzewa. Święcone przy-
gotowywała mama, która już od rana
piekła sernik, makowiec i tradycyj-
nie babkę. Do pokoju, w którym jesz-
cze spałem, przedostawał się zapach
wanilii, smak cukru, rodzynek i ma-
sła. Kuszony takimi słodkościami,
nie zrywałem się jednak szybko z
łóżka, gdyż nie było mowy o skosz-
towaniu; od Wielkiego Piątku post
jeszcze obowiązywał. W tym dniu
szedłem do kościoła w najnowszym
ubraniu. Miałem nową białą koszu-
lę, nowe krótkie spodnie, nowe białe
podkolanówki i nowe sandały. Cze-
kałem niecierpliwie, kiedy mogłem
się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz
święcił dopiero od dziewiątej rano.
Poranek strasznie się dłużył. Po po-
rannej toalecie, po zjedzeniu na śnia-
danie suchej kromki i wypiciu gorz-
kiej herbaty, pojawiał się tata w ro-
boczym ubraniu. Urywał się z pracy,

by donieść jeszcze do ko-
szyka cukrowego baranka. Koszyk
stał na środku dużego stołu w poko-
ju gościnnym, był zasłany białym
płótnem i przybrany zielonym
bukszpanem. Przychodziła wreszcie
ta godzina, o której w koszyku mu-
siały się znaleźć: jajka, chleb, sól,
szynka, kiełbasa, chrzan, lukrowana
babka i baranek z cukru – słowem
po trosze cały świąteczny pokarm.
Czekałem niecierpliwie, kiedy bę-
dzie godzina dziewiąta. Dopiero na
krótko przed wyjściem mama zaczę-
ła się moją osobą interesować. Wte-
dy nagi stawałem na taborecie i po-
słuszny poleceniom mamusi wkłada-
łem nową białą koszulę, nowe krót-
kie spodnie, nowe białe podkola-

MOJA
LITURGIA

Z KOSZYKIEM
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25.V.  ŚW. GRZEGORZA VII,
PAPIEŻA

Hildebrand, urodził się w Tu-
scii ok. 1028 r. Wychowany w Rzy-
mie, prowadził życie zakonne,
prawdopodobnie u benedyktynów,
wiele pomógł papieżom przez licz-
ne poselstwa. Starał się o reformę
Kościoła. On to przyczynił się do
reformy zakonu kanoników po
wprowadzeniu większej karności w
1059 roku. Wybrany papieżem w
1073 r. przyjął imię Grzegorza VII i
nadal prowadził dzieło reformy. Był
niestrudzonym bojownikiem i
obrońcą wolności Kościoła. Zwal-
czany szczególnie przez króla Hen-
ryka IV, musiał usunąć się z Rzy-
mu. Sterany walką zmarł w Saler-
mo w 1085 r. Kanonizował go w
1606 r. papież Paweł V.

6.VI. ŚW. NORBERTA, BISKUPA

Norbert urodził się ok. 1080 r.
Nadrenii. Był kanonikiem w Xan-
tem. Pragnąc życia ściślej opartego
na Ewangelii, w r. 1120 założył
wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się  Zakon Pre-
monstratensów. W 1126 r. mianowa-
no go arcybiskupem Magdeburga,
pracował nad odnową życia kościel-
nego. Zmarł w Magdeburgu 6
czerwca 1134 roku.

15. VI. ŚW. BERNARDA Z

GÓRY JOWISZA
Urodzony ok. 1020r. Wstąpił do

kanoników regularnych w Aosta.
Oddany umartwieniu głosił Ewan-
gelię w całych Alpach. Na przełę-
czy Alp, zwanej górą Jowisza zało-
żył hospicjum i kościół ku czci św.
Mikołaja oraz założył rodzinę za-
konną kanoników regularnych. Ka-
nonicy mieli szerzyć chwałę Bożą i
służyć pomocą podróżnym w przej-
ściu w górach. Nigdy nie przestał
głosić słowa Bożego. Zmarł  12
czerwca 1081 roku w Novana. Pius
XI  w 1923 roku ogłosił go patro-
nem wędrujących przez Alpy i al-
pinistów.

Św. Bernard
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nówki i nowe sandały. Do kościoła
wyruszaliśmy prawie wszyscy o jed-
nakowej porze. Cała kamienica. By-
wało, że na czele naszej procesji szła
dozorczyni. Nazywaliśmy ją Baba –
Jaga. Jak w bajce tak i wobec nas była
okrutna. Przez całe dnie chowała się
po kątach kamienicy, by nas wystra-
szyć swoim brudnym narzędziem
pracy, czyli miotłą, i szmatami, któ-
rymi okrywała swoje grube i sapiące
ciało. Tego wielkanocnego poranka
wychodziła z nami do kościoła nio-
sąc ogromną torbę z żywnością do
poświęcenia. Niektórzy mówili, że
miała tam również pokarm dla kotów
i wódkę dla siebie na swoje samotne
wieczory. Wszyscy szli w milczeniu.
A trzeba było jeszcze bardziej za-
milknąć, gdy z zakrystii Bożego Cia-
ła wychodzili ministranci, a za nimi
ksiądz w białej komży i złotej stule.
Ministranci nieśli naczynie z wodą
święconą i kropidło. Ksiądz przez
mikrofon odmawiał modlitwę, póź-
niej kropidłem czynił znak krzyża.

Ks. Jerzy Hajduga CRL

* * *

Krople wody wsiąkały
w chleb, ciasto i spły-
wały po skorupkach
jajek w koszykach. W
drodze powrotnej by-
liśmy już rozgadani,
weseli.  Ktoś komuś
ukradł jajko, kawałek
ciasta, to znowu kawa-
łek kiełbasy, ale na ko-
niec, w bramie kamieni-
cy oddawaliśmy sobie
rozkradzione pożywie-
nie, bo w domu by była

awantura i podejrzenie o naruszenie po-
stu. Święconkę mama odstawiała do ju-
tra. Dopiero wczesnym rankiem po
rezurekcji można było to wszystko
spokojnie zjeść. Uroczyste śniadanie
mama i tata zaczynali od dzielenia się
tym, co poświęcone. Zaczynali od
jajka. Gdy byłem dzieckiem, już wte-
dy moja liturgia z koszykiem szybko
się zmieniała. Zacząłem odkrywać na
nowo wszystkie inne obrzędy wiel-
kanocne, zwyczaje, gesty, obrazy,
krzyże, słowa, pieśni. Tylko jedno
zostało takie samo. Przeżywam te
święta jak wtedy, gdy byłem dziec-
kiem. No cóż, w każdym z nas jest
wcale sympatyczny dzieciuch.
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klasztornej. Po śmierci wierni kie-
rowali się do jego grobu, przedsta-
wiając różne prośby i prosząc o łaski.
Kult bł. Stanisława był zawsze żywy.
Na początku XVII w. wybudowano
ku jego czci ołtarz, przy którym
umieszczono doczesne szczątki Bło-
gosławionego. 18.IV.1993 r. Ojciec
Św. Jan Paweł II osobiście potwier-
dził kult Stanisława i uznał heroicz-
ność jego cnót.

16.V. ŚW. UBALDA, BISKUPA

Urodził się w Gubbio w 1084
lub 1085 roku. Naukę pobierał w

Fano. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1114. Następnie powołany na
przeora w katedrze, starał się wzno-
wić życie wspólne. W tym celu udał
się do Rawenny i w klasztorze ka-
noników regularnych w Porcie,
uczył się życia kanoniczego i jego
regułę szczęśliwie wprowadził w
Gubbio, gdzie został mianowany bi-
skupem. Pokorny i łagodny bez unie-
sień wiele znosił. Zmarł w 1160 r.

21.V. ŚW. IWONA, BISKUPA

Św. Ivo urodził się ok. 1040r. w
Auteuil w pobliżu Beanvais we
Francji. Ivo studiował przede
wszystkim w Paryżu a następnie w
klasztorze Bec- Hellouim (Nor-
mandia). Biskup w  Beauvais, po-
wierzył mu kierownictwo nad klasz-
torem kanoników regularnych,
gdzie  starannie i święcie rządził. W
klasztorze uczył kleryków teologii,
tak że poszukiwano ich nie tylko ze
względu na karne życie kanonicze,
lecz ze względu na ich wiedzę. Stał
się głównym reformatorem zakonu
kanoników regularnych we Francji.
Mianowany biskupem w Chartres,
zasłynął cnotami pasterza i niewzru-
szoną wiernością wobec Kościoła i
papieża. Pisał kazania, listy i świet-
nie wyjaśniał święte prawa. Zmarł
23 grudnia 1116 r.

Bł. Stanisław Kazimierczyk
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Otworzyć
się na

przyjaźń

Wśród wielu różnorodnych po-
jęć dotyczących człowieka, jego ist-
nienia oraz sytuacji z którymi się
spotyka, jednym z bardziej liczących
się zjawisk jest przyjaźń. Co kryje
się pod tym pojęciem, jaki jest sens
tego co nazywamy przyjaźnią ?

Jak sięgnąć wstecz ludzie już od
momentu istnienia na ziemi przyjaźnili
się. Na początku polegało to na gro-
madzeniu się wspólnie w plemionach,
osadach tworząc określoną społecz-
ność, środowisko w którym żyli. Pa-
nowały tam pewne zasady i normy,
które obowiązywały wszystkich miesz-
kańców. Ludzie ci wspólnie zdobywali
pożywienie dla siebie,
razem uprawiali rolę, a
także każdą inicjatywę
czy pomysł realizowali
po wcześniejszych usta-
leniach, rozmowach.

Pomimo wielu
przełomowych wyda-
rzeń i zmian zachodzą-
cych w dziejach ludzko-
ści to uczucie istniało i
nadal istnieje na świecie.
Na pewno przechodziło

ono w przeszłości określone przeobra-
żenia, zmieniała się forma okazywania
przyjaźni, zasady na jakich ją tworzo-
no, jednakże istota nadal pozostała od
wielu wieków taka sama. Spotykano się
z nią kiedyś, spotykamy ją i dzisiaj. Wi-
dzimy ją na każdym kroku.

Nawet w tak trudnych warunkach,
jakimi były obozy koncentracyjne ist-
niało zjawisko przyjaźni. Mimo ogrom-
nego wyniszczenia ludności i niehuma-
nitarnego traktowania, ludzie przyjaź-
nili się. Człowiek potrafił nawet w ta-
kim miejscu znaleźć czas i miejsce dla
drugiego. Dla ludzi żyjących w tamtym
czasie było to bardzo ważne i wielo-
krotnie decydowało o ich przeżyciu.
Przyjaciel potrafił pocieszyć, powie-
dzieć dobre słowo, a nawet odstąpić
swoją jakże przecież skromną porcję
jedzenia. Tego typu postępowanie
wzmacniało psychicznie człowieka i
sprawiało, że nie czuł się on samotny.
Między innymi dzięki temu udawało
się przeżyć obóz wielu ludziom.

Jaki obraz przyjaźni przedstawia
nam się współcześnie ? Myślę, że lu-
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24. IV  NAWRÓCENIE
ŚW. OJCA AUGUSTYNA

Podczas pobytu w Mediolanie
Św. Augustyn, gdzie nauczał reto-
ryki, często uczęszczał na kazania
św. Ambrożego, który był biskupem
Mediolanu.  Powoli odsuwał się od
manichejczyków, a zwrócił się ku

czytaniu ksiąg świętych, zwłaszcza
św. Pawła. Wzgardził światowym
szczęściem, zapragnął zbawienia. W
czasie wakacji udał się z matką i
paru przyjaciółmi do Cassacium. Po
kilku miesiącach żarliwej lektury,
rozważań i modlitwy wrócił do Me-
diolanu i 24 kwietnia 387 r. przyjął
chrzest z rąk św. Ambrożego ku ra-
dości matki Moniki.

5.V.  BŁ. STANISŁAWA KAZI-
MIERCZYKA,  WYZNAWCY.

Żył w latach 1433-1489. Był ka-
znodzieją przy kościele Bożego Cia-
ła na Kazimierzu pod Krakowem
oraz wychowawcą kleryków w przy-
ległym klasztorze Kanoników Re-
gularnych  Laterańskich. Swoją gor-
liwą duszpasterską troską o chorych
i biednych zyskał sobie powszech-
ny szacunek. Wyróżniał się szcze-
gólną czcią do Najświętszego Sakra-
mentu. W kazaniach podkreślał, że
największą wartością każdego
chrześcijanina w życiu codziennym
jest Msza św. i przyjmowanie Ko-
munii św. po należytym przygoto-
waniu i z dziękczynieniem. Zmarł
w opinii świętości w infirmerii

Św. Augustyn

Liturgiczne wspomnie-
nia
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