
1

Nr 2 (7) / 2003

Cor Unum

DRODZY  CZYTELNICY

Rozpoczynając tegoroczne wakacje, czas wypoczynku, re-
laksu, zabawy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer nasze-
go czasopisma. Jak zwykle jest on owocem naszej pracy za-
równo intelektualnej jak również duchowej. Cor Unum prze-
cież nie jest, i nie ma być tylko biuletynem informującym co
nowego w naszej wspólnocie, ale owocem przemyśleń, który-
mi chcemy się dzielić. Zależy nam na tym, by to pismo niosło
bogatą treść. Zachęcamy dlatego abyście dzielili się swoim bo-
gactwem wewnętrznym, by odczuć tę radość z ubogacania in-
nych. Jesteśmy przekonani, że to co czujecie i myślicie jest
naprawdę wielkim skarbem, który trzeba nie tylko pomnażać,
ale nadto dzielić się nim. Piszcie do nas a postaramy się wy-
drukować w Cor Unum to co macie do powiedzenia. Czas wa-
kacyjnych wycieczek podsunie nie jedną myśl wartą zanoto-
wania, postarajmy się wspólnie nie zmarnować tego czasu.

                                                        Redakcja
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Humorek

***

***

W pewnym klasztorze żyły sobie dwie zakonnice: jedna przy tuszy, a
druga chuda jak niteczka. Któregoś dnia doszło między nimi do sprzeczki
i zaczęły obrzucać się epitetami:
-  Siostra to wygląda jak ręce złożone na “amen” w pacierzu- wypaliła ta

gruba.
- A siostra przypomina mi ręce rozłożone na “Dominus vobiscum”- od-

cięła się ta cienka.

W buszu misjonarz spotyka tygrysa; potwornie wystraszony mąż Boży
żegna się i mówi:
-  O Boże, spraw, aby to zwierzę miało chrześcijańskie uczucia.
Na to tygrys klęka na oba kolana i mówi:
- Boże, Ty nas żywić nie przestajesz; pobłogosław, co nam dajesz!

Przed laty, za komuny, uchwalono na pewnym zebraniu partyjnym, że
Boga nie ma. Na zakończenie wstał sekretarz i podsumował: Dzięki Bogu,
uchwaliliśmy, że Boga nie ma; ale niech nas Bóg broni, jeżeli okaże się,
nie daj Boże, że Bóg jest.

Już trzeci tydzień siedzi na wakacjach u swego rodzonego brata brat za-
konny. Gospodarz tak się pewnego dnia żalił przed swoim przyjacielem:
- Ty wiesz, kocham swego brata jak siebie samego i nie żałuję mu nicze-
go; pije więc litry mojej kawy, zjada kilogramy szynki i jeździ moim
wozem, ale gdy co rano siada do śniadania i uśmiecha się moimi zębami-
to tego już za dużo.
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Św. Józef -
wzorem  do  naśladowania

W dzisiejszym świecie, którym
rządzi zmaterializowanie i pogoń za
bogactwem, bardzo łatwo jest się
zgubić i z dala od siebie zostawić
Boga. Zaczynamy żyć z dnia na dzień
licząc ciągle na to, że “jakoś to bę-
dzie”. Aż do przesady dbamy o wy-
gląd zewnętrzny, zapominając o du-
chu, dla którego szata zewnętrzna jest
tylko ciężarem. Z drugim człowie-
kiem potrafimy spędzić każdą chwi-
lę na rozmowach, a przychodząc
przed oblicze Tego, który ofiarowu-
je nam najpiękniejszą przyjaźń- do
Jezusa, często nie mamy Mu nic do
powiedzenia. Jaka jest więc nasza
wiara, nasza pobożność? Od kogo
uczyć się życia wewnętrznego, takie-
go na jakie każdego chrześcijanina
stać powinno?

“Kto nie znalazł jeszcze mistrza,
który by go nauczył modlitwy we-
wnętrznej, niech sobie tego chwaleb-
nego Świętego weźmie za mistrza i
przewodnika, a pod wodzą Jego nie
zbłądzi.”Tak św. Teresa z Avila pi-
sała o świętym Józefie.

“Wiara sama nie zbawi, jesteś katolikiem! Wielka to łaska, ale nie wy-
starczy mieć wiarę katolicką. Potrzeba, abyśmy według wiary żyli (...)
wiara bez uczynków jest martwa. Wiara żywa cię zbawi...”

                ks. Opat Józef Górny CRL*
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chała ze wszystkich placówek, w których pracują Kanonicy Regularni Laterań-
scy. Tego roku z inicjatywy Ks. Roberta spotkaliśmy się z panem Andrzejem
Grabowskim-odtwórcą roli Ferdka w telewizyjnych “Kiepskich”. Pan Andrzej
opowiedział o swoim życiu, pracy zawodowej, a także o swojej wierze. Po raz
pierwszy tego roku obok dobrze znanych “Osiołków” wystąpił klerycki zespół
naszego seminarium w składzie kl. Tomasz, kl. Łukasz, kl. Michał, now.
Łukasz M., i now. Łukasz G. Tegoroczne spotkanie zakończyliśmy Mszą Świę-
tą, i wspólnym zdjęciem.

W dniach od 26 DO 30 MAJA odbyła się w Krakowskim Klasztorze Bożego
Ciała, kapituła prowincjalna. Wśród księży z całej prowincji, obecny był
również Ks. Opat Generalny Bruno Giuliani i Ks. Wiesław Martuszewski z
Rzymu. Na kapitule wybrano nowych przeorów dla wszystkich kanonii, oraz
podjęto szereg decyzji dotyczących naszego zakonu.

Dnia 31 MAJA Archidiecezjalny moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży Ks.
Paweł Kubani , w czasie uroczystej Mszy Świętej, przyjął do grona członków,
młodzież z naszej parafii. Parafialnym moderatorem RAM-u został kl. Ma-
ciej Siepietowski.

Dnia 1 CZERWCA na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy rozpoczęła się
letnia sesja egzaminacyjna. Piękna pogoda jaka towarzyszyła nam przez cały
okres nauki nie sprzyjała chłonięciu wiedzy. Zielona trawa, i ptaki w ogrodzie
nie zachęcały do “siedzenia w książkach”. Sesja zakończyła się dnia 20 CZERWCA.

***

kl. Łukasz Bugała CRL

***

***
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Czym jest nasze życie bez cią-
głego odnoszenia się do Boga w mo-
dlitwie? Modlitwa jest bardzo istot-
na. Doskonałej postawy człowieka
modlącego się możemy się nauczyć
biorąc za przykład postać św. Józefa
i jego życie. Nie zostawił On po so-
bie żadnych skarbów ani żadnych
pism. Zostawił przykład do naślado-
wania. Swoim życiem udowodnił, że
modlitwa nie może być szukaniem
rozgłosu i wystawianiem się na po-
dziw wszystkich. To służba Bogu i
szukanie Go; codziennymi uczynka-
mi wysławianie chwały Bożej. Waż-
na jest modlitwa ustna, ale istotna jest
również modlitwa wypowiadana
jeszcze głośniej sercem. Z dala od sie-
bie trzeba zostawić modlitwę budzą-
cą chęć podobania się ludziom i ob-
łudną. Boga należy chwalić w duchu
i w prawdzie. Celem wszystkich sta-
rań św. Józefa był Jezus. Żył i praco-
wał z Nim i dla Niego. W tym wła-
śnie ciągłym zjednoczeniu z Bogiem
najpełniej wyrażona została jego po-
bożność i taka pobożność powinna
cechować właśnie nas wszystkich.
Musimy ciągle i w każdej sytuacji
szukać Boga i żyć uświadamiając
sobie Jego obecność w każdej chwili
i w każdym miejscu.

Tak jak jest on wzorem poboż-
ności i modlitwy, tak samo jest przy-
kładem do naśladowania w zwykłej
codziennej pracy. Własnymi rękami
w trudzie i znoju pracował , aby Je-
zus wraz ze swoja Matką mieli co

jeść. Wszystkie zadania spełniał gor-
liwie, sumiennie, ale i radośnie, co
wypływało z pewnością z tego, że
mógł pracować dla Tych, których ko-
chał.

I my, biorąc przykład od św. Jó-
zefa, aby pracowało nam się lepiej,
mimo częstych niepowodzeń, powin-
niśmy ofiarować wszystkie nasze
prace Jezusowi, Temu, którego ko-
chamy, mając na uwadze wartości
nieprzemijające i prawdziwe.

W ciągu całego życia był dosko-
nale posłuszny. Bardzo chętnie wy-
konywał polecenia aniołów i ludzi,
nawet wtedy, gdy były trudne, zmie-
niające jego plany życiowe i nie za-
wsze zrozumiałe. On doskonale
strzegł i był posłuszny przykazaniom.
Idąc Jego śladem idziemy właśnie
drogą dekalogu. Osiągnięcie nieba
nie jest sprawą łatwą. Jest to droga
wąska i często trudna, dlatego niewie-
lu po niej kroczy. Do każdego z nas
mówi św. Józef: Patrz, jak ja żyłem
w rodzinie, przy pracy; a wy jak ży-
jecie, jak zachowujecie przykazania?

Św. Józef wierzył w Boga, Jemu
służył, ufał, Jego uwielbiał. Dzięki
temu codziennie wzrastał w zasługi i
ciągle gromadził sobie skarby w nie-
bie. Jakie będzie nasze życie bez cią-
głej jedności z Bogiem, bez modli-
twy, bez pracy, bez posłuszeństwa?
Zewnętrzna powłoka opadnie i co zo-
stanie? Zgon to echo całego życia.
Należy się więc zastanowić, czy je-
steśmy w stanie zaryzykować i cał-

26 Cor Unum

Dnia 25 MAJA  cała nasza wspólnota seminaryjna udała się do Kożuchowa,
rodzinnej miejscowości Ks. Pawła Grenia. Tego dnia bowiem po raz pierwszy
sprawował On Ofiarę Mszy
Świętej w kościele swego
Chrztu, Pierwszej Komunii i
Bierzmowania. Ks. Paweł
osobiście podkreślał, jak
ważna rolę odegrał w Jego
życiu ten kościół, i ludzie z
nim związani. W uroczysto-
ściach w Kożuchowie uczest-
niczyli liczni współbracia z
Ks. Opatem Bruno Giuliani, i Ks. Wizytatorem Tomaszem Ratajczak na cze-
le, a także kapłani z Kożuchowa, siostry zakonne, rodzina, przyjaciele i
znajomi. Kazanie w czasie uroczystości wygłosił Ks. Jerzy Hajduga.
Po Mszy świętej udaliśmy cię do Nowej Soli, gdzie odbyła się prymicyjna
zabawa, podczas której wystąpił zespół naszego seminarium.

W dniach od 1 DO 4 MAJA
w naszym Krakowskim
Klasztorze odbyły się Dni
Młodzieży Kanonickiej.
Tegoroczne spotkania wy-
pełniły: zwiedzanie Kra-
kowa, śpiew, ogniska, roz-
grywki sportowe, i oczy-
wiście wspólna modlitwa.
Młodzież podobnie jak w
ubiegłych latach przyje-

***
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MARYJA W ŻYCIU

PAPIEŻA

JANA PAWŁA II

kowicie oddać się Bogu. Wiemy, że
ryzyko niesie ze sobą obowiązki.
Święty Józef nie bał się tego ryzyka i
podjął się wielkiego zadania, które
Bóg Mu przypisał, które Mu polecił.
Jemu się to opłacało. Dzisiaj czcimy
Go jako patrona dobrej śmierci. Całe
Jego życie było przygotowywaniem
się do ostatniej chwili. Dzięki temu
mógł umrzeć w pokoju, w obecności
Tych, których najbardziej kochał.

Powie ktoś: Św. Józefie, tak mi
ciężko. Droga, którą szli i idą święci,
to droga stroma, najeżona cierniami;
wielu wstępuje na tę drogę, mało trwa
do końca.  Św. Józef  zachęca do wy-
trwałości: nie upadaj na duchu! Za-
ryzykuj!

Najświętsza Maryja Panna jest
bardzo mocno obecna w życiu Papie-
ża Jana Pawła II. On sam jest Jej
umiłowanym synem, człowiekiem
zawierzenia. Tej matczynej-Maryjnej
obecności w życiu obecnego Papie-
ża należy dopatrywać się już w dzie-
ciństwie Karola Wojtyły. W wieku
9 lat stracił kochaną matkę. Nie ma-
jąc przy sobie ziemskiej matki, szu-
kał nadziei i oparcia w tej najmilszej
z matek ziemi – Maryi. Przystępując
do I-wszej Komunii świętej otrzymał
z rąk zakonnika, karmelity szkaplerz,
który nosi do dziś. Przez kilka lat był
członkiem Solidacji Maryjnej. Jako
kapłan często zwracał się do Matki
Kapłanów. Otrzymawszy sakrę uczy-
nił słowa: Totus Tuus – Cały Twój
dewizą pasterskiego posługiwania.
Słowa te zostały zaczerpnięte z trak-
tatu maryjnego św. Ludwika de
Montfort. Jako biskup i kardynał czę-
sto nawiedzał i modlił się w umiło-
wanej Kalwarii Zebrzydowskiej oraz
przed obliczem Czarnej Madonny na
Jasnej Górze. Do Wspomnianej Kal-
warii przybywał, aby szukać rady w
rozwiązywaniu najważniejszych i
trudnych problemów kościoła kra-
kowskiego. Zresztą przybywał tam
już jako dziecko wraz z ojcem.

nov. Łukasz Grzechca

* ur. się 1 października 1867 roku w
Mokrem na Górnym Śląsku. W 1895
roku wstąpił do Kanoników Regular-
nych we Włoszech. Od 1904 roku prze-
bywał  w kościele Bożego Ciała w Kra-
kowie, gdzie w 1932 roku został opa-
tem.  Od tego czasu Kościół Bożego
Ciała stał się jednym z bardziej zna-
nych ośrodków kultu Świętego Józefa
w Krakowie. Włożył w to wiele wysił-
ku, głosząc niestrudzenie nauki podczas
wprowadzonych przez siebie uroczy-
stych  nabożeństw ku czci świętego.
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Z życia semina-

Dzień 17 MAJA był dla naszej wspólnoty seminaryjnej szczególny. Tego dnia
bowiem w kościele Księży Misjonarzy p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Dia-
kon Paweł Greń otrzymał Święcenia Kapłańskie z rąk J.E. ks. bp. Kazimierza
Nycza. W czasie uroczystości Ks. biskup podkreślał znaczenie posługi kapła-
na w dzisiejszych trudnych czasach. Wezwanie do pełnienia służby przy ołta-
rzu zobowiązuje każdego kapłana nie tylko do głoszenia Prawdy Ewangelii,
ale także wypełniania tego czego  naucza. To wielka odpowiedzialność za
siebie i drugiego człowieka, to wielka odpowiedzialność za cały Kościół.

Podczas tej samej uroczystości w kościele na Stradomiu Ks. Biskup wyświę-
cił także nowych diakonów. Wśród nich znalazł się nasz współbrat kl. Tomasz
Szatanik. Rozpoczął tym samym bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia
święceń prezbiteratu.

Dnia 18 MAJA wśród licznie zgromadzonych gości (współbraci, rodziny, przy-
jaciół) Ks. Paweł Greń w kościele Bożego Ciała sprawował swą pierwszą w
życiu Mszę Świętą. Kazanie podczas tej uroczystości wygłosił Ks. Przeor
Andrzej Oleksy. Ks. Paweł dziękował Panu Bogu za dar Kapłaństwa, który
otrzymał, w tej właśnie intencji sprawował Ofiarę Eucharystyczną. Dziękczy-
nienie Panu Bogu za Jego miłość i łaski otwiera nowy etap w życiu Ks.
Pawła, od tego dnia codziennie będzie sprawował Mszę Świętą, wielki dar
miłości Boga do człowieka. Życzymy Ks. Pawłowi by całe Jego życie było
Eucharystią, czyli ofiarą uwielbienia i przebłagania.

***
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Swoje zawierzenie Maryi
powtórzył jako następca św. Piotra.
Jego papieska dewiza nadal brzmi
Totus Tuus. Swoją misję następcy św.
Piotra umieścił w znaku imienia
Maryi, w swoim herbie postawił duże
“M”. stale mówił i mówi o Maryi
poprzez swoje słowa, pisma i dzieła.
Każdy ważny dokument papieski
kończy zawierzeniem Maryi. Jej
właśnie – Matce Odkupiciela
poświęcił swoją szóstą encyklikę z
1987 roku. W Wigilię Zesłania Ducha
Świętego 1987 r. rozpoczął drugi w
historii Kościoła Rok Maryjny. Trwał
on do 15 sierpnia 1988 roku i był
pomyślany jako “adwent” przed
Jubileuszem Roku 2000. Modlitwa
maryjna jaką jest różaniec stała się
ulubioną modlitwą Jana Pawła II.
Poświęcił jej jeden z najpiękniejszych
listów apostolskich Rosarium
Virginis Mariae, ustanawiając tym
samym “tajemnice światła” oraz
ogłaszając Rok Różańca Świętego (X
2002 – X 2003).

Wiele do myślenia dał moment
wkładania papieskich szat w dniu
wyboru. 16 października 1978 nowo
wybrany Papież zdjął czerwoną
piuskę i polecił ją umieścić w Ostrej
Bramie. Celem pierwszego wyjazdu
Papieża poza Rzym, kilka dni po
inauguracji pontyfikatu było
sanktuarium w Mentorella, tak drogie
w sercu Włochów. Jedno z
pierwszych znaczących przemówień
także poświęcił Maryi. Było to 8

grudnia 1978 r. w Bazylice Matki
Bożej Większej przed wizerunkiem
Salus Populi Romani. Już podczas
swej pierwszej podróży apostolskiej
w Meksyku udał się do sanktuarium
maryjnego w Gwadelupe. Tam
również wyznał: Meksyk i Polska
zjednoczone w miłości do Maryi. 2
maja 1979 r. na Placu Świętego Piotra
poświęcił Matce Chrystusa “świat
cały, wszystkie ludy ziemi”.
Natomiast 4 czerwca 1979 r. podczas
pielgrzymki do Polski ma miejsce
Akt Oddania Maryi na Jasnej Górze.
I tak będzie prawie zawsze. Nie do
pomyślenia jest pielgrzymka do
Ojczyzny bez modlitwy u stóp
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Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim współbraciom za wsparcie modlitewne. Szczególnie zaś
dziękujemy tym współbraciom, którzy na potrzeby naszego kle-
ryckiego pisma złożyli ofiary pieniężne, a są nimi:

ks. Piotr Walczak CRL                  EŁK
ks. Stanisław Nalbach  CRL             Drezdenko
ks. Stefan Porossa CRL                   Drezdenko
ks. Jarosław Klimczyk CRL              Gietrzwałd
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Czarnej Madonny. A jeśli nie może
być fizycznie na Jasnej Górze to
przynajmniej przelatuje helikopterem
nad sanktuarium. To właśnie tutaj
Jasnogórski Pielgrzym, Papież-Polak
zgromadził młodzież z całego świat
w pamiętnym sierpniu 1991 roku.

We włoskim sanktuarium w
Loreto przed obliczem Bogarodzicy
Ojciec Święty przygotowywał się do
trudnej wizyty w siedzibie ONZ i
Irlandii. Podczas swych pielgrzymek
zawsze nawiedza sanktuaria maryjne
bardziej lub mniej znane. Tak było w
Knock (Irlandia), w Filadelfii i
Waszyngtonie, gdzie zawierzył
Amerykę; w Efezie, w Paryżu w
kaplicy Cudownego Medalika; w
Lourdes, w Brazylii, gdzie poświęcił
Bazylikę Matki Bożej; w Altötting
(Niemcy), gdzie zawierzył Kościół.
Na szczególną uwagę zasługuje
sanktuarium w Fatimie, do którego
pielgrzymował 4 razy. To
pielgrzymowanie trzeba widzieć
ściśle z zamachem na jego życie w
dniu 13 maja 1981 r. Dokładnie 64
lata wcześniej w Fatimie troje
pastuszków ujrzało tajemniczą Panią,
która powiedziała im o nawróceniu
Rosji i o tym, że “Ojciec Święty
będzie wiele cierpiał”. Zraniony i
krwawiący Papież najczęściej
powtarzał: Maryjo, Matko moja. W
rok po nieudanym zamachu przybył
do Fatimy, aby podziękować Tej,
która kierowała lotem pocisku. W
obliczu zagrożenia poświęcił świat

Niepokalanemu Sercu Maryi. W
przyszłości, w 1994 roku, zostawił tu
kulę, która omal nie pozbawiła go
życia mówiąc: To matczyna dłoń
kierowała torem lotu pocisku i
konający Papież, zatrzymał się na
progu śmierci (...) Papież żyje – żyje,
aby służyć. Natomiast przestrzelony
pas sutanny złożył na Jasnej Górze
wraz ze złotą różą z racji 600-lecia
obecności Obrazu Jasnogórskiego
(1983). Co roku, 8 grudnia na Placu
Hiszpańskim w Rzymie Ojciec
Święty, modli się przed statuą
Niepokalanej. Składa tam bukiet
pięknych róż i zawierza siebie i świat.

Oczywiście, nie sposób
wymienić wszystkich przykładów
papieskiego zawierzenia. Te chyba
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ks. Stanisław Nalbach CRL
ur. się 9 listopada 1955 roku w Si-
dorach.  Do zakonu wstąpił w 1974
roku. Na urząd przeora kanonii w
Drezdenku został wybrany po raz
drugi.

ks. Piotr Adamus CRL
ur. się 2 maja 1968 roku w Krako-
wie. Do zakonu wstąpił w roku
1987. Został wybrany przeorem
kanonii w Mstowie. Dotychczas był
wikariuszem parafii Wniebowzięcia
Najświetszej Maryi Panny w Msto-
wie.

ks. Jarosław Klimczyk CRL
ur. się 23 maja 1974 roku w Drez-
denku. Do zakonu wstąpił w 1993
roku. Został wybrany przeorem ka-
nonii w Gietrzwałdzie. Dotychczas
był wikariuszem parafii Bożego
Ciała w Krakowie.
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Apostoł kojarzy się nam z cza-
sami w których żył Jezus Chrystus.
Apostołowie to osoby z najbliższego
otoczenia Jezusa. Kim byli? Czym się
zajmowali? Czy Apostołowie jeszcze
żyją?

Odpowiedź nie jest trudna. Cały
Nowy Testament opisuje nam
życie Apostołów. Byli to pro-
ści ludzie. Najczęściej rybacy,
którzy nic innego nie potrafili
robić. Zwyczajni, szczerzy, bez
cienia cynizmu i fałszu. Można
by powiedzieć: nie wybijający
się poza normę ówczesnego
społeczeństwa.

Więc dlaczego tak wiele
razy mówi się o nich na kartach
Pisma Świętego? Mówi się o
nich dlatego, że w swym pro-
stym życiu dawali świadectwo
o Dobrej Nowinie, głosili
Ewangelię oraz śmierć i zmar-

twychwstanie Jezusa Chrystusa. Bóg
– Człowiek był obecny w każdej
chwili ich życia. Dlatego są Aposto-
łami.

W 1973 roku Metropolita Kra-
kowski Kardynał Karol Wojtyła za-
inicjował Ruch Apostolstwa Mło-
dzieży (RAM). Ruch ten jest odpo-
wiedzią na potrzeby młodzieży pra-
cującej, studiującej i niezaangażowa-
nej w życie Kościoła. Od listopada
ubiegłego roku młodzież przy para-
fii Bożego Ciała w Krakowie przyłą-
czyła się do Ruchu Apostolstwa Mło-
dzieży. Dzięki przychylności księdza
proboszcza Tadeusza Masłowskiego
CRL  oraz pomocy księdza Jarosła-
wa Klimczyka CRL młodzież może
się spotykać w pomieszczeniach pa-
rafii, aby realizować cele Ruchu.

Ruch skierowany jest do ludzi
młodych, którzy pragną zgodnie z du-

BBB  BBBBBBBBB

najbardziej ukazują rolę Matki Bożej
w życiu obecnego Papieża. Podane
przykłady jeszcze raz potwierdzają
prawdziwość słów Ojca Świętego
wypowiadanych na każdym kroku:
Tobie Maryjo zawierzam.

dk. Józef Jaskulski

22 Cor Unum

Kapituła  prowincjalna
Podczas tegorocznej kapituły prowincjalnej, która odbyła

się w dniach 26 - 30 maja 2003 roku wybrani zostali nowi prze-
łożeni naszych domów zakonnych. Oto Oni :

ks. Piotr Walczak CRL
ur. się 13 stycznia 1962 roku w
Przasnyszu. Do zakonu wstąpił w
1981 roku. Na urząd przeora kano-
nii w Ełku został wybrany po raz
trzeci.

ks. Andrzej Oleksy CRL
ur. się 7 października 1965 roku w
Paszynie. Do zakonu wstąpił w
1985 roku. Na urząd przeora kano-
nii w Krakowie został wybrany po
raz drugi.
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* * *

chem Soboru Wa-
tykańskiego II za-
angażować się
głębiej w apostol-
ską działalność
młodych wśród
młodych. Ksiądz
Kardynał Karol
Wojtyła inicjował
ten Ruch z myślą
o młodzieży
“spod wielkich
drzwi kościoła”, o
młodzieży której trudno jest zaanga-
żować się np. w Ruch Światło – Ży-
cie lub inne organizacje i stowarzy-
szenia kościelne.

Podstawowa myśl i przesłanie
Grup Apostolskich jest ściśle zwią-
zana z Apostołami czasów Jezusa z
Nazaretu. Młodzi są posłani do mło-
dych – takie jest zadanie młodzieży.
Apostolska działalność ma przenikać
serca młodych zatroskanych o swo-
ich kolegów i koleżanki, którzy może
nie wiele wiedzą o wielkiej Miłości
Boga. Przede wszystkim chodzi o to,
aby młody człowiek odkrył w sobie
DUCHA APOSTOLSKIEGO.

Obecnie Grupy Apostolskie ist-
nieją w diecezjach: krakowskiej,
przemyskiej, tarnowskiej, sosnowiec-
kiej, rzeszowskiej i bielsko – żywiec-
kiej.

Symbol RAM-u to krzyż ze
strzałkami wewnątrz. Strzałki w li-
nii pionowej są zwrócone ku sobie,
co symbolizuje relacje Bóg – czło-

wiek. Natomiast strzałki w linii po-
ziomej są zwrócone w przeciwnych
kierunkach, co symbolizuje apostol-
skość grup, “wyjście na zewnątrz”,
posłanie młodych do młodych. Pa-
tronką RAM-u jest Św. Jadwiga Kró-
lowa.

Musimy pamiętać, że wszyscy
jesteśmy zobowiązani do Apostoło-
wania w duchu Ewangelii. Czy jest
się młodszym czy starszym – to nie
ma znaczenia. Będąc apostołami we
współczesnej rzeczywistości przy-
czyniamy się do uświęcania świata.
Czynimy go lepszym, a sami staje-
my się Chrystusowi.

Więcej informacji na temat
RAM-u można uzyskać na stronie in-
ternetowej www.grupyapostol-
skie.cc.pl

    kl. Maciej Siepietowski CRL
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niem wiary przeciw arianom.
Zmarł w Vercelli w 371r.

27.VIII. św. Moniki, Mat-
ki Świętego Ojca Augustyna

Monika urodziła się w Taga-
ście w Afryce około 330r. w ro-
dzinie chrześcijańskiej. W bar-
dzo młodym wieku wydano ją za
mąż. Wiele trosk sprawił jej syn
Augustyn. Przez długie lata ze
łzami modliła się o jego nawró-
cenie. Bóg wysłuchał jej modli-
twy. Augustyn nawrócił się, przy-
jął chrzest i poświecił się służbie
Bożej. Monika zmarła w Ostii
koło Rzymu w roku 387.

28.VIII. św. Augustyna,
biskupa i doktora kościoła

Augustyn urodził się w Ta-
gaście w Afryce w roku 354. Po
burzliwej młodości nawrócił się
i przyjął chrzest w Mediolanie z
rąk św. Ambrożego, w roku 387.
Po powrocie do Afryki wraz z
przyjaciółmi zakłada wspólnotę.
Wybrany na biskupa Hippony
przez 34 lata był wzorowym pa-
sterzem. Napisał wiele dzieł teo-
logicznych i apologetycznych.
Zmarł w roku 430.

4.IX. bł. Jana Karola Ma-
rii Bernard,

         bł. Jana Franciszka
Bonnel de Pradal,

         bł. Klaudiusza Pon-
se, kapłanów i męczenników.

w 1792r. podczas Rewolucji
Francuskiej wielu kapłanów zo-
stało uwięzionych, a następnie
straconych. Wśród nich znalazło
się trzech kanoników regular-
nych. Jeden z nich był bibliote-
karzem w opactwie św. Wiktora,
dwaj inni z Francuskiej kongre-
gacji z opactwa św. Genowefy.
Za odmówienie cywilnej przy-
sięgi, nieustraszeni zostali zabi-
ci w Paryżu 4 września 1792 r.

26.IX. św. Ketila, kapłana

Urodzony w Danii, pocho-
dził ze znakomitej rodziny. Po
ukończeniu studiów, zapragnął
obrać lepszy rodzaj życia. Przy-
jęty do kanoników regularnych
przez biskupa Wiborgu, Eskila,
pełnił funkcję nauczyciela. Jako
przełożony kapituły w Wiborgu
starał się godzić magnatów. Przy-
gotował się do głoszenia Ewan-
gelii pogańskim Wendom. Zmarł
w 1151r.
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W dniach od
pierwszego do czwar-
tego maja 2003 roku
odbyły się kolejne
już- trzecie dni mło-
dzieży kanonickiej.
W bieżącym roku
przyjechała do nas
młodzież prawie ze
wszystkich placówek
prowadzonych przez
nasz Zakon m. in. z
Ełku, Drezdenka, No
wego Drezdenka, Gietrzwałdu, Msto-
wa, Rudnika i Krakowa. Łącznie z
wszystkich parafii przybyło ponad
300 osób. Zjazd ten był  kolejną oka-
zją do nawiązania nowych znajomo-
ści młodzieży z różnych stron Polski.
Tego typu spotkania wpływają pozy-
tywnie na integrację młodych ludzi,
a także wymianę własnych wrażeń,
doświadczeń i poglądów.

W tym roku na przybywających
gości czekało wiele atrakcyjnych za-
baw i konkursów. W dużym stopniu

tegoroczna impreza nastawiona była
na organizację czasu poprzez uczest-
nictwo w różnych dyscyplinach spor-
towych. Jak czas pokazał turnieje w
piłkę nożną, piłkę siatkową i tenisa
stołowego cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem, czego wyrazem był
nieustanny doping kibiców. Odbyło
się po kilka meczy w każdej z tych
dyscyplin, a ich poziom stał na na-
wet dość wysokim poziomie, co po-
twierdziło się możliwością oglądania
“na żywo” kilkunastu ciekawych ak-

III DNI MŁODZIEŻY KANONICKIEJ
W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA

  W  KRAKOWIE

20 Cor Unum

Liturgiczne wspomnie-
nia

9.VII. św. Jana Lenaerts,
kapłana i męczennika

Urodził się w brabanckiej
wiosce Osterwijk, od której po-
chodzi jego nazwisko Ostervica-
ni. Wychowany po chrześcijań-
sku przez rodziców, wstąpił do
zakonu kanoników regularnych
do klasztoru w Ruggen w pobli-
żu Briel pod wezwaniem św. Elż-
biety, należącego do Kongrega-
cji Windescheim. Wykształcony
w świętych naukach, odznacza-
jący się surowością życia, został
posłany przez przełożonych do
klasztoru kanoniczek regular-
nych jako rektor, czyli nauczy-
ciel pobożnego życia. Spełnił to
zadanie bardzo owocnie. Gdy
zaczął się szerzyć kalwinizm,
zwłaszcza przeciw klerowi kato-
lickiemu, Jan już w podeszłym
wieku zapalił się gwałtownym
pragnieniem męczeństwa. Gdy
kalwini zdobyli Breil i zniszczy-
li klasztor w Ruggen, Jan został
schwytany i wraz z osiemnasto-
ma księżmi i zakonnikami spro-
wadzonymi głównie z pobliskie-

go miasta Gorkum wtrącony do
więzienia, okrutnie dręczony i
niegodziwie obrażany. Ponieważ
niewzruszenie podtrzymywał
katolicką prawdę o Eucharystii i
prymacie papieża, został z towa-
rzyszami powieszony w klasztor-
nej stodole w Ruggen – 9.VII.

2.VIII. św. Euzebiusza, bi-
skupa

Urodził się na Sardynii z po-
czątkiem wieku IV. Wyświęcony
na kapłana w Rzymie, w 345r.
wybrany został pierwszym bi-
skupem Vercelli. Pierwszy na
Zachodzie wprowadził życie
wspólne duchownych by zacho-
wując ustawy zakonne, zaradzić
potrzebom duszpasterstwa i kul-
tu religijnego. Spowodowało to
szczęśliwy rozwój kleru żyjące-
go wspólnie zwanego później ka-
nonikami regularnymi. Wiele
wycierpiał skazany za wiarę na
wygnanie przez cesarza Konstan-
tyna. Po powrocie do ojczyzny
gorliwie pracował nad odnowie-
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cji i to w każdej z wymienionych dys-
cyplin. Warto było podjąć rywaliza-
cję, gdyż na zwycięzców czekały
atrakcyjne nagrody: różne puchary i
statuetki , a nawet piłka nożna z pod-
pisem Jerzego Engela dla króla strzel-
ców w piłkę nożną.

 Dla tych, którzy nie interesują
się zbytnio sportem przygotowane
były inne atrakcje. Będąc w jednym
z najbardziej atrakcyjnych pod
względem tury-
stycznym miast
w Polsce, można
było zwiedzić
elitarne zabytki
Krakowa m. in.
Wawel, Tyniec,
Bielany, Rynek
Główny, Sanktu-
arium Miłosier-
dzia Bożego w
Krakowie- Ła-
giewnikach, Mo-
giłę.

O c z y w i ś c i e
wśród tych różnorod-
nych atrakcji nie za-
brakło także czasu dla
Pana Boga. Wspólnie
uczestniczyliśmy w
modlitwie porannej i
wieczornej oraz Eu-
charystii. Te punkty
programu uzupełnia-
ły naszą integrację,
gdyż nie jednoczyli-
śmy się tylko w cza-

sie zabaw i konkursów, ale także na
modlitwie, nie zapominając w tych
dniach o Bogu.

 Przy obecności tak wielu mło-
dych ludzi w Krakowie nie mogło
zabraknąć miejsca na ognisko.
Wieczorami gromadziliśmy się
przy nim, gdzie towarzyszył nam
śpiew, gra na   gitarze i pieczenie
kiełbasek. Podczas jednego z takich
ognisk gościliśmy w naszych pro-
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zawsze lepsza! - i dla potwierdzenia
tej oczywistej prawdy całuję, ją od-
ruchem uwielbienia.

Nic nie odpowiada, tylko moc-
no mnie przytula do siebie i tak je-
steśmy w milczącej rozmowie.

Patrzę na Jej ręce, które mnie
tulą. Są spracowane, ale takie mądre.
Pieką najlepszy chleb, robią najlep-
szy ser, przędą, tkają, tulą, ...i wtedy
powiedziałem dlaczego jest najlep-
sza.

Wtedy to Jej powiedziałem – a
potem ? Potem też chciałem, ale ja-
koś się wstydziłem, a później nie zdą-
żyłem- a przecież do końca była naj-
lepsza ! Mama z fresku uśmiecha się
tak samo jak wtedy, bo pewnie wie,
że teraz tak bardzo chciałbym powie-
dzieć...

Postacie na fresku zasłaniają dol-
ną część wałów, gdzie są stragany
pełne przeróżnych przysmaków. Do-
stawałem od mamy złotówkę za któ-
rą kupowałem paluszki, bo było ich
tyle, że mogliśmy z mamą zjeść po
jednym w pociągu, a resztę zawieść
do domu : dla taty, siostry, dziadka,
babci, cioci, i małej Irenki.

Paluszki miały pomarańczowy
kolor i smak, grube jak palec, kruche
i błyszczące.

Wszyscy na nie czekali i wszyst-
kim bardzo smakowały - paluszki z
Jasnej Góry !

Zenon z Prusicka

* * *

Jak trudno daltoniście
wyrecytować tęczę

Jak trudno być brzozą
w sosnowym lesie

Jak trudno poznawać
Boga pyłkiem wiary

Jak trudno karmić
sytych chudzielców

Jak trudno się wspinać
raczkując na nizinach

Jak trudno szukać siebie
na otrzymanej mapie...

now. Sebastian Tomasz  Czopek
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gach Andrzeja Gra-
bowskiego- aktora
najbardziej znane-
go jako Ferdek ze
“Świata według
Kiepskich”. Przed-
stawił on nam swo-
je świadectwo opo-
wiadając  o wła-
snym życiu i drodze
do aktorstwa. Jak
się okazało aktor
ten jest człowie-
kiem, dla którego-
jak sam podkreślał- wiara w Boga
jest rzeczą bardzo istotną. Była to
dobra okazja do bardziej osobiste-
go zapoznania się z tym człowie-
kiem, jego życiem i drogą do ak-
torstwa.

W tym roku wystąpił po raz
pierwszy na scenie zespół naszego
seminarium. Śpiewając we wła-
snych aranżacjach takie znane prze-
boje jak: “V bieg”, “Lornetka”,
“Małe szczęścia”, “Takie tango”
bawiliśmy się z przybyłą młodzie-
żą. Myślę, iż ten występ spodobał
się wszystkim, gdyż po zakończe-
niu naszego śpiewu, zostaliśmy po-
proszeni o powtórzenie repertuaru.
Na scenie znalazło się także “Czter-
dziestu synów i trzydziestu wnu-
ków jeżdżących na siedemdziesię-
ciu oślętach”, którzy zabawiali nas
grając religijną muzykę.

Organizowany był również w
tym roku konkurs wiedzy o Piśmie

Świętym pod nazwą: “Biblione-
rzy”, który przysporzył wiele emo-
cji ze względu na cenne nagrody.
Do wygrania były plecaki, koszul-
ki, oraz rower górski. Było więc o
co walczyć.

Nie mogło zabraknąć również
konkursu cieszącego się największą
chyba popularnością- mowa tutaj o
graffiti. Tegoroczny temat brzmiał:
“Zmartwychwstanie”. Pojawiło się
kilku plastyków, którzy przelali
swoje pomysły na płótno. Cała mło-
dzież kanonicka  z wielkim zainte-
resowaniem oglądała zmagania z
farbą przedstawicieli poszczegól-
nych parafii. Ukazanie tego wyda-
rzenia przez uczestników tego kon-
kursu było bardzo interesujące a
zwycięzcy uhonorowani zostali na-
grodami.

W przeddzień wyjazdu odbyła
się dyskoteka na której każdy miał
możliwość zabawy przy głośnej

18 Cor Unum

Zwykle siadam po lewej stronie
nawy, potem ukradkiem zerkam w
prawą stronę na fresk, który zawsze
przyciąga moją uwagę. Wieża jest
dokładnie taka sama, i dachy, i wały,
i ludzie tak byli ubrani, i tak samo
się uśmiechali. A ja byłem wtedy taki
mały, że wchodząc z ojcem na wieżę
mogłem swoimi małymi nóżkami po-
konać tylko kilka stopni...

Dlatego ojciec brał mnie na ręce
i wnosił - wysoko, wysoko....

Patrzę na fresk i za poetą szep-
czę - ,,i przenieś moją duszę utęsk-
nioną”. Serce staje się śpiewne po-
ezją - śpiewa dzieciństwem - staję,
się dzieckiem, aż jestem....

Jestem na samym szczycie. Boje
się, tej wysokości, więc wtulam się
w bezpieczne ramiona ojca, który
opowiada o Szwedach, którzy tam z
dołu strzelali z armat. I nie mogę po-
jąć dlaczego byli tak nierozumni? - a
może nie wiedzieli, że to jest Jasna
Góra?

Pamiętam, że był to słoneczny
dzień - taki skowronkowy - a tata
miał koszule w ciemne paski i pach-
niał wodą po goleniu....

Mama też nosiła zapaski, takie
same jak na tym fresku. Kobieta na-
malowana na pierwszym planie jest
podobna do mojej mamy! Może to

jest moja mama?! Mama tak samo
uśmiechała się do mnie, więc pew-
nie też tam gdzieś jestem...

Przed cudownym obrazem Mat-
ki Bożej mama klęczy rozmodlona,
a ja stojąc, czekam na odsłonięcie.

Jest! - fanfary grają, takim try-
umfem, że czuję dreszcze - a jest tak
cicho, jak by te fanfary były ciszą,...

Czuję, dotyk mamy - teraz nale-
ży klęczeć. Klęczę ale teraz nic nie
widzę. Nie widzę odsłoniętego obra-
zu i nie widzi mnie Matka Boża, że
jestem . Widziałem Ją tylko przez
chwilę, - była smutna. Może teraz się
uśmiecha?

Znowu fanfary! - teraz grają je-
sienią, zachodem słońca, ciszą,
domu...

Wstaję, z klęczek pierwszy. Uda-
je mi się, spostrzec w ostatniej chwi-
li - jest uśmiechnięta!

Czy moja mama jest podobna do
Matki Bożej? - rozmyślam, jedząc z
apetytem posiłek który mama przy-
gotowała na drogę. Chleb pachnie
naszym domem, posmarowany na-
szym masłem, obłożony naszym se-
rem – smakuje szczególnie - na ław-
ce pod murami klasztoru.

Wiem dlaczego! - przecież ten
chleb i masło i ser i jaja, były też z
nami przed cudownym obrazem.
Mówię o tym mamie i pytam, czy
wszystko wtedy staje się lepsze?

- Tak - wszystko tu staje się lep-
sze - potwierdza mama.

- Ale nie ty mamo - bo ty jesteś

Paluszki z
Jasnej Góry
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muzyce i efektach świetlnych. My-
ślę, że ten punkt programu przyspo-
rzył wiele okazji do tańca i rozryw-
ki – rzeczy tak przecież istotnych
dla młodego człowieka.

Na przygotowaniem i przebie-
giem całej imprezy czuwał ksiądz
Robert Mazurkiewicz razem z na-
szą wspólnotą zakonną. Była to dla
nas-księży, kleryków i nowicjuszy
kolejna okazja do sprawdzenia sie-
bie. Uważam, że każdy z nas wy-
wiązał się z tego na miarę swoich
możliwości i te dni zostały przez
nas dobrze przygotowane.

Jednakże jak pisał Sapkowski
“coś się kończy, coś się zaczyna”;
tak i te wspaniałe dni młodzieży ka-
nonickiej dobiegły końca. Myślę, że
przebiegły one dość sprawnie i in-
teresująco. Mam nadzieję, że im-

now. Łukasz Matuszczak

preza ta pozwoliła tym, którzy przy-
byli do Krakowa, dobrze wykorzy-
stać wolny czas, poznając miasto i
nowych ludzi oraz na długo pozo-
stanie w pamięci wszystkim jej
uczestnikom. Jak jednak na co
dzień wracać do tych dni? Recepta
na to jest bardzo prosta, gdyż po-
dał ją sam św. Augustyn: Kochaj i
czyń co chcesz !!!- a na pewno spo-
tkamy się za rok!
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kimi Bóg obdarza człowieka, tylko
kapłan może sprawować Euchary-
stię. Bóg pozwala odprawiać Mszę
świętą jedynie księdzu. Kapłan czy-
ni obecną  tę jedną Mszę sprzed
wieków. „Przywołuje” Jezusa w
Eucharystii. To jest główne zada-
nie kapłana. W tym go nikt nie za-
stąpi.

Kapłan to ktoś, kto potrafi zre-
zygnować z założenia własnej ro-
dziny po to, by kochać każdego spo-
tkanego człowieka. To ktoś, kto jest
powołany, by kochać tych, których
nikt nie kocha, którzy nie potrafią
kochać nawet samych siebie. To
ktoś, kto tworzy wspólnotę, w któ-
rej silni pomagają słabszym, zdro-
wi - chorym, radośni - smutnym, a
bogaci - biednym. To ktoś, kto
przyprowadza ludzi do Chrystusa.

Trudno jest dorastać do takiej
miary kapłaństwa, Jeżeli jednak
ksiądz przebywa zawsze z Jezusem,
to idzie dobrą drogą. Ważne, by
człowiek po seminarium, po tych
wszystkich książkach, wykładach,
konferencjach, znalazł bliską więź
z Jezusem. By stale się do Niego
odnosił.

Drogi Księże Prymicjancie,
uszanuj swoją pierwszą, nie uczo-
ną jeszcze pobożność, która ciebie
do zakonu skierowała. Ojciec Świę-
ty Jan XXIII w swoim dzienniku
pisał, że po święceniach kapłań-
skich zamieszkał na plebanii w po-
koju, którego ściana była jednocze-

śnie ścianą wiejskiego kościoła.
Miał wrażenie, że mieszka z Panem
Jezusem. Kiedy rano budził się, Je-
zusa pozdrawiał, mówił Mu „dzień
dobry”, a wieczorem „dobranoc”, w
ciągu dnia przychodził, modlił się.
Taki wielki papież. Podobnie swo-
ją pierwszą parafię wspomina zna-
ny dziś z wierszy ks. Jan Twardow-
ski. Proboszcz przywitał go, zabrał
do kościoła, pod wielki ołtarz, za-
palił dwie świece, otworzył taber-
nakulum: „Uklękniemy i teraz po-
modlimy się, bo będziemy razem z
Nim mieszkać, z Panem Jezusem”.

Takiego zadomowienia się w
Kościele, takiej łączności z Jezu-
sem, życzę ci Księże Prymicjancie.
Świat potrzebuje kapłanów, świat
potrzebuje ciebie - księże Pawle -
ale przede wszystkim pokochaj Ko-
ściół,  w którym jest Chrystus.
Oprzyj tę kapłanską - anielską „ro-
botę” właśnie na modlitwie i Eu-
charystii.

ks. Jerzy Hajduga CRL

* Kazanie prymicyjne wygłoszo-
ne podczas Mszy św. prymicyjnej ks.
Pawła Grenia CRL - w kościele pw.
M.B. Gromnicznej w Kożuchowie -
dnia 25 maja 2003 roku.
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Jest biblia, są klasycy, eksper-
ci; po co u daltonisty szukać pomo-
cy w odróżnianiu odcieni?

Wydaje mi się, że cel i zasady
odgrywają większą rolę wycho-
wawczą, niż metody i środki. Moż-
na wskazać kilka, pozornie sprzecz-
nych z sobą zasad np.: idealizm i
realizm, życie wewnętrzne i życie
społeczne, uniwersalność i specja-
lizacja.

Jeśli przyjmiemy, ze zasadni-
czym celem, z samego już założe-
nia może być tylko świętość, czyli
doskonała miłość, to pierwszą z
zasad musi być idealizm. Świętość
osobista należy do sfery ideałów; w
pewnym sensie można ją uznać za
największy ideał. Równoczesne
dążenie ku temu ideałowi jest ści-
słym obowiązkiem i racją bytu ży-

cia zakonnego. W świecie projek-
tów, pragnień i marzeń zakonnika,
ideał świętości musi zajmować cen-
tralną pozycję. Najbardziej żywe
marzenia nie zastąpią wysiłku,
szczerej i ponawianej ciągle proś-
by zbliżenia do ideału. Im bardziej
autentyczne umiłowanie ideału, im
bardziej intensywny wysiłek, tym
bardziej potrzebna jest bardziej re-
alna świadomość, że świętość nie
jest metą, którą można osiągnąć i z
zadowoleniem czekać na oklaski.
Świętość to stałe wyrzeczenie się i
zapomnienie o sobie, stała służba,
gotowość wyniszczenia siebie, po-
święcenia dla Boga w bliźnim. To
nie jednorazowy na zawsze ważny
egzamin. W imię realizmu należy
dbać o trzeźwy pogląd na świat du-
chownych, najmłodszego nawet

Formacja alumna

Tekst wydrukowany poniżej jest artykułem dobrze znanego wszyst-
kim(przybliżyliśmy Jego postać we wcześniejszych numerach) Ks. Francisz-
ka Dylewskiego CRL. Ukazał się w Cor Unum w roku 1967, ze względu jed-
nak na jego aktualność pozwoliliśmy sobie przedrukować go po raz drugi.
Ks. Franciszek niejednokrotnie powtarzał o konieczności i bogactwie życia
wewnętrznego, o świętości, i o różnych aspektach życia we wspólnocie. Tekst
ten, jest właśnie szeregiem Jego głębokich myśli dotyczących tych tematów.
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tualnej trwa w naszym  zakonie Księ-
ży Kanoników Regularnych Late-
rańskich siedem lat. Młody czło-
wiek od pierwszego dnia formacji
chce być całkowicie oddany Bogu
i kochać Go ponad wszystko. Taka
intencja przyświeca ludziom przy-
stępującym do święceń.

NIE JESTEŚMY ANIOŁAMI,
WYKONUJEMY TYLKO ICH
ROBOTĘ. A potem, po święce-
niach, przypomina o sobie zwykłe
życie. Kapłan staje się dla swoich
braci i sióstr takim właśnie aniołem,
czuwającym, żeby bliźni nie zginął,
nie pobłądził, by szedł do Pana
Boga prostą drogą.

Na początku XXI wieku sytu-
acja jest wyjątkowa i złożona. Z
jednej strony - człowiek chce żyć
w wolności i pokoju. Z drugiej stro-
ny - ten sam człowiek popada w
uzależnienia czy w inny sposób
krzywdzi samego siebie. Człowiek
dzisiaj coraz głośniej mówi, że wła-
sną mocą, własnymi siłami poradzi
sobie z życiem bez Boga, a nawet
wbrew Bogu.

W Polsce tyle tysięcy młodych
przychodzi na lekcje religii. Gdy-
byśmy byli aniołami, to mogliby-
śmy przyprowadzić do kościołów
tysiące młodych. Tymczasem ob-
serwujemy, że często chodzą oni na
lekcje, ale nie idą do kościoła, nie
uczestniczą w niedzielnej Mszy św.
Kapłan nie może więc być spokoj-
ny w swoim sumieniu, jeżeli widzi,

że jego podopieczni nie biorą udzia-
łu w życiu liturgicznym, jeżeli prak-
tyki religijne są im obce.

Nie jesteśmy aniołami, ale czy
dobrze wykonujemy robotę anio-
łów?

Prawdą jest, że praca księży
jest zróżnicowana. Wielu księży
jest świetnymi nauczycielami, lide-
rami społecznymi, jeszcze inni
dziennikarzami. Można powie-
dzieć, że te funkcje są  „dodane” do
ich misji kapłańskiej. Nierzadko tak
bardzo pochłaniają ich czas, siły,
zdrowie, że decydują o stylu i
kształcie całego życia. Zawsze jed-
nak ludzie oczekują, by ksiądz był
dla nich przede wszystkim i po pro-
stu księdzem. A to znaczy?

Pośród wielu darów i łask, ja-
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kandydata do
świętości. Żadna
funkcja, wiek czy
stanowisko nie
może służyć za
dowód osiągnię-
tej świętości.
Świat duchow-
nych przypomina
raczej pobojowi-
sko gęsto zasłane
trupami, kaleka-
mi, poronionymi
płodami jakichś tam mistrzów ży-
cia duchownego. Żywy, winien iść
na przód nawet po uświadomieniu
sobie, że znalazł się w grupie de-
zerterów i regeneratów ideału świę-
tości. Jedyny konkretny wniosek z
tego obrazu: w tej ciemnej masie
trzeba wyszukać sobie bratnią du-
szę, która w trudnych chwilach mo-
głaby służyć wsparciem w dążeniu
do świętości, obroną przed kpina-
mi przemyślnych zjadaczy chleba.

Potrzeba ludzkiej pomocy otrą-
ca o drugą parę pozornych przeci-
wieństw. Postęp w życiu ducho-
wym mierzy się ścisłością i żywo-
ścią wspólnoty, współżycie z Chry-
stusem, stopniem wewnętrznego
uciszenia, żeby można było dosły-
szeć głos Boży i pozwolić na swo-
bodne działanie Boga w naszym
sercu. Życia wewnętrznego w ści-
słym zjednoczeniu z Bogiem, nie
mogą zastąpić największe sukcesy
w dziedzinie apostołowania, dusz-

pasterstwa, a tym mniej osiągnię-
cia naukowe czy finansowe. Nie
wolno jednak przed bliźnim ucie-
kać na wewnętrzną pustynię. Nawet
zwykły rozwój psychiczny wyma-
ga różnorodnych kontaktów z ludź-
mi. Synostwa Bożego nie da się
utrzymać bez braterstwa z ludźmi.
Świętość rozwija się zwykle w od-
powiednim środowisku, w odpo-
wiednim klimacie duchowym, w at-
mosferze przesyconej zbiorowym
porywem ku świętości.  Życie
wspólne, wspólnota, rodzina zakon-
na, ma służyć pomocą, oparciem w
walce o świętość każdego dnia. Cie-
kawa byłaby statystyka: ilu przeło-
żonych czuje, że mają w swych pod-
władnych oddanych synów? Ilu za-
konników ma poczucie, że żyje w ro-
dzinie, a nie w mniej więcej zgranej
paczce starych kawalerów ? (...)

Świętość można uważać za mi-
mowolny wynik chrześcijańskiej
służby bliźniemu. Służba ludziom
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* ur. się 17 września 1914 roku w
Dobrakowie. Do zakonu wstąpił w
1930 roku. Zmarł 19 stycznia 2002
roku w Krakowie.

różnych zawodów, na różnym po-
ziomie rozwoju- wymaga od księ-
dza szukania wspólnego języka z
każdym człowiekiem, jak najbar-
dziej uniwersalnego wykształcenia.
Uniwersalizm ten można traktować
jedynie jako kierunek w którym
warto zdążać, bez złudzenia jednak,
że da się dziś ideał ten zrealizować.
Praktycznie ważniejszą jest specja-
lizacja; jej zdecydowany wybór
byłby pożądanym przed przyjęciem
święceń kapłańskich.

Potrzeba nam kilku fanatyków
wiedzy dla stworzenia ośrodka na-
ukowego a przedewszystkim po-
trzebujemy paru szaleńców Bo-
żych, żeby kanonie mogły stać sie
kuźnią świętości.

ks. Franciszek Dylewski CRL*

    (kazanie prymicyjne)

Trzech kapłanów w kapeluszach,
z białymi skrzydłami i napisem: NIE
JESTEŚMY ANIOŁAMI, WYKO-
NUJEMY TYLKO ICH ROBOTĘ.
Taki plakat pojawił się ostatnio w
niektórych parafiach z okazji Tygo-
dnia Modlitw o Powołania do Ka-
płaństwa i Życia Konsekrowanego.
Jest to jednocześnie obraz bardzo
prawdziwy.

NIE JESTEŚMY ANIOŁAMI.
Kapłan to osoba z ludu wzięta i dla
ludu przeznaczona. Bóg wybiera
tego, kogo chce. Wybiera świętego,
aby był bardziej święty; wybiera
grzesznika, aby nie był grzesznikiem.
Powołanie do kapłaństwa jest darem
i tajemnicą. Jest ono najpierw darem.
Nikt z ludzi nie może przypisywać
sobie prawa do bycia kapłanem. Jest
ono darem Bożej miłości. Kapłań-
stwo jest też tajemnicą - tajemnicą
spotkania Boga, który powołuje, oraz
człowieka, który odpowiada na to
powołanie. Często sam powołany nie
jest w stanie do końca wytłumaczyć,
nawet samemu sobie, jak to się stało,
że odkrył powołanie do kapłaństwa i
zdecydował się pójść drogą tego po-
wołania. Jest to droga długa i żmud-
na; czas formacji duchowej i intelek-

NIE JESTEŚMY
ANIOŁAMI, ALE...*
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