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Drodzy Czytelnicy,

Wielce cieszymy się, że właśnie w okresie Bo-
żego Narodzenia możemy oddać w Wasze ręce 
nowy numer „Cor Unum”. Pisząc, że jest to numer 
„nowy” mam na myśli nie tylko to, że pachnie on 
jeszcze farbą drukarską, ale przede wszystkim dwie 
inne kwestie. 

Po pierwsze, nowa jest szata graficzna, która, 
mam nadzieję, sprawi, że z jeszcze większą przy-
jemnością będziecie sięgali po nasze pisemko. 
Drugim powodem „nowości” tego wydania „Cor 
Unum” jest jego tematyka, związana ściśle z Świę-
tami Bożego Narodzenia. Bóg przychodzi na świat, 
aby go zmienić, uczynić „nowym”. Rodząc się w 
ubogim żłobie daje przykład tego, co należy czy-
nić, aby „porzucić uczynki starego człowieka, a 
przyoblec się w nowego”. Pokazuje, jak ważny jest 
drugi człowiek, zwłaszcza ten najbardziej bezbron-
ny, ogołocony, biedny, jak ważna jest rodzina, jak 
potrzebna jest przyjaźń. I  tymi wszystkimi „no-
wościami” będziemy dzielić się z wami na łamach 
naszej gazetki. Niech refleksja o Dzieciątku Jezus 
zaowocuje w Was radością, zaufaniem i nowym 
spojrzeniem na własne życie. 

Redakcja
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Kupujemy choinki
Chodzimy po sklepach
W poszukiwaniu świątecznych prezentów
Stół przykrywamy białym obrusem 
Zachwycając się ciepłem pulsujących światłem małych 
żarówek
Zanurzonych w zieloną puszystość niedużego leśnego 
drzewka
I czystością opłatka położonego na porcelanowym  
talerzu. 
Przy rozgadanym bez przerwy telewizorze 
Słuchając kolęd które przywołują wspomnienia 
I wyciskają łzy 
Składamy nijakie życzenia by potem długimi godzinami
Siedzieć przy stole 
Zajmując się jedynie konsumpcją kolejnych wigilijnych 
potraw
Mówimy
-Boże Narodzenie
Tylko przy stole nie ma już wolnego miejsca
A ciche pukanie do drzwi 
Ciągle pozostaje bez odpowiedzi
Zamiast betlejemskiej gwiazdy tylko uliczna lampa  
zagląda w okno
A Bóg nie po raz pierwszy odchodzi w ciemność 
Wlokąc za sobą coraz większą bezdomność.

Wacław Buryła
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Z pewnością wielu z nas, 
drogi czytelniku, może utoż-
samić swoją osobę ze słowa-
mi tego wiersza. Współczesny 
człowiek tak bardzo zapatrzony 
w telewizyjny ekran, nawet nie 
wie w jakim momencie staje się 
uczestnikiem Świąt bez Jezusa 
Chrystusa.

Już w pierwszych dniach 
listopada rozpoczyna się świą-
teczna kampania reklamowa,  
a w supermarketach spotykamy 
agresywne bilboardy z niezli-
czonymi  promocjami.

Czy w tym świątecznym 
krzyku jest jeszcze miejsce  
na to, co najważniejsze? Boże 
Narodzenie jest wyczekiwane 
przez nas z niecierpliwością. 
Święta nierozerwalnie łączą się 
z wieczerzą wigilijną, choinką, 
prezentami. Pragniemy włożyć 
jak najwięcej troski w posprząta-
nie naszych domów,  w przygo-
towanie smacznych potraw oraz  
w zakup prezentów. 

Jednak jeżeli zatrzyma-
my się jedynie na tym aspekcie 
świąt, sprawia to, że odczuwamy 
poczucie niespełnienia czy pust-
ki. A przecież tej pustki będącej  
w naszym wnętrzu nie zapełni-
my spożywając barszcz z uszka-
mi czy rybę w galarecie. 

 To, co najważniejsze  
zostaje zepchnięte przez nas  

na drugi plan. Przychodzący Je-
zus zastaje zamknięte ludzkie 
serca wypełnione obojętnością 
i chłodem. On nie chce, aby-
śmy odesłali go do betlejemskiej 
szopki, ale pragnie narodzić się 
w nas samych, naszych rodzi-
nach i wspólnotach. To od nas 
samych zależy, czy otworzymy 
na oścież zamknięte drzwi ser-
ca i zakratowane okna naszych 
dusz i zdejmiemy napis: „Obiekt 
chroniony. Jezusowi wstęp 
wzbroniony”. Okazuje się jed-
nak, że bardzo rzadko snujemy 
refleksję dotyczącą gruntowne-
go przygotowania naszego wnę-
trza na narodzenie Jezusa. Boże 
Narodzenie pozostaje jedynie 
pięknym, ale zarazem martwym 
zwyczajem z bogatymi trady-
cjami. Powoduje to, że bardziej 
absorbuje nas to czy wystarczy 
nam pierogów na stole albo czy 
dopiszą obfite opady śniegu, bez 
których trudno wyobrazić sobie 
święta. 

Przemierzając ulice i place 
Krakowa w dni poprzedzające 
Boże Narodzenie spoglądam  
na świąteczną pogoń, którą 
można sprowadzić do jednego 
obrazu: kolejki ludzi stojących   
do kas marketów, jak niegdyś  
za komuny, i ludzi wychodzą-
cych z supermarketów z wózka-
mi pełnymi jedzenia. Przycho-



  
4

dzą  mi wtedy na myśl słowa św. 
Jana Ewangelisty, umieszczo-
ne w Prologu Ewangelii: „Bóg 
przyszedł do swoich, a swoi 
go nie przyjęli.” Te słowa są 
bardziej aktualne niż kiedykol-
wiek w przeszłości. Czy historia 
sprzed dwóch tysięcy lat niczego 
nas nie nauczyła? Żydzi również 
nie przyjęli nowo narodzonego 
Jezusa i nie uznali w nim obie-
canego Mesjasza, którego wy-
czekiwali od wielu pokoleń… A 
kiedy nadszedł czas, nie zauwa-
żyli Jego przyjścia, ich serca były 
zamknięte na Maleńką Miłość, 
która przyszła zbawić świat. My 
również dzisiaj możemy popeł-
nić ten błąd, możemy przeoczyć 
przychodzącego do nas Jezusa.  
W tej przedświątecznej biega-
ninie zapominamy o najważ-
niejszym przygotowaniu, o upo-
rządkowaniu swojego wnętrza 
dla nadchodzącego Zbawiciela.  
Prawdziwą i nieprzemijającą ra-
dością płynącą z Bożego Naro-
dzenia nie jest stół pełen jedze-
nia, ale Chrystus, który pragnie 
zamieszkać w nas.

 Narodzony Jezus w bet-
lejemskim żłobie pragnie przyjść  
i zamieszkać w każdym z nas. 
Pozwólmy Mu na to. Pozwól 
Mu, aby mógł narodzić się w To-
bie podczas tegorocznych świąt. 
Na myśl przychodzą mi pasterze, 

którzy byli naocznymi świadka-
mi najważniejszych narodzin  
w dziejach świata. Ich życie  
z pewnością się zmieniło po 
spotkaniu z narodzonym Jezu-
sem. Powrócili z betlejemskiej 
groty, bogatsi w Chrystusa i Jego 
łaskę. 

 Święta Bożego Narodze-
nia również dla nas się zakończą. 
Rozbierzemy choinkę, bomb-
ki umieścimy w kartonowych 
pudłach, a z naszych ulic znikną 
świąteczne dekoracje. Nie po-
zwólmy na to, aby Narodzenie 
Jezusa zakończyło się w naszym 
życiu wraz z poświątecznymi 
porządkami. 

Zaprośmy Go, aby był  
z Nami nie tylko od święta, ale 
przede wszystkim w naszej sza-
rej codzienności. Niech światło 
płynące z betlejemskiej stajen-
ki rozświetla ciemne zakamar-
ki naszego życia i promieniuje  
na otoczenie, w którym żyjemy. 

 Czy pozwolę Bogu na to, 
aby powtórzył we mnie cud, któ-
ry się dokonał w Betlejem? 

kl. Piotr Szydełko CRL



5

  

(...) Bo Bóg nie przycho-
dzi do nas ani w gwałtownej 
wichurze rozwalającej i druz-
gocącej skały, ani w trzęsieniu 
ziemi, ani tym bardziej w og-
niu. Bóg przychodzi w  szme-
rze łagodnego powiewu. On jest  
w szumie wiatru, który gdy tylko 
się poczuje, twarz się zakrywa, 
bo wie się, że to 
idzie On. On jest  
w ciszy, która 
czasem przy-
tłacza i boli, 
dziwnie ściska 
serce lecz nie 
jest uczuciem, 
które jest i zaraz 
przeminie. Nie 
jest uczuciem...
jest pewnością. 
On jest w ciem-
ności, która cza-
sem przychodzi,  
i lęku który cza-
sem ogrania. On 
jest w poczuciu 
pustki i odczu-
ciu nicości, bo ta 
Go otacza i cza-
sami zniechęca 
tych, którzy nie 
mają dość siły 
by wytrwać. Ale jest on rów-
nież w ich zwątpieniu, w ich co 

dzień wyznawanej niewierze, 
niemocy bycia mocnymi, stra-
pieniu i braku nadziei. On jest 
w naszym małym ateizmie tak 
groteskowym, bo wyrastającym 
z poczucia że mogę Go uchwy-
cić, a gdy okazuje się to nie-
możliwe, obrażam się i wrzesz-
czę: nie wierzę! Lecz i w tym 

„nie wierzę” On również jest 
i wcale się nie obraża.
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Przed dwoma tysiącami 
lat przyszedł znowu. Jednak  
w sposób, który nie śnił się 
prorokom. Przyszedł do swego 
ludu, by ten mógł usłyszeć jego 
głos. Czy wiesz, czym  jest 
usłyszeć głos Boga? Przyszedł 
do swego ludu, który mógł uj-
rzeć swojego Boga, spojrzeć 
mu w twarz. Czy wiesz co zna-
czy spojrzeć w oczy Bogu? 
Przyszedł przed dwoma ty-
siącami lat w krzyku dziecka. 
Przyszedł wtedy najbardziej 
bezbronny i taki już pozostał. 
Stał się zakładnikiem miło-
ści, którą obdarzył człowieka. 
Krzyk dziecka, który rozległ 
się dwa tysiące lat temu, można 
usłyszeć i dziś. I to czyni właś-
nie chrześcijaninem, owo nie-
ustanne odchodzenie w ciszę, 
szukanie jej w sobie i wokół 
siebie. Bo bycie chrześcijani-
nem jest w zasadzie stawaniem 
się nim. Każdego dnia. Nie ma 
definicji ani chrześcijaństwa, 
ani chrześcijanina. A kto myśli 
inaczej po prostu się myli. Dla 
mnie chrześcijanin to ten, który 
usłyszał krzyk dziecka w ciszy, 
której uczył się i której uczy się 
ciągle. Nie jest to oczywiście 
łatwe i czasami, wbrew pozo-
rom ( i dla pocieszenia co nie-
których), nie chodzi o tę naszą 
po ludzku interpretowaną ciszę, 

ale po prostu o wewnętrzny po-
kój serca i  otwartość. Zresztą 
to odchodzenie ma służyć tyl-
ko jednemu, ma otworzyć serce  
na krzyk dziecka. Środki do tego 
mogą być różne, ale cel jest za-
wsze ten sam. Krzyk dziecka, 
który rozległ się w moim ser-
cu nie pozwala mi już żyć tak 
jak żyłem do tej pory. Sprawia, 
że już nie mogę przejść obojęt-
nie wobec drugiego człowieka 
i jego historii. Nie mogę już 
obojętnie przejść wobec tego 
świata i jego historii. I na tym 
polega sekret chrześcijaństwa. 
Na zachwyceniu się Bogiem  
i drugim człowiekiem, bo tylko 
chrześcijaństwo daje człowie-
kowi to zdumienie, zdumienie 
nad sobą i własną godnością.  
I to jest Ewangelia.

Bóg stał się bezbronnym 
wobec nas. I to trwa po dzień 
dzisiejszy. Każdego dnia zstę-
puje na ołtarz by wejść w chleb, 
który staje się Nim: krzykiem 
bezbronnego dziecka,  które po 
to się narodziło, by wołać czło-
wieka, by wołać o jego miłość. 
Każdego dnia leży On całkowi-
cie bezbronny na ołtarzu, cał-
kowicie zdany na nas. Ksiądz 
może przecież zrobić z hostią 
co tylko chce. Dla tego kto wie-
rzy, ta hostia będzie najwięk-
szym skarbem, czymś co prze-
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kracza wszystko; dla tego kto 
nie wierzy będzie kawałkiem 
chleba, który w jakimś szaleń-
czym zapędzie utożsamia się  
z Bogiem, będzie chlebem, 
przed którym ludzie się modlą 
i zachowują w taki sposób jak-
by ta chwila mogła cokolwiek 
w ich życiu zmienić. Chrystus 
leży na ołtarzu każdego dnia 
i to od ciebie zależy co z nim 
zrobisz. To od ciebie zależy czy   
ta chwila okaże się rzeczywi-
stością, która zmienia świat- 
- Twój świat, czy też wielkim 
samo - oszukańczym spekta-
klem, mrzonkami o wielkości 
i godności człowieka. Wybór 
każdego dnia zależy od Cie-
bie. Lecz jeśliś posłyszał „Ten” 
głos nie masz już innego wybo-
ru i żyć inaczej nie możesz.

Boże Narodzenie poprze-
dza liturgiczny okres Adwentu, 
który jest czasem przygoto-
wania naszych serc na przyj-
ście Jezusa. Jest to czas na-
szego osobistego Marana Tha 
( Przyjdź Panie Jezu!). Ale  
w zasadzie adwent nie trwa 
przepisowo cztery niedzie-
le, czyli tyle ile przewidu-
ją przepisy liturgiczne. Ad-
went u chrześcijanina to całe 
jego życie. I nieraz całe życie 
człowieka jest owym wielkim 
Marana Tha i to właśnie jest 

istota bycia chrześcijaninem, 
owo nieustanne wyczekiwanie, 
owo wsłuchiwanie się w ciszę, 
aż przerwie ją krzyk dziecka, 
krzyk Boga, bezbronnego i  cał-
kowicie zdanego na nas. Boga, 
który tak ukochał człowieka że 
stał się od niego zależny. 

kl. Grzegorz Cyganik CRL
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Jak u was w klasztorze wy-
gląda wigilia? – często pytają 
znajomi, którym ten wyjątkowy 
wieczór kojarzy się wyłącznie ze 
spotkaniami w rodzinnym gro-
nie, w domowym zaciszu. Otóż 
wychodząc im naprzeciw piszę 
tych kilka zdań. Oczywiście ar-
tykuł ten przedstawia moje oso-
biste odczucia, ale postaram się 
w nim jak najlepiej zarysować 
obchody wigilii u kanoników  
w Krakowie.

Przed południem w całym 
naszym domu jest duży ruch. 
Wszyscy klerycy kończą swoje 
dyżury – czyli sprzątanie wy-
dzielonej części klasztoru. „Sta-
jenka w kościele stoi, podłogi się 
błyszczą, kurze starte, choinki  
w różnych częściach domu świe-
cą…uff – nareszcie święta!

Nie wypatrujemy jednak 
wtedy pierwszej gwiazdki. Ra-
czej zerkamy niecierpliwie na 
zegarki, aby upewnić się ile 
pozostało czasu do spotkania 
w kaplicy, o godzinie wyzna-
czonej wcześniej przez przeora. 
Gdy nadejdzie ten czas wszy-
scy domownicy gromadzą się 
u Niebieskiego Gospodarza na-
szego domu – Jezusa Chrystusa. 
Wspólne modlitwy to nasz chleb 

powszedni, jednak bardziej rzu-
cające się w oczy białe sutanny 
księży mówią, że ten dzień nie 
jest zwyczajny. Wspólnie odma-
wiamy I Nieszpory z Uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego, po 
nich następuje według zwyczaju 
zakonnego absolucja.

Kolejna część uroczystości 
odbywa się w refektarzu. Na po-
czątku przeor, jak ojciec rodziny, 
prowadzi modlitwy przed wie-
czerzą, czyta fragment Ewange-
lii o narodzeniu Jezusa i święci 
opłatki. Później wszyscy łamią 
się opłatkiem. To okazja do mi-
łych słów, życzeń. W takich mo-
mentach czuć, że zakon to jedna 
wielka rodzina, pomimo że nie 
łączą nas więzy krwi, jednoczy 
nas wspólny cel. Gdy złożymy 
życzenia paniom, które pracują 
w kuchni, zasiadamy do wiecze-
rzy. Na stole znajdują się trady-
cyjne potrawy: karp w galarecie, 
barszcz z uszkami, różne gatunki 
smażonej ryby…

Po zakończeniu wspólne-
go posiłku nie rozchodzimy 
się. Teraz zaczyna się wspólne 
kolędowanie. Po chwili cały 
klasztor napełnia się dźwiękami 
kolęd. Obdarzeni talentem mu-
zycznym grają na instrumen-
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tach i wszyscy śpiewamy.

Wolny czas aż do „Paster-
ki” różnie wykorzystujemy. 
Dwa lata temu byliśmy w szpi-
talu, gdzie leżał nasz starszy 
współbrat. Świetlica szpitalna 
napełniła się wtedy kolędami  
a na twarzach chorych pojawiły 
się łzy…

Wieczorem trochę czasu 
spędzamy w naszej kleryckiej 
salce. Prowadzimy swobodne 
rozmowy, oglądamy telewizję, 
zajadamy się słodyczami. Wszy-
scy mają już w kieszeni bile-
ty PKP do swoich rodzinnych 
miejscowości. Niektórzy są już 
spakowani, inni dopiero teraz 
znajdują na to czas. Tak mija 
nam czas do Mszy o północy. 
Wszystkich ogarnął świąteczny 

nastrój. Tylko ceremoniarz jest 
trochę podenerwowany, bo chce 
aby podczas liturgii wszystko 
dobrze wyszło.

Ukoronowaniem wigilijne-
go wieczoru jest uroczysta Pster-
ka. Każdy na niej ma określone 
funkcje, bo tłumów w naszym 
seminarium nie ma, aby tylko 
wybrani „obstawiali liturgię”. 
Gdy Jezus zostanie już złożony 
w naszych sercach i Msza się 
zakończy jeszcze raz życzymy 
sobie wesołych świąt i żegna-
my się. Większość wcześnie 
rano uda się do swoich rodzin  
w różne rejony Polski. Ponow-
nie spotkamy się piątego stycz-
nia wieczorem.

kl. Dawid Kover CRL
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„Człowiek dwulicowy” to kłamca oszust i hipokryta. 
Osoba pozbawiona taktu i dobrego smaku. Jednostka 
sprzedająca się za każdym razem, gdy tylko pogłę-
bia swoją fałszywą naturę. Nie ma w niej praw-
dy. Z wielkim trudem, a często nawet nie po-
trafi wydobywać z siebie grama odwagi.  
O własnym zdaniu może przeczytać jedynie  
w encyklopediach, a za cenę wygody 
zrobi wszystko prócz wypowiedze-
nia sprzeciwu zagrażającego zy-
skowi.

Tak definiuję „ Dwuli-
cowego człowieka”. Je-
śli ktoś ma inne, nieco 
odmienne zdanie. Pro-
szę o kontakt w celu omó-
wienia. Adres będzie podany  
na końcu.

A teraz poważnie.
W międzyludzkich kontaktach 

„dwulicowość” uważam za czynnik nie-
zwykle destruktywny. W życiu powinniśmy 
raczej doszukiwać się rzeczy, które budują. Nie 
mówię oczywiście o firmach budowlanych, ale  
o uczuciach czyniących świat lepszym. Podejrzewam 
nawet, że Bóg stwarzając człowieka w jego instruk-
cji obsługi napisał: „DO UŻYTKU Z MIŁOŚCIĄ ! NIE  
UŻYWAĆ Z KŁAMSTWEM ! ”



11

Niestety, największy udział procentowy ma w dwulicowości” 
właśnie obłuda. Z niej nigdy nie może wyjść nic innego, jak 

tylko kłótnie i wiele nerwowych sytuacji.
Również kierujący się „dwulicowym instynktem” 

nie przykładają większej wagi do uczuć. Rządząc się 
własną wygodą potrafią innych pozbawić wielu 

rzeczy i nie mają przy tym najmniejszych skru-
pułów.

Z tego wynika kolejny wniosek, że 
„najmniejszym sprzymierzeńcem 

dwulicowości” jest zaufanie. Dwu-
licowość jej nienawidzi, dlatego 

powoduje wielkie spustosze-
nie. Człowiek bowiem jest 

tak skonstruowany, że 
swoją miłość i sym-
patię okazuje mię-

dzy innymi poprzez 
zaufanie. Dalej. Jeśli 

komuś wierzymy, w miarę 
upływającego czasu, wyja-

wiamy mu różne sekrety. Tym 
samym oddajemy kawałek swojej 

intymności. Pisząc „intymność” nie 
chodzi mi o ściąganie ubrania, ale o po-

kazanie takiej strony ducha, o której inni nic 
nie wiedzą. Jeśli potem „człowiek dwulicowy” 

wyjawi innym takie tajemnice, a wierzę że to po-
trafi, wyrządza wielką krzywdę. Niestety najczęściej 

zaślepiony własną korzyścią nawet nie zwróci uwagi na 
zło jakie po sobie zostawia. Bo chyba bardziej od rany spo-

wodowanej kilkoma uderzeniami pięści boli rana pozostawio-
na w skutek wykpienia zaufania.

Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że ludzi o dwulicowej 
osobowości bardzo trudno prześwietlić. Najczęściej nie zdajemy 
sobie sprawy, że osoba której nie schodzi uśmiech z twarzy, może 
być w rzeczywistości totalnym draniem myślącym o zaspokojeniu 
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własnych pragnień. Cała ta niewiedza kończy się najczęściej tym, 
że prawdy dowiadujemy się od zupełnie innych ludzi. Moment 
poznania dwulicowej natury człowieka, jeśli taka w ogóle w nim 
występuje, jest niezwykle bolesny. W naszym odczuciu wychodzi-
my na „naiwnie zrobionych w balona”. Wtedy dopiero dochodzi  
do nas jak łatwo dajemy się złapać w „pułapkę zaufania”. Pojmu-
jemy w końcu, że nadal są tacy, którzy sercem wciąż przypominają 
samolubne stworzenie.

Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że wspomniany 
moment poznania prawdy w rzeczywistości jest czymś dobrym. 
Może czujemy się wtedy podle, jesteśmy wkurzeni, jednak w tym 
wszystkim zyskujemy coś wartościowego. W końcu dowiadujemy 
się o tym jaki ktoś jest w rzeczywistości. Naprawdę moment od-
krycia „dwulicowości” w drugim człowieku, może w kimś bliskim, 
jest końcem pogłębiania się chorej przyjaźni.

Nigdy nie można zapomnieć o sprawdzeniu czy dana osoba 
jest naprawdę dwulicowa. Nie należy na ślepo podążać za głosem 
innych. Do wszystkiego trzeba przykładać swoje oko, szczególnie 
jeśli w grę wchodzi przyjaźń, wartość na tym świecie niezwykle 
istotna.

Jeśli podejrzenia się sprawdzają, nie można skreślać takiej 
osoby. Jednak dalsza głębsza przyjaźń jest raczej niepotrzebna.

Czasem jest mi szkoda ludzi dwulicowych, którzy jak kamele-
on dostosowują się do zastanego środowiska. Żal mi ich z powodu 
szczerości jakiej nie mają i zaufania, którym gardzą. Najbardziej 
jednak smuci mnie ich nieświadomość podczas czynienia wielu 
świństw.  Zastawianie się własnym szczęściem i mówienie, że  
w aktualnym świecie jest to norma. 

nov. Maciej Guziejko
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Jezus Chrystus również i dzisiaj w XXI wieku, podobnie 
jak przed niemalże dwoma tysiącami lat przychodzi do nas  
i staje przed nami młodymi i zwykłymi ludźmi, którzy wcho-
dzą w dorosłe życie, aby zaprosić nas do wspólnej wędrówki  
na ziemskich szlakach. Również My obecni nowicjusze z Za-
konu Kanoników Regularnych Laterańskich spotkaliśmy na na-
szej drodze przed kilkoma miesiącami Jezusa, który zaprosił 
nas do pójścia za Sobą, aby głosić Dobrą Nowinę wszystkim 
ludziom. Zostawiliśmy wszystko za sobą (rodziny, znajomych, 
przyjaciół, dawne przyzwyczajenia) nie oglądając się poszliśmy 
za Jezusem Zmartwychwstałym stawiając sobie na pierwszym 
miejscu Boga Ojca Wszechmogącego.

Pierwszy raz ze wspólnotą Kanoników Regularnych zetknę-
liśmy się zarówno ja jak i nov. Maciek kilkanaście lat temu, gdy 
wstępowaliśmy w szeregi braci ministranckiej. Stało się tak, 
ponieważ pochodzimy z parafii, w której od wielu lat pracują  
i służą ludziom właśnie księża kanonicy. 

W dniach od 1 do 20 sierpnia przechodziliśmy swój pierwszy 
etap na drodze życia zakonnego jakim jest postulat. W pierwszy 
dzień zjechaliśmy się jako kandydaci z różnych części Polski 
do Ełku (stolicy Mazur), aby właśnie tu, w jednej z placówek 
zakonnych,  rozeznawać swoje powołanie i przyglądać się ży-
ciu księży kanoników. Korzystaliśmy z gościnności ks. prze-

Przechodząc obok je-
ziora Galilejskiego, Jezus 
ujrzał dwóch braci: Szy-
mona, zwanego Piotrem, 
i brata jego Andrzeja, jak 
zarzucali sieci w jezioro; 
byli bowiem rybakami.  
I rzekł do nich: „Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was ry-
bakami ludzi. Oni natych-
miast zostawili sieci i  po-
szli za Nim…”

 (Mt 4.18-20)
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ora Andrzeja Oleksego i innych Księży pracujących na tej 
parafii, którzy swoją postawą i przykładem wdrażali nas  
w życie duchowe. Za co im już teraz serdecznie dziękuje-
my. Po przyjeździe przywitał nas nasz pierwszy przełożo-
ny ks. magister kleryków i nowicjuszy Wojciech Ćwiękała, 
z którym wspólnie spędziliśmy pierwszy tydzień postulatu. 
Pozostały czas pozostaliśmy pod opieką i ojcowskim okiem 
ojca duchownego seminarium ks. Tadeusza Masłowskie-
go. W programie dnia punktem najważniejszym i kulmi-
nacyjnym była Msza św. podczas której księża wygłaszali 
kazania wprowadzające nas w życie zakonne. Oczywiście 
nie zabrakło też modlitwy, rozmyślania, wspólnej rekre-
acji. Ks. magister i ks. przeor pokazali i oprowadzili nas 
po Ełku (pięknym mieście położonym nad samym jezio-
rem) przybliżając nam historię tamtejszej parafii i miasta. 
Z ks. Tadeuszem wyruszyliśmy na całodniową wycieczkę. 
Byliśmy nad samą granicą z Białorusią, modliliśmy się  
w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej oraz podzi-
wialiśmy piękno krajobrazu Puszczy Augustowskiej. Na-
tomiast proboszcz ze Stradun ks. Tomasz Franieczek za-
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brał nas na rejs żaglówką. Było to dla niektórych z nas nowe 
doświadczenie żeglować z tak dobrym i doświadczonym ster-
nikiem Ks. Tomaszem, który uczył nas podstawowych zwrotów  
i czynności w czasie żeglowania. 

Dzisiaj z perspektywy już prawie trzech miesięcy, mogę  
z całą pewnością stwierdzić, że był to piękny czas na naszej 
drodze za Jezusem. Ponieważ był czasem wielu pytań i odpo-
wiedzi. Każdy z nas stawiał sobie pytania i szukał podczas tych 
kilkunastu dni odpowiedzi. „Panie czy Ty chcesz mnie jako 
ucznia Jezusa Chrystusa, chcesz żebym był kapłanem”- było to 
najważniejsze pytanie stawiane Panu Bogu w czasie wszystkich 
dni spędzonych w Ełku. Odpowiedz znaleźli i usłyszeli tylko 
dwaj obecni nowicjusze (nov. Paweł z Drezdenka i nov. Maciej 
ze Stradun) spośród wszystkich kandydatów do Zakonu Kano-
ników Regularnych Laterańskich. 

nov. Paweł Jacko
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Łaska powołania przychodzi do duszy człowieka w różny spo-
sób i w różnej formie. Bóg może powoływać do swojej winnicy  
o każdej porze dnia i w każdym okresie życia. Może powołać każ-
dego z Nas. Do jednych Bóg mówi cicho, delikatnie i spokojnie. 
Inni, aby usłyszeć głos Boży potrzebują mocnego wstrząsu. Powo-
łaniem jednych jest założenie własnej rodziny, innych samotność  
i w końcu powołanie do życia kapłańskiego lub zakonnego. Jak 
mawiał Jan Paweł II: Powołanie kapłańskie i zakonne jest jednym  
z najpiękniejszych wśród wszystkich powołań, jakimi stale przema-
wia do nas Ewangelia. 

Był ciepły i pogodny sierpniowy dzień. Wtorek. Ostatnie dni 
wakacji. Ruszyliśmy wcześnie rano, gdy słońce dopiero wyłaniało 
się zza horyzontu. Do Krakowa przecież nie tak blisko, ale jecha-
liśmy autostradą. Ostrożnie i bezpiecznie. To był ważny dzień dla 
Piotrka. I dla Nas. Jego rodziców, przyjaciół, zaproszonych gości. 
Piotrek jest moim przyjacielem. Dorastałam do tej przyjaźni długo. 
Zawdzięczam Jemu bardzo wiele. To On pokazał mi, że droga bez 
Boga jest pusta i szara, że życie trzeba przeżyć mądrze i pięknie. Że 
moc wiary, jaka z Nas wypływa czyni nas w oczach Boga ludźmi 
spełnionymi. Że nie można tylko brać, ale trzeba i dawać! Że Bóg to 
mój najlepszy przyjaciel, który nigdy mnie nie opuści.

Piotrek zawsze wyróżniał się w naszej klasie. Małomówny, 
spokojny, zawsze stojący obok, głęboko wierzący. W drugiej klasie 
pojechaliśmy razem do Kolonii na Światowe Dni Młodzieży. Wtedy 
nasza przyjaźń umocniła się. Były chwile radości, spontaniczności 
i wspólnego czynienia dobra. Potem wspólny wyjazd na rekolekcje 
do Gostynia, wyprawy wspólnie z innymi członkami Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. To On mnie namówił, abym przyszła 
na jedno spotkanie. Przyszłam i już tak zostało. Po maturze czę-
sto zadawałam sobie pytanie: co dalej? Nie wiedziałam, jakie stu-
dia podjąć, co dalej robić w życiu, a Piotrek wiedział od zawsze.  
Wiedział, gdzie będzie szczęśliwy i gdzie znajdzie drugi dom. 
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Oznajmił nam, że jedzie do Krakowa. Tam podejmie studia  

i zacznie dalsze życie w Zakonie Księży Kanoników Regularnych 
Laterańskich.

Zmartwiłam się. Czym? Odległością. Kraków leży przecież tak 
daleko. Ale wiem, że nie potrzebnie. Tam gdzie jest ktoś szczęśliwy, 
tam wcale nie jest tak daleko. Gdy Piotrek zaczynał nowicjat-pła-
kałam. Właściwie nie wiem dlaczego. Może z bezradności. Czułam 
ogromną pustkę w sercu. Jakbym straciła przyjaciela. 

Minął rok. Piotruś złożył pierwsze śluby zakonne. W Jego 
oczach widoczna była przeogromna radość. Gdy zakładał sutannę, 
razem z Andzią omal się nie popłakałyśmy. Ze szczęścia. To był 
jeden z najpiękniejszych dni w życiu Piotrka. I moim.

W uroczystości brało udział wielu zaproszonych księży, za-
konników i gości. Wśród osób bliskich Piotrkowi był ksiądz Artur 



  
18

- nasz katecheta z lat szkolnych i duchowy przewodnik naszej gru-
py. Z Henrykowa przyjechał także ksiądz Krzysztof Kopij. Wszy-
scy uśmiechnięci od ucha do ucha. Najważniejszymi gośćmi byli 
dla Piotrka rodzice. Siedzieli w pierwszym rzędzie, zaraz za swoim 
synem. Na ich twarzach malowało się wielkie poruszenie i przejęcie. 
Radość z wybranej drogi, jaką podjął jeden z ich synów. 

Tam dalej siedzieliśmy- my. Przyjaciele. 
„Aniu widzisz, jaki nasz Piotruś szczęśliwy i radosny?”-spyta-

łam koleżanki, która siedziała obok mnie. Kiwnęła głową. 
Homilię, jaką wygłosi wizytator ksiądz Marian Szczecina obra-

na była w radosne i piękne treści. Czułam obecność Ducha Świętego 
i wielu Świętych. Ksiądz mówił jasno i zrozumiale. Bardzo podoba-
ły mi się słowa Księdza Mariana. Mówił do tych młodych chłopców, 
którzy podjęli zaproszenie Pana Jezusa i do Nas - ludzi świeckich.

Pamiętam też bardzo dobrze moment, kiedy Piotrek leżał na zie-
mi i w ciszy zawierzał swoje życie Bogu. W ciszy swojego serca.

Po Mszy Świętej udaliśmy się na uroczysty obiad do klaszto-
ru. Ucieszyłam się, kiedy po raz drugi (pierwszy raz podczas Ka-
nonickich Dni Młodzieży) mogłam zasiąść do stołu razem z innymi 
w zakonnym refektarzu. Na każdym kroku było czuć przeogromną 
świętość. 

Razem z Piotrkiem usiedliśmy przy środkowym stole. Kątem 
oka zobaczyłam uśmiechniętego od ucha do ucha Łukasza, z którym 
zaprzyjaźniłam się jeszcze w maju. Ucieszyłam się, gdy znalazł się 
moment, na wspólną rozmowę i małą sesję fotograficzną w przy-
klasztornym pięknym ogrodzie. 

Piotrek już w sutannie starał się porozmawiać z każdym z nas. 
Siedział obok rodziców. Szczęśliwy i lekko zamyślony. W refektarzu 
było gwarno. Naprzeciwko mnie siedzieli księża kanonicy w białych 
sutannach. Sylwetką przypominali mi Papieża. Kasia robiła zdjęcia. 
Tak na pamiątkę. Pokażemy je innym jak wrócimy. Ucieszą się.

Słyszałam jak jeden z kleryków powiedział, że sutanna bardzo 
dobrze pasuje do Piotrka tak jakby się do niej urodził. Święta racja!

Nadszedł czas na złożenie gratulacji, życzeń i wypowiedzenie 
słów, wypływających prosto z naszych serc. Podarowałam Piot-
rkowi prezent, nad którym rozmyślałam bardzo długo. Chciałam, 
żeby był oryginalny, szczery w swej prostocie i taki prawdziwy. 
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To album z naszymi wspólnymi zdjęciami, które zrobione były  
w przeróżnych miejscach. Ważnych dla mnie i dla Piotrka. Kolonia, 
spotkania KSM-u, Kanonickie Dni Młodzieży czy szkolne lata. Pod 
każdym zdjęciem starałam się coś napisać. Jest takie jedno zdjęcie. 
Z Piotrkiem jesteśmy w Lohr. Pora obiadowa (Piotrusia ulubiona). 
Mamy pogodne wyrazy twarzy. Podpis jest następujący: „Dziękuję 
za poduszkę, którą podarowałeś mi w prezencie.” Pamiętam jakby 
to było wczoraj. Poduszka a na niej właśnie to zdjęcie. Taki prezent 
jak mawia Piotrek na całe życie. Całe. 

Po obiedzie Piotrek oprowadził Nas jak to mawia po „swoim” 
Krakowie. Tu jest teraz Jego drugi dom. Na Rynku jakiś pan karmił 
gołębie. Uśmiechnął się do nas, gdy przechodziliśmy obok niego. 
Wiecie? Uśmiech jest najkrótszą drogą do drugiego człowieka. To 
często się sprawdza.

Dzień w Krakowie dobiegał końca. Wróciliśmy na ulicę Bożego 
Ciała. Piotrek udał się na nieszpory, a my zajęliśmy się pochłania-
niem przepysznych owoców i oglądaniem jego zdjęć z nowicjatu. 
Ileż tu znajomych buzi! Fajnie. Jeszcze tylko kolacja i pora wracać. 
Do domu przecież daleko. 

Ksiądz Artur razem ze swoją wesołą gromadką odjechał jako 
pierwszy. Uściskom nie było końca. Ja jechałam razem z Tomkiem  
i Piotrka rodzicami, więc odjeżdżaliśmy jako drudzy.

Jeszcze udało nam się porozmawiać z księdzem magistrem. Od 
razu widać, że jest to człowiek otwarty na ludzi, dobry i życzliwy. 
Miło nam się gawędziło.

Pora na Nas. Przecież dzień obfity był w emocje, przeżycia  
i uroki podróży. 

Trudno jest się żegnać z osoba bliską sercu. No, ale przecież 
Piotrek za nie cały miesiąc zapowiedział swój przyjazd do domu. 
Wspaniale!

Do zobaczenia w Miliczu Przyjacielu!
Gdy wracaliśmy pomyślałam sobie, że każda osoba posiada 

własną drogę powołania, która pozostanie ostatecznie Bożą tajemni-
cą. Piotrek został powołany właśnie TAM. W Krakowie. W zakonie 
kanoników. Tam jest szczęśliwy. 

I ja jestem szczęśliwa
Asia Wietrzyńska
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Z ks. Feliksem Mleczko Kanoni-
kiem Regularnym Laterańskim roz-
mawia nov. Maciej Guziejko

Nov. Maciej Guziejko: Księże, wiadome jest, że wraz z upły-
wającymi latami zmieniają się obyczaje i zasady, które rządzą 
ludźmi. Domyślam się również, że pewnego przeobrażenia nie 
uniknęła i zakonna rzeczywistość, w szczególności chodzi mi o 
sferę seminarium. Dlatego proszę, aby opowiedział mi Ksiądz o 
latach swojego klerykatu, o rzeczach których dziś przyszli kano-
nicy już nie doświadczają.

Ks. Feliks Mleczko: Tak, zgadzam się z tym, że okresowi mo-
ich studiów, a były to lata 50-te, towarzyszyły nieco odmienne 
zasady. Zacznę może od tych najbardziej widocznych.

Kiedyś nie można było zdejmować sutanny w ciągu dnia. Na-
wet w czasie uprawiania sportu mieliśmy je na sobie. Pamiętam 
często podczas gry w siatkówkę przykuwaliśmy uwagę starszych 
pań, które z niezwykłym skupieniem z okien kamienic obser-
wowały przebieg meczu. Mogę teraz śmiało stwierdzić, że były 
naszymi najwierniejszymi kibicami.

Fakt ciągłego noszenia sutann nie sprawiał nam problemu. 
Ludzie z sympatią reagowali na nasz widok, a zdarzało się na-
wet, że dzieci klękały zauważając nas na ulicach Krakowa. Brały 
nas pewnie za księży idących z Najświętszym Sakramentem. Na-
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prawdę, ludzie byli bardzo mili.
Wracając do zmian, które zaszły, przejdę może do spraw 

wewnątrzklasztornych. Przede wszystkim należy zacząć  
od tego, że mieliśmy o wiele więcej pracy niż współcześni kle-
rycy. Na przykład każdy z nas musiał opiekować się własnym 
zagonkiem. Pielił go, podlewał i robił wszystko, aby wyhodować 
jak najlepsze warzywa. Dodatkowo pomagaliśmy naszemu bratu, 
który w tamtym czasie uprawiał ok. 3 tys. krzaków pomidorów. 
Było przy tym naprawdę dużo zabawy. 

Robiliśmy ponadto ramki i różańce. Każdy kleryk musiał 
wykonać 2 różańce w ciągu tygodnia. Później rzeczy zabierane 
były do Gietrzwałdu. Nie wszystkim wychodziło łączenie kora-
lików i  tracili na to dużo czasu. Mnie zrobienie jednego różańca 
zajmowało 20 minut, dlatego niekiedy brałem tę pracę od moich 
współbraci, a oni wyręczali mnie np. przy pieleniu ogrodu. Oso-
biście odpowiadał mi taki układ.

Uważam także, że w latach mojego klerykatu panowa-
ła większa dyscyplina. Od rana do 21.00 seminarzyści mówili  
do siebie szeptem, przy jedzeniu w ogóle. Od 21.00 rozpoczy-
nało się Silencium Strictum (milczenie zupełne). Zabronione 
było przebywanie w pokoju innego kleryka, chyba że magister  
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(wychowawca kleryków) wyraził na 
to zgodę. Oczywiście podczas takich 
odwiedzin drzwi od pokoju musiały 
być otwarte. Za niepodporządkowanie 
się tym zasadom magister mógł uka-
rać kleryka, na przykład całowaniem 
podłogi. Taka kara może dziwić, ale 
zdarzały się inne, jeszcze bardziej ory-
ginalne. Słyszałem, że kiedyś, jeszcze 
przed moim przyjściem do nowicjatu, 
jeden z kleryków pożyczył bez pytania 
kościelny dzwonek. Gdy dowiedział 
się o tym ówczesny magister, kazał 
mu go odnieść. Wszystko skończyło-
by się dobrze, gdyby nie miał zwrócić 
dzwonka trzymając go w zębach i idąc 
na kolanach. Z jego pokoju do kościoła 
było trochę metrów i schodów do po-
konania, dlatego nie było łatwo. Dziś 
już takich kar się nie stosuje. 

W refektarzu (jadalni) również 
panowały bardziej surowe zasady. 
Wspomniałem już wcześniej, że pod-
czas posiłków obowiązywało milcze-
nie, prócz jednej osoby, która czytała 
wszystkim Słowo Boże i inne pobożne 
lektury. Nowicjusze podczas pierw-
szego dania musieli klęczeć. Dopiero, 
gdy przełożony dał znak do wstania, 
rozpoczynali jedzenie. O zabieraniu 
pożywienia do pokojów również nie 
było mowy. Zabronione było jedzenie 
między posiłkami, chyba, że ktoś był 
chory. Jest zresztą o tym stosowny za-
pis w naszej zakonnej regule.

Będąc przy posiłkach należy do-
dać, że nasz jadłospis był o wiele bar-
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dziej uboższy niż aktualny. Na co dzień spożywaliśmy chleb po-
smarowany marmoladą lub smalcem. Wędlina pojawiała się od 
święta, a masło jedli tylko księża. 

Wspomniana wcześniej marmolada, wydzielana była w kost-
kach i przechowywana w dużych skrzyniach. Nieraz widziałem 
jak brat, który wydawał pożywienie, przed pokrojeniem marmo-
lady wycierał z niej warstwę pleśni. Naprawdę,  taki widok nie 
zawsze cieszył.

Warto jeszcze podkreślić, że przez lata mojego klerykatu ani 
raz nie pojechałem do domu. Przez cały czas przebywałem w 
kanonickiej wspólnocie. Wakacje również spędzaliśmy razem. 
Odbywaliśmy je w Rąpinie, jednej z naszych placówek niedale-
ko Drezdenka. Jeździliśmy również do Gietrzwałdu. Szczególnie 
utkwiły mi w pamięci wieczory spędzanie w tej niezwykłej miej-
scowości. Pamiętam, jak my klerycy stawaliśmy wkoło plebanii 
i śpiewaliśmy pobożne piosenki. Schodziło się wtedy wielu oko-
licznych mieszkańców, którzy obdarowywali nas serem, masłem, 
mlekiem w wdzięczności za radośnie spędzony czas. To były na-
prawdę sympatyczne chwile. 

Dziś takie zasady mogą dziwić. Niejednokrotnie spotkałem 
się z opinią, szczególnie wśród kleryków, że reguły i kary, które 
stosowali dawni przełożeni, były zbyt radykalne i bardzo surowe. 
Jednak pomimo to uważam, że były potrzebne. Uczyły bowiem 
pokory, szacunku i posłuszeństwa, cech które w zakonie są na 
wagę złota. 

Coż, to chyba wszystko co teraz przychodzi mi do głowy.
Nov. Maciej Guziejko: Dziękuję za rozmowę. 

nov. Maciej Guziejko
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„Taki przystojny, taki miły a poszedł na księdza” – to 
najczęściej słyszane szepty w tłumie dziewcząt w czasie każdej 
prymicji. 

Niestety - trudno odgadnąć, czy w tej opinii dziewcząt 
jest  pretensja adresowana do Pana Boga, który  powołuje 
do kapłaństwa  atrakcyjnych chłopców zamiast brzydkich 
nieudaczników z kategorią „D”, czy to może naturalny, 
atawistyczny odruch prababki Ewy, obdarowywania każdego 
Adama rajskim jabłuszkiem? 

Kto by tam zrozumiał kobiety – westchnąłem sobie w czasie 
uroczystego benefisu poetyckiego naszego księdza Jerzego 
widząc adorację jego osoby przez najdostojniejsze i najpiękniejsze 
niewiasty naszego miasta. Zazdrość człowieka brała!

No cóż, widać wystarczy być przystojnym kapłanem – poetą, 
by mieć u stóp wszystkie uczucia niewieście. Wyobraziłem sobie 
wówczas, jak by wyglądał taki benefis, gdyby ksiądz Jerzy był 
zwykłym panem Jerzym Hajdugą parającym się poezją. 

Po pierwsze - na honorowym tronie w czasie takiego benefisu, 
siedziałaby jego napuszona i zapewnie już puszysta  małżonka a poeta 
siedziałby obok niej na skromnym zydelku. Po drugie – żonaci poeci nie 
są już atrakcyjni dla pań – jeżeli w ogóle jest możliwe być poetą żonatym. 
Po trzecie - zamiast beztroskiego i czarującego uśmiechu, miałby  ponury 
wyraz twarzy osnuty smugą znoju małżeńskiego.

Benefis trwał ponad dwie godziny. Składane hołdy przez notabli 
miasta i znane osobistości świata kultury nie miały końca, był więc czas 
na refleksje. W tych refleksjach pojawiło się pytanie: „Kim by był ks. 
Jerzy gdyby nie był księdzem?”

Zapewnie byłby zwyczajnym mężem jakiejś tam Ewy, która uwiodła 
go na rajskie jabłuszko. Niestety, wiadomo powszechnie, że „rajskie 
jabłuszka” mają to do siebie, że szybko tracą smak, wskutek czego wena 
poezji bywa cierpka, aż staje się prozą nieciekawej siermiężnej strony 
życia. W dodatku, poeci mają naturę delikatną, a taka cecha osobowości 
skazuje nieuchronnie takiego małżonka na pozycję pospolitego 
pantoflarza. A życie pantoflarza nie jest łatwe, choć czasem zdarza się, 
że w przypływie dobrego humoru małżonki otrzymują przyzwolenie na 
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niedzielne wędkowanie, wypicie piwka z okazji świąt i wybór rodzaju 
fryzury u fryzjera. 

W rzeczy samej, trudno sobie wyobrazić ks. Jerzego w roli małżonka, 
a jeżeli już, to z góry należałoby wyrazić mu wyrazy współczucia.

Zapewne nad facetami z tak delikatną naturą czuwa Opatrzność 
i chroniąc ich przed prozą życia powołuje do stanu kapłańskiego. To 
twierdzenie zdaje się odpowiedzią na szepty dziewcząt w czasie prymicji, 
kiedy zadają sobie pytanie; - „Dlaczego taki przystojny i taki miły a 
poszedł na księdza”.

Benefis miał sympatyczne zakończenie konsumpcyjne- był szampan, 
torty i życzliwe uśmiechy. Była też kuluarowa dyskusja nad strofami 
poezji ks. Jerzego dotycząca tajemnicy: „co poeta miał na myśli?”.

Nie brałem udziałem w tej dyskusji, bo moje myśli z uporem krążyły 
nad odkrywczą tezą, że powołanie do kapłaństwa  jest szczególną łaską 
Pana Boga.

Szczególna  łaska – odkryta prawda dzięki poezji ks. Jerzego. 

Zenon z Prusicka
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 W czasie każdej wyprawy powołaniowej po Polsce nasi 
współbracia i przyjaciele Kanoników Regularnych pytają o sprawy 
przyszłości naszego zakonu, czyli o nowe powołania. Postanowiliśmy,  
z Redaktorem Naczelnym „Cor Unum”, stworzyć stały dział 
informacyjny duszpasterstwa powołaniowego.

Nowicjusze
Zacznę od spraw najradośniejszych. Pan Jezus powołał do nas 

dwóch maturzystów: Pawła z Nowego Drezdenka i Maćka ze Stradun. 
Nasi nowi bracia świetnie się spisują w nowicjacie. Widać, że wiedzą 
o co chodzi w życiu zakonnym. Ich pytania na wykładach pokazują, że 
bardzo interesują się tematami związanymi z modlitwą. A zatem chcą 
być blisko Jezusa i szukają do Niego dróg. Oprócz tego mają „złote rącz-
ki”, więc często można ich zobaczyć z łopatami, wiadrami, młotkami, 
pędzlami, śrubokrętami. Bogu niech będą dzięki za Pawła i Maćka.

Kanonicka młodzież w Krakowie
W październiku odbyły się III Warsztaty Liturgiczne. Temat 

warsztatów był bardzo poważny, a omawiana duchowość była z naj-
wyższej półki. Mówiliśmy o Słowie Bożym na liturgii i w życiu osobi-
stym. Przyjechało 20 chłopaków z naszych parafii. Jesteśmy zbudowani 
ich dojrzałością i zaangażowaniem w zajęcia warsztatowe. Niezwykle 
piękny widok tworzyli młodzi ludzie zatopieni w medytacji ewange-
licznej. Dla nas wszystkich był to czas łaski od Pana. Modląc się o do-
bre i święte powołania do naszego zakonu, modlimy się o powołanie 
właśnie dla takich chłopaków.
 Spotkania w szkołach 

Ostatnie miesiące to czas podróży duszpasterskich. Dzięki goś-
cinności naszych współbraci mogliśmy odwiedzić szkoły w Częstocho-
wie, Ełku, Gorzowie Wielkopolskim, Strzelcach Krajeńskich, Nowym 
Drezdenku, Gietrzwałdzie i Olsztynie. We wszystkich szkołach byliśmy 
serdecznie przyjmowani przez dyrektorów i katechetów, a co najważ-
niejsze przez młodzież. Celem tych szkolnych odwiedzin są kateche-
zy powołaniowe. Jednak najbardziej owocne są nieformalne rozmowy  
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z uczniami na przerwach i po lekcjach. Z tych spotkań wyciągnęliśmy 
radosne wnioski: w Polsce jest bardzo dużo wspaniałej młodzieży. 
Wspaniałej również dlatego, że chce słuchać dobrej nowiny o Panu Je-
zusie i szuka dróg do Niego. Czasami brak młodym odwagi, by mocno 
opowiedzieć się za Jezusem. Jednak ich tęsknota za Bogiem tej odwagi 
może im dodać. Poznawana przez nas młodzież, w różnych zakątkach 
Polski, dodaje nam wiary w młodych ludzi. I jest to dla wszystkich po-
wołaniowców bardzo optymistyczne doświadczenie.
 Czy w sierpniu ktoś wstąpi?

I teraz parę zdań o przyszłości. Często spotykane przeze mnie 
osoby zadają pytanie: czy w sierpniu ktoś wstąpi do naszego zakonu? 
Jednak na to pytanie odpowiedzieć nie mogę i nie chcę, bo gdybym 
zaczął odpowiadać to znaczyłoby, że jestem powołaniowcem niewie-
rzącym. Jako powołaniowiec mam zawsze  przed oczami prawdę, że to 
Pan Jezus powołuje i tylko On. To Jezus wybiera sobie kandydatów na 
uczniów i sam do nich przychodzi. To w Jego sercu są zapisane imiona 
nowych kanoników. Dlatego tylko Bóg zna odpowiedź na pytanie „czy 
w sierpniu ktoś wstąpi?” 

Zadania powołaniowców 
Zatem jakie zadania mają powołaniowcy, jeżeli powołania 

pochodzą tylko od Boga? Wydaje mi się, że powinniśmy być jak Jan 
Chrzciciel, czyli delikatnie, bez narzucania swojej woli wskazywać  
na Jezusa, tak jak to było 2000 lat temu: Nazajutrz Jan znowu tam stał 
i jeszcze dwaj z jego uczniów. Kiedy napotkał wzrokiem przechadza-
jącego się Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży”. Gdy dwaj jego 
uczniowie usłyszeli te słowa, poszli za Jezusem.
 W drogę, aby wskazywać!

Pierwszego grudnia, wpatrzeni w postać Jana Chrzciela, 
wyruszamy w nową powołaniową podróż, aby wskazywać ludziom 
na Baranka Bożego. Ekipa powołaniowa, która składa się z niezwykle 
oddanych naszych kleryków oraz zaprzyjaźnionych sióstr Katarzynek 
i Elżbietanek rozpoczyna rekolekcje adwentowe i po krótkiej przerwie 
wielkopostne. Tym razem Bóg posyła nas głównie na Warmię, Kurpie, 
Śląsk i do Polaków w Anglii. Prosimy Was o modlitewną pamięć  
i dziękujemy za wszelką dotychczasową pomoc i oznaki sympatii.

ks. Jarosław Klimczyk CRL 
-powołaniowiec
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ś l u b y  z a k o n n e

w a k a c j e  z  B o g i e m

p i e l g r z y m k a

W dniach 25.06 - 5.07 
odbyły się kolonie dla dzieci  
w Mrzeżynie. Organizacją wy-
jazdu zajęło się Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich działają-
ce przy parafii Bożego Ciała,  
a w jego przeprowadzenie zaan-
gażowali się również Rektor na-
szego seminarium ks. Wojciech 
Ćwiękała CRL oraz kl. Łukasz 
Matuszczak CRL. 

6 sierpnia spod kościoła św. 
Anny wyruszyła 27 Warszawska 
Piesza Pielgrzymka. Tegoroczne 
hasło przewodnie brzmiało: „Do-
kąd idziesz”. Na pielgrzymim 
szlaku nie mogło oczywiście 
zabraknąć błękitno- czerwono- 
błękitnej flagi naszej grupy ka-
nonickiej, która odrodzona, bo 
licząca aż 130 osób, na czele z 
ks. przewodnikiem Jarosławem 

Uroczystość św. Augu-
styna jest wielkim świętem w 
naszej wspólnocie. Dzień ten 
bowiem jest ściśle związany 
ze składaniem ślubów przez 
współbraci, którzy są do tego 
gotowi. Na tę uroczystość 
przybyło do Krakowa wielu 
współbraci, aby dzielić radość 
z kl. Łukaszem Matuszcza-
kiem, który złożył wieczystą 
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ś l u b y  z a k o n n e

w a k a c j e  z  B o g i e m

p i e l g r z y m k a

Już tradycyjnie promotor powołań 
ks. Jarosław Klimczyk zaprosił nas 
do pomocy w przeprowadzeniu 
obozu dla ministrantów. Do Rąpina 
udali się więc kl. Łukasz Matusz-
czak, kl. Szymon Szajko oraz nov. 
Paweł Jacko. Obóz miał charakter 
harcersko-rekolekcyjny, dlatego 
oprócz poznawania charyzmatu 
kanonickiego nie mogło zabraknąć 
miejsca na nocne gry terenowe, itp. 

Klimczykiem, ks. Zdzisławem 
Karasiem, proboszczem parafii 
Lewiczyn, ks. Tomaszem Tysz-
kiewiczem,  dk. Łukaszem Buga-
łą oraz klerykami Łukaszem Ma-
tuszczakiem i Szymonem Szajko 
była „objawieniem” tegorocz-
nych „17-tek”. Warto zaznaczyć, 
że naszą grupę zasilili również 
ludzie zrzeszeni na portalu inter-
netowym www. przeznaczeni.pl.

profesję zakonną, kl. Dawi-
dem Koverem, który po trzech 
latach ponowił swoje śluby 
oraz nowicjuszami: Piotrem 
Szydełko i Adamem Wójci-
ckim, którzy złożyli pierwsze 
śluby i otrzymali strój zakon-
ny. Nowicjat natomiast rozpo-
częło trzech postulantów: Pa-
weł Jacko,  Maciej Guziejko 
oraz Rafał Róg.
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Dla wielu z nas wakacje koja-
rzą się z pobytem w Sanktuarium 
Maryjnym w Gietrzwałdzie. Uda-
jemy się tam, by pomóc naszym 
współbraciom w posługiwaniu ty-
siącom pielgrzymów przybywają-
cych do tego cudownego miejsca.  
Do naszych obowiązków należy 
oprowadzanie grup, głoszenie 
apeli maryjnych oraz przygotowa-
nie uroczystości odpustowych.

Najciekawszym elemen-
tem naszych wakacji jest zawsze 
wspólny wyjazd. Gdy kończą się 
wszyskie praktyki, przychodzi czas 
na odpoczynek. Tego roku, korzy-
stając z gościnności współbraci z 
Klosterneuburg (kanonicy regularni 
kongregacji austriackiej) udaliśmy 
się do Austrii. Celem naszej wypra-
wy było zwiedzenie Wiednia i jego 
okolic, oraz Sanktuarium Maryjne-

Tak jak wszystko, kończy 
się rónież czas przygód i trzeba 
wracać do swoich codziennych 
obowiązków. W pierwszą so-
botę października zainauguro-
waliśmy nowy rok akademicki 
2007/2008. Mszy św., sprawo-
wanej w kościele pw. Nawró-
cenia św. Pawła, przewodniczył  
i homilię wygłosił nasz Prowin-
cjał ks. Marian Sczecina CRL.
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W dniach 26-28. 10. odbyły 
się w Krakowie kolejne warszta-
ty liturgiczne dla ministrantów  
z naszych kanonickich parafii. 
W ich organizację i przebieg, 
jak zwykle zaangażowane było 
nasze seminarium. W programie 
warsztatów oprócz wykładów  
i konferencji, nie mogło zabrak-
nąć również zawodów sporto-
wych i wycieczek po Krakowie.

Gdy pożegnaliśmy Gie-
trzwał, wróciliśmy do Krako-
wa, gdzie czekały na nas nasze 
stare, kochane mury. W celu 
okazania im naszej sympatii 
postanowiliśmy je trochę od-
świerzyć. Zorganizowaliśmy 
się wieć w silną ekipę i efekt 
był zaskakujący. Trochę farby  
i pracy odjęło naszym „czterem 
ścianom”  ze 300 lat. 

go w Mariazell. Chcemy serdecznie 
podziękować ks. Opatowi oraz całej 
wspólnocie za życzliwość i wszelkie 
dobro, którego doświadczyliśmy. 
Szczególne podziękowania kieru-
jemy pod adresem ks. Jana Lange, 
wywodzącego się z naszej krakow-
skiej wspólnoty, za braterską opiekę 
oraz ks. Albertowi za sympatię oraz 
ofiarne pełnienie funkcji naszego 
przewodnika.
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W myśl zasady, że „porządek 
musi być” nowy rok akademicki roz-
poczęliśmy wyborem nowego dzie-
kana. Został nim kl. Grzegorz Cyga-
nik CRL. Życzymy mu, aby potrafił 
dbać o ten porządek, a swoje rządy 
sprawował zawsze w duchu troski  
o wspólnotę. Jednocześnie pragnie-
my gorąco podziękować dk. Łuka-
szowi Grzechca CRL, który funkcję 
dziekana pełnił do tej pory. Dzięku-

jemy mu tym bardziej, że jako dziekan dwóch kadencji zapisał się  
w naszej pamięci jako „dobry pasterz”. Życzymy mu, aby jego praca 
duszpasterska, którą rozpoczyna, przyniosła podobne owoce.

Dnia 28 sierpnia nasza rodzina zakonna powiększyła się o dwóch 
nowych członków. Nowicjusze Piotr i Adam złożyli tego dnia swoje 
pierwsze śluby zakonne, przez co stali się kanonikami regularnymi 
laterańskimi. Cieszymy się, że Pan Bóg ciągle błogosławi naszemu 
zakonowi nowymi powołaniami. Jednocześnie życzymy tym, któ-
rzy odważyli się odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa: „Pójdź za 
mną”, wytrwałości w zachowywaniu rad ewangelicznych, płynącej 
z tego radości oraz wielu sukcesów na studiach.

kl. Piotr Szydełko CRL
rok I

kl. Adam Wójcicki CRL
rok III


