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Drodzy czytelnicy,

Redagując Cor Unum, zawsze staramy się ukazy-
wać sens prawd, związanych z procesem zbawiania 
człowieka przez Boga. Zazwyczaj jednak piszemy  
o naszej osobistej historii zbawienia, dzieląc się wła-
snymi przeżyciami i własną wiarą, oraz tym, co dzieje 
się w naszej małej wspólnocie. Tym razem chcemy się 
pochylić nad zbawieniem globalnym, chcemy pokazać 
działanie Boga w szerszym kontekście, a zwłaszcza  
w Narodzie Wybranym. Dlatego poprosiliśmy główne-
go rabina Krakowa Boaza Pasha o wywiad. Zamiesz-
czamy go w naszym piśmie i mamy nadzieję, że wie-
lu czytelnikom pomoże on zrozumieć kulturę narodu, 
który stoi przecież u podstaw chrześcijaństwa. Niech 
refleksja nad judaizmem poszerza horyzont spojrzenia 
na tajemnice naszej wiary.

Na okres wielkanocny życzymy naszym czytelni-
kom obfitości Ducha Świętego. Niech działanie Tego, 
którego zostawił nam Chrystus po swoim Wniebowstą-
pieniu buduje naszą wzajemną miłość i zaowocuje jed-
nością tych, którzy wierzą w Jednego Boga.
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Człowiek często traci sens 
życia, gdy uzmysłowi sobie, że 
jest ono pozbawione uśmiechu, 
radości, że brak w nim szczęścia. 
Ksiądz Staniek porównałby takie 
życie do szarego piasku. Ja roz-
winąłbym jeszcze to określenie 
i powiedział, że człowiek, który 
stwierdzi taki stan, czuje się jak 
jedno samotne ziarenko piasku 
leżące przy tysiącu innych takich 
samych ziarenek. I to nie gdzieś 
na plaży, czy w osiedlowej pia-
skownicy, żeby dzieci mogły so-
bie z niego zrobić zamek, ani nie 
na budowie, gdzie będzie użyte 
jako fundament wykwintnej bu-
dowli, lecz na pustyni. Nie robi 
tam nic, nie rzuca się w oczy, nie 
jest dla nikogo wyjątkowe. Nikt 
go nie może zaakceptować, nikt 
nie zbada bosą stopą i nie krzyk-
nie: „jaki ciepły piasek!”. Ospale 
śledzi tylko pojawiające się po 
sobie wschody i zachody słońca, 
które liczą kolejne dni. Taki stan 
bywa bardzo dotkliwy. Co zatem 
zrobić żeby nasze życie nie przy-
pominało suchej pustyni, by nie 
było jałową ziemią? O co należy 
się troszczyć? W czym szukać ra-
dości i chęci do życia? Odpowie-

dzi na to pytanie mogą być różne 
w zależności od tego jak pojmie-
my nasze życie i jak będziemy je 
realizowali. 

Ci, którzy życiem nazywają 
tylko bicie serca i tętnienie krwi 
w żyłach, a nie widzą jego aspek-
tu duchowego, będą rozwijać 
tylko ciało. Dla nich podstawą 
szczęśliwego życia będzie troska 
o utrzymanie jak najlepszej jego 
kondycji. Środkami do tego będą: 
odpowiednia dieta, systematycz-
ne badania, sport, pudrowanie 
kolejnych zmarszczek, oznak 
starości. Radość z takiego życia 
będzie trwała dopóki człowiek 
będzie piękny i młody. A piasek 
w klepsydrze przecież przesypu-
je się szybko i tak samo szybko 
znika uroda, a pojawiają się fru-
stracje. I to czym? Własną naturą. 
Nie trudno zauważyć, że takie po-
dejście do życia to jak chodzenie 
po ruchomych piaskach. Zaufali-
śmy im, a one nas powoli, stop-
niowo wciągają. Nie ma szans, 
by się utrzymać na powierzchni. 
Nieuchronnie, mimo usiłowań, 
pogrążamy się w nich.

A może szczęściem życia jest 
szalona przygoda. Trzeba mieć 

tekst: kl Szymon Szajko CRL
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tylko pieniądze, fantazję, własną 
ekipę i wiatr we włosach oraz nie 
można zostawić czasu na nudę. 
Ale jeśli nikt nie oklaskuje na-
szych wyczynów, radość pryska, 
a dotychczasowe przygody, które 
z czasem przestają bawić, trze-
ba zamienić na bardziej szalone  
i niebezpieczne. Zabawa i dzi-
kie szczęście szybko się kończą,  
a relikwią po nich pozostają po-
żółkłe fotografie i nostalgia za-
warta w słowach: „Pamiętam jak 
w sześćdziesiątym siódmym…”. 
W skrajnych przypadkach taką 
relikwią może być fragment 
szybkiego samochodu, przetar-
ta lina, czy zbyt duża butelka po 

alkoholu. Trzeba spytać czy takie 
życie nie jest chowaniem głowy 
w piasek, ucieczką przed odpo-
wiedzialnością? 

Sprawa ma się podobnie  
w przypadku upatrywania swojego 
szczęścia w aktywności, spełnie-
niu zawodowym. Praca przynosi 
satysfakcję, a im jest ona większa, 
tym bardziej wzmaga się nasze za-
angażowanie.Pracujemy jak woły,  
a na koniec okazuje się, że nie 
jesteśmy szczęśliwi, że cały 
nasz wysiłek to po prostu krew  
w piach, że życie wypompowało  
z nas wszystkie siły witalne  
i nic z tego nie mamy. 

Nawet gdyby opisane wyżej 

felietonSzczęście pustyni
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modele szczęścia nie kończyły 
się tragicznie i autentycznie spra-
wiały, że człowiek będzie czuł się 
spełniony, to czy takie szczęście 
jest sprawiedliwe? Czy obejmie 
każdego? Szczęście bowiem 
musi być powszechne, uniwer-
salne. W innym wypadku osoby 
chore od urodzenia czy ubezwła-
snowolnione nigdy nie poczują 
się szczęśliwe, a ww. szczęście 
okaże się nie tylko złudne, ale też 
niesamowicie okrutne. Przecież 
to, że ktoś rodzi się zdrowy, pięk-
ny i uzdolniony nie jest jego za-
sługą. Po prostu miał fart, że był 
ziarenkiem piasku, które przeto-
piono na szkło i uczyniono pięk-
nym witrażem. A inne ziarenka 
nie mogą być dumne z tego kim 
są? Czy to, że nie są ani piękne, 
ani odważne, ani nie mają po-
czucia humoru musi je skazywać 
na wieczną rozpacz? Musi więc 
istnieć jakaś ważniejsza dynami-
ka sprawiająca radość, nie tylko 
taka zewnętrzna, krucha i skoń-
czona. Musi istnieć jakaś wiecz-
na, dzięki której nasze życie nie 
przesypie się nam przez palce jak 
miałki piasek i  która sprawi, że 
nasze szczęście nie będzie do-
mem postawianym na piasku, ale 
na skale.

 Miejscem, w którym wyda-
rza się prawdziwe szczęście jest 
dusza. Posiada dwa ważne przy-

mioty, które wystarczają, by być 
domem szczęścia: każdy ją ma  
i jest wieczna. Dusza gwarantuje 
wszystkim dostęp do szczęścia  
i zapewnia jego trwanie. Mimo 
że każdy może po nie wyciągnąć 
rękę, to wcale nie tak od razu je 
uchwyci. Trzeba za nie niekiedy 
wiele zapłacić, gdyż im coś war-
tościowsze, tym wyżej się to ceni. 
Chrystus swoim uczniom pokazał 
gdzie znajduje się szczęście, jaka 
jest do niego droga i że wcale nie 
jest ona łatwa. On nie zatrzymał 
się na triumfalnym wjeździe do 
Jerozolimy, bo prawdziwe szczę-
ście to nie fanfary, droga usłana 
kwiatami i ludzka chwała. Nie 
chciał być idolem, za którym 
szaleją tłumy. Chrystus za dro-
gę do szczęścia obrał kalwaryj-
ską ścieżkę. Tę, na którą wiele 
razy padał, której kurz i piach 
podrażniały jego zranioną twarz 
i całe ciało, która zaprowadziła 
go do całkowitego wyniszczenia 
i ludzkiego upodlenia. Wybrał 
takie bardzo dziwne szczęście, 
które jest „zgorszeniem dla Ży-
dów, a głupstwem dla pogan”(1 
Kor 1,23) i pragnie zaprosić nas  
do takiego samego szczęścia.

Byśmy mieli odwagę iść 
drogą krzyża, która prowadzi do 
wiecznej szczęśliwości, Chrystus 
zostawił nam Ducha Świętego, 
który nieustannie porusza serca 
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chrześcijan i skłania do zawie-
rzenia Boskiemu Przewodniko-
wi. Najlepszym potwierdzeniem 
jego działania są rzesze świętych 
męczenników, którzy pomimo 
poczucia lęku i cierpienia jakiego 
doznawali, do końca zachowywali 
radość. Najjaskrawszym przykła-
dem radosnego męczeństwa jest 
patron humoru św. Tomasz More. 
Poczucie humoru nie opuściło 
go nawet przed samą egzekucją, 
co wyraził w słowach skierowa-
nych do kata: „Proszę cię, panie 
Poruczniku, pomóż mi wejść na 
górę, z powrotem poradzę sobie 
sam”. Widać tu wyraźnie, że lu-
dziom szczęśliwym Bogiem, ra-
dości nie da się wydrzeć nawet 
przemocą. Jednak nie każdy jest 
powołany do tak radykalnego 
krzyża, nie każdego stać na taki 
heroizm, i nie od każdego Bóg go 
wymaga. Większość z nas nigdy 
nie wyruszy fizycznie na krzy-
żową drogę, a ci którzy wyruszą, 
to i tak wcześniej muszą przyjąć 
inny krzyż, przejść inną pusty-
nię, pustynię własnego serca. To 
właśnie na tym szlaku czekają 
największe niebezpieczeństwa, 
to tu ukrywa się nasz egoizm  
i w zasadzce czyhają wszystkie 
możliwe pokusy. Pokonanie ich 
to nieraz większy wyczyn niż dać 
się po prostu zabić. W tej podróży 
prawie zawsze będzie wiało nam 

felieton
piaskiem w oczy, często będzie-
my mieli nim wypełnione suche 
usta, a żar słońca będzie nas sku-
tecznie męczył i zniechęcał.

Jednak w drodze nie pozo-
stajemy sami, są nasi bracia,  
na których spełniła się obietnica, 
że ich liczba równa będzie „zia-
renkom morskiego piasku” oraz 
jest Ten, który swoim Ciałem 
żywi nadzieję, że u kresu  przy-
gody, czeka nas wspaniałe Źró-
dło, które już na szlaku ma moc 
przemieniać szary piach nasze-
go życia w najcenniejsze złoto. 
Chrystus jest zarazem drogą, jak 
i szczęściem do którego prowa-
dzi. To Jego trzeba szukać, żeby 
życie, które czasem wcale nie 
jest piękne i fascynujące, a czę-
sto krótkie i samotne, było speł-
nione i szczęśliwe. Obowiązkiem 
chrześcijanina jest podjęcie trudu 
zdobywania prawdziwego szczę-
ścia i dzielenie się nim ze świa-
tem, który żyje szczęściem tak 
miałkim, że aż żałosnym. Świat 
nie potrzebuje, żebyśmy my – 
chrześcijanie szukali jego szczę-
ścia, bo jak głosi piękne arabskie 
przysłowie: „Na pustynię piasku 
przynosić nie trzeba”. 
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W lutym minęło już pół roku, 
odkąd opuściliśmy nasze domy  
i wyjechaliśmy do Krakowa, by 
rozpocząć nowy etap naszego życia 
idąc drogą powołania w Zakonie 
Kanoników Regularnych Laterań-
skich. 

28 sierpnia 2007 roku rozpo-
częliśmy nowicjat (piękny czas ro-
zeznawania powołania i stawiania 
pierwszych kroków w życiu zakon-
nym), który był poprzedzony po-
stulatem w Ełku. Pamiętam w tym 
dniu rozmowę i wspólne refleksje 
dotyczące życia kapłańskiego. Za-
stanawialiśmy się, jak będzie płynął 
czas (wolno, czy raczej szybko), jak 
spędzimy święta Bożego Narodze-
nia (obaj oddaleni ponad 600 km 
od domów), kiedy nadejdzie dzień,  
w którym powiemy „minęło już pół 
roku”. Teraz, gdy rozpoczęliśmy 
drugi semestr i drugie półrocze mogę  
z całą stanowczością napisać  
i powiedzieć, że czas w klasztor-
nych murach mija dwa razy szyb-
ciej, ale również inaczej. Inaczej  
z tego względu, że człowiek prze-
żywa ten okres roku-nowicjatu, 
jako roku „pustyni” w swoim ży-
ciu, tzn. każdego dnia jest czas 
skupienia na modlitwę, rozmy-
ślanie, medytację, ale również  

na naukę, studium, pracę i re-
kreację. Przypomina mi się cy-
tat, który widniał na dekoracji  
w Drezdenku, gdy kończyłem szkołę 
gimnazjalną: „czas jak rzeka, jak rze-
ka płynie”. To wielka prawda! Czas, 
sekunda po sekundzie, minuta po 
minucie, godzina po godzinie, dzień 
za dniem uciekają tak szybko, jak 
szybko płynie woda w górskim po-
toku. Z niecierpliwością czekaliśmy  
na święta Bożego Narodzenia,  
a tu już niebawem będziemy ra-
dowali się ze Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Myślę, że ten czas 
mija nam tak szybko, ponieważ 
w klasztorze nie patrzymy na ze-
garek. Czas w klasztornych mu-
rach mierzony jest od modlitwy  
do modlitwy, bo to są najważniejsze 
punkty każdego naszego dnia, jako 
przyszłych zakonników i kapłanów. 

Każdy z nas ma swoje obo-
wiązki, które musi wypełnić, 
przeplatane czasem na modli-
twę, naukę, rekreację i odpoczy-
nek. Uważam, iż zarówno ja, jak  

tekst: now. Paweł Jacko

Nowicjat, który zmienia...

Jeśli, kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie 
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i Maciek wiele nauczyliśmy się  
i zawdzięczamy tej Wspólnocie, 
w której żyjemy, wychowujemy 
się i kształcimy na przyszłych pa-
sterzy Ludu Bożego. Wspólnoto-
we wyjazdy, przechadzki, nauka  
i praca oraz wykłady i konferencje  
z ks. Magistrem wnoszą wiele ra-
dości i dobra w nasze obecne mło-
dzieńcze życie, jak również mamy 
nadzieję w przyszłe nasze kapłań-
stwo. 

W Środę Popielcową rozpoczę-
liśmy Wielki Post czas zatrzymania 
się  i zastanowienia nad życiem,  
a może nawet wprowadzeniem ja-
kichś zmian. Nasza Wspólnota Se-
minaryjna rozpoczęła w tym dniu 
Rekolekcje Wielkopostne prowa-
dzone przez ks. Jana Oleszko, pal-

lotyna. Myślę, że dla wszystkich 
uczestniczących był to czas wiel-
kich, jak i owocnych przemyśleń, 
ponieważ głównym tematem tych-
że rekolekcji było życie zakonne  
i kapłańskie. Poruszaliśmy wszyst-
kie aspekty, od radości płynącej  
z kapłaństwa, po rozmaite proble-
my, które może napotkać każdy  
z nas. 

Pragnę życzyć Wam Drodzy 
Czytelnicy, jak i sobie abyśmy za-
wsze brali swój krzyż i szli drogą 
Jezusa Chrystusa dążąc do zbawie-
nia i wieczności, byśmy każdą Eu-
charystię, w której uczestniczymy 
przeżywali w sposób szczególny, 
na nowo odkrywając tajemnicę jaka 
płynie do każdego z nas poprzez 
Ewangelię. 

Nowicjat, który zmienia...

okiem
 now
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„W głębi Twych niebios, 
poza sferą obłoków, w głębi nie-
poruszonego i uśpionego błęki-
tu, tworzysz Panie rzeczy prze-
dziwne, których częścią staje się 
ból człowieczy.”

Lecz gdy w zamyśle swym 
nie zgłębionym plan swój do-
skonały rzucasz w świat, które-
go częścią staję się ja sam, który 
o ból i  mnie przyprawia, czy 
Ty – tworząc rzeczy przedziw-
ne – sam ten ból człowieczy 
znasz? Czy znasz Panie gorycz 
i osamotnienie duszy codzienne  
w cierpieniu skąpanie? Czy 
znasz niepokój serca, któremu 
granic zakreślić nie można?  
I odważne do życia stawanie, 
gdy sił już brakuje i podźwignąć 
już nie ma komu? Czy znasz ból 
i cierpienie? Bo czyżeś nie jest 
sam Absolutem niewzruszonym 
i Myślą najwznioślejszą, ku któ-
rej tylko z trwogą myśl uczo-
nego wybiega, by wnet, ledwie 
pochwyciwszy rejony, na które 
cień Twój pada, zamilknąć wo-
bec ogromu bytów, jakie swym 
istnieniem stwarzasz? I czy jest 
w Tobie to skalanie niedosko-

nałością, owym bólem z które-
go człowiek się rodzi? Czy jest  
w Tobie miejsce na rysę cierpie-
nia? I jakże godzić ten paradoks 
-  gdy widzę Cię jak na krzyżu 
umierasz, gdy ręce Twe i nogi 
przebite, ciało przez bicze roz-
szarpane i twarz Twa krwią za-
lana - wobec którego me pytanie 
bluźnierstwem się staje?

Niewątpliwie chrześcijań-
stwo to religia paradoksów. Jed-
nym z największych jest śmierć 
Boga. Jak pogodzić Boga, ku 
któremu umysły najtęższe zmie-
rzając, tylko jako o Nieśmier-
telności i Doskonałości mogły 
mówić, z Bogiem który umiera  
na krzyżu? Kim jest ten Bóg 
chrześcijaństwa? Kim jest ten 
Bóg paradoksów i jak pogodzić 
to, że Jezus, będąc tym kim był  
i żyjąc tak jak żył, może być Bo-
giem objawiającym się w tym 
wszystkim? Innymi słowy, para-
frazując Guardiniego, kim musi 
być Bóg, aby przyjąć takie a nie 
inne istnienie, tak a nie inaczej 
ludziom się objawić? W taki, 
a nie inny sposób powiedzieć 
człowiekowi że go kocha? Musi 
być Miłością. Bóg musi być mi-
łością. Inaczej tego się nie da po-
jąć. I oto odpowiedź, którą nam 

es
ej Bóg, który z nami cierpi

tekst: kl. Grzegorz Cyganik CRL
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na tysięczne sposoby 
wtłaczano w umy-
sły i która na coraz 
to nowsze sposoby 
rozdźwięczała w na-
szych uszach, lecz 
mimo to odpowiedź 
ta nie przestaje za-
chwycać.

Bóg jest pełnią  
bytu,  doskonałością, 
oto hasło rzucane jak 
dogmat. Ale czy Bóg 
jest pełnią samego 
siebie? Czy może-
my wyobrazić so-
bie Boga  po brzegi 
wypełnionego sobą? 
I czy wtedy „być” 
Boga nie byłoby Jego 
„mieć”? I czy wtedy 
Bóg nie pławiłby się 
w samozachwycie 
własnego posiadania 
siebie? Czy wtedy 
„być” nie równałoby 
się „mieć”? 

Tak jednak nie 
jest, uniemożliwia 
to bowiem miłość. 
Lecz jaka jest ta mi-
łość Boga? Prosta. 
Po prostu kochać.

Św. Augustyn 
wyróżniał trzy ro-
dzaje miłości: amare 
amari – kochać być 
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kochanym, amare amare – ko-
chać kochanie i amare – (po 
prostu) kochać. Najdoskonalsza 
z tych miłości to proste amare. 
I tak kocha Bóg. To jest ta mi-
łość, która dotykając ludzi czyni 
ich nieśmiertelnymi. To jest ta 
miłość rozrzutna , która na wiatr 
rzuca całe lata i całe życie czekać 
potrafi. To jest ta miłość, której 
granic zakreślić nie można. Za-
równo bowiem amare amari jak 
i amare amare pociąga za sobą 
pewna niedoskonałość, pewien 
egoizm. 

Kochać bycie kochanym,  
to brać, lecz w zamian nic nie 
dawać. To tak naprawdę nie-
umiejętność miłowania. To cho-
roba wielu ludzi zwłaszcza dzi-
siaj, gdy każdy chce być kocha-
nym lecz już kochać nie potrafi.  
To ubóstwianie siebie samego, 
to miłość jednej osoby – siebie. 

Kochać kochanie to kocha-
nie samego aktu. Kocham mi-
łość, samo uczucie i poryw ser-
ca, lecz gdy zachwyt pierwotny 
minie już nie kocham, idę gdzie 
indziej. Kocham nie ludzi lecz 
samo kochanie. To nieumiejęt-
ność nie  dawania, lecz brania, 
która rani bardzo. To zdanie się 
na samego siebie, tworzenie 
autonomicznego świata wypeł-
nionego obojętnością. A obojęt-
ność? A obojętność jest jak  lód 

na biegunach: zabija wszystko. 
Kochać kochanie to mówienie 
„nie!” również miłości kogoś 
innego. Bo miłość to po części 
zaparcie się siebie i podzielenie 
się własną duszą, tajemnicą wła-
snego człowieczeństwa. A to jest 
utożsamiane ze zniewoleniem. 
Owo straszne słowo – niewolnic-
two, rysujące się na horyzoncie, 
jest tylko kwestią czasu. Ludzie 
za wszelką cenę chcą być wol-
ni, a miłość, którą obdarzają ich 
inni kojarzą z kajdanami. Całe 
życie marzą o miłości, a kiedy 
w końcu puka ona do drzwi ich 
życia panikują nie wiedząc jak 
otworzyć drzwi lub z premedy-
tacją nie otwierając, pogrążają 
się w czterech ścianach własnej 
wolności.

Amare i tylko amare. Ko-
chać i tylko kochać – to jedyna 
miłość. Miłość która nie pyta  
o nic. To miłość doskonała i taką 
miłością darzy Bóg człowieka. 
Jednakże im miłość jest większa 
tym bardziej boli. Jak zatem jest 
z tym cierpieniem Boga, który 
kocha miłością doskonałą? 

Czy kochałeś kiedyś i czy 
kiedyś kochałaś? Tak mocno, że 
w pewnym momencie świat za-
czął tracić nagle swój kształt, by 
odnaleźć go w ukochanej oso-
bie? Gdy „wszelki ruch i dźwięk 
tak zwykły, i cichy uśmiech za-
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myślenia, i milczenie ust i puls 
serca”, gdy wszystko mówiło  
to jedno słowo -  kocham? I naj-
lżejszy drzewa szum, i opada-
jący liść, i westchnienie serca, 
wszystko, wszystko  krzyczało - 
jesteś blisko? Czy znasz taką mi-
łość? I czy znasz ból zabicia ser-
ca? Milczenie, które rani, cichy 
duszy ból, ciche duszy łkanie? 
Gdy z ziemi gdzie deszcz nie pa-
dał, zaczynasz przynosić nagle 
deszczowych łez pełen sznur? 
Czy wtedy miłość nie boli?  
A im większa, tym i cierpienie 
staje się nie do zniesienia i wręcz  
o szaleństwo przyprawia.

Jednakże, nasza miłość ludz-
ka nie jest doskonała, również 
ze względu na to, że my tak na-
prawdę dopiero uczymy się ko-
chać i często popełniamy błędy, 
które czasami nie z naszej winy 
zbijają człowieka i to co w nim 
piękne. Miłość Boga jest dosko-
nała. I On błędów nie popełnia. 
Lecz mimo to cierpi, bo obdarza 
każdego z nas miłością, którą od-
trącamy. Miłość największa, od-
trącona, staje się cierpieniem nie 
do zniesienia. I dlatego Bóg cier-
pi i tęskni za nami tak, jak i my 
potrafimy na nasz ludzki sposób 
cierpieć z powodu odrzucenia 
naszej miłości. A to że w Bogu 
nie ma nic przypadłościowe-
go, to znaczy nic w nim nie jest  

esej
na moment, na chwilę, nie ma  
w nim cech, które przychodzą 
i odchodzą, tego wszystkiego 
co jest zmienne, przemijające, 
niesamodzielne, to to cierpienie 
trwa stale. Bóg jest bowiem nie-
zmienny. O n  J e s t . Dlatego też 
Jego cierpienie ma ten sam wy-
miar co Jego radość, czy chwała, 
ten sam wymiar co Jego miłość. 
Jest nieprzepastnym oceanem. 
Jest nieskończone, bezbrzeżne. 
To stąd każde cierpienie Boga 
jest cierpieniem nieprzemija-
jącym. Bóg cierpi i dziś, i jest 
Bogiem cierpienia, Bogiem od-
rzucenia przez człowieka, który 
zatracając się w szukaniu szczę-
ścia nie dostrzega, że czeka go 
ono na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego cierpi się najwię-
cej od tego, kogo najbardziej się 
kocha?

Mam nadzieję, że ten okres 
Wielkiego Postu i Wielkanocy 
pozwoli nam chociaż przez mo-
ment ujrzeć oblicze Boga cier-
piącego również dziś, a jest to 
możliwe, bo stał się On kiedyś 
jednym z nas, wolnym od na-
szych niedoskonałości, lecz nie 
wolnym od doświadczenia łez.  
I pomimo  łez, uda się nam uj-
rzeć radość dnia powstania  
z martwych Tego, który osusza 
każdą łzę i któremu nie jest obcy 
żaden ból.
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aby Ziemia 
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Ten wieczór zmienił bieg historii nasze-
go świata. W wigilię Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego 2 kwietnia 2005 roku łódź życia Pa-
pieża Jana Pawła II dobiła do brzegu Domu 
Ojca. Świat wstrzymał oddech, w oczach pojawiły się łzy smutku, 
rozpaczy, ale też łzy wdzięczności Bogu za Papieża Polaka, którego 
pontyfikat „zmienił oblicze tej ziemi”. O godzinie 21.37 Bóg wpro-
wadził Ojca św. do swojego domu. Był to czas, w którym niejeden 
człowiek przeżył rekolekcje swojego życia. Z pewnością jest praw-
dą, że dla wielu tego dnia Papież dopiero się narodził.  

Mijają już trzy lata od momentu, kiedy Karol Wojtyła, Namiest-
nik Chrystusa, stał się obywatelem i mieszkańcem Królestwa Bo-
żego. Zniknął sprzed naszych oczu, ale nadal pozostaje w naszych 
sercach. Nie możemy już na żywo usłyszeć Jego głosu i patrzeć 
jak wychyla się z okna każdej niedzieli, aby błogosławić całemu 
światu. Na progu trzeciej rocznicy śmierci pragnę się zastanowić, 
jak dobrze zgłębiamy tę encyklikę, którą Papież pozostawił dla nas  
w postaci swojego bogatego pontyfikatu. Ojciec Święty szczodrze 
obsypał nas swoimi słowami pełnymi żywej wiary, które nic nie 
straciły ze swojej aktualności, a wręcz przeciwnie nabrały nowego 
sensu. W ostatnich dniach swojego ziemskiego życia kiedy krzyż 
choroby i cierpienia był bardzo ciężki, z Jego ust nie padły już żadne 
słowa. Jednak wtedy Papież napisał najpiękniejszą encyklikę, jaką 
pozostawił w darze światu. Nie składa się ona ze słów, a pomimo 
to stała się najbardziej czytelnym znakiem, jaki Papież pozostawił 
światu. Mówiły wtedy gesty, wyraz twarzy oraz drżąca ręka. Odej-
ście Jana Pawła II naznaczone bólem, cierpieniem,  kroplami łez 
stało się tekstem, który zapisał stronnice papieskiej encykliki.  Poru-
szyła ona serca milionów osób, a nawet tych, którzy zagubili drogę 
do Boga. 

Każdy z nas obserwował to, co się działo w chwili odejścia Pa-
pieża, kiedy słowo człowiek zyskało nowe znaczenie. Świat stał się 
bardziej przyjazny, ludzki. Życie nabrało nowego sensu. Śmierci 
Papieża wniosła to nowe tchnienie w naszą rzeczywistość. Czy tak 
musi być, że ktoś umiera, aby inni mogli na nowo zacząć żyć? Jak 
dziwna jest Boża logika, którą każdego dnia życia zakonnego sta-

aby Ziemia 
planetą ludzi się stała...
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ram się zgłębiać. Z pewnością w każdym z  nas budzi się wdzięcz-
ność, za dar życia Papieża, który niestrudzenie siał na glebie naszych 
dusz Słowo Boże. Czy my w swoim codziennym życiu czerpiemy 
z przebogatego skarbca życia Jana Pawła II? Czy słusznie określa-
my siebie i nasze czasy mianem „Pokolenia Jana Pawła II”? Papież 
pozostawił nam w spadku wielką spuściznę słowa. Bardzo hojnie 
dzielił się Bogiem na licznych pielgrzymkach w różnych miejscach 
świata, gromadząc miliony ludzi na stadionach, w kościołach oraz 
w szpitalach i slumsach. A to, co Papież mówił albo padało w nasze 
serca, albo niestety częściej obok nich. Niech każdy z nas rozważy, 
czy  papieskie słowa realizuje na co dzień w życiu, czy są one je-
dynie pustymi sloganami, które wypowiadają nasze usta. Ziemska 
wędrówka Ojca św. jest dla nas niedościgłym wzorem, pokazującym 
jak należy przejść przez życie, by dojść do upragnionego celu. Je-
stem przekonany, że Papież byłby bardziej zadowolony, gdybyśmy 
zrealizowali Jego duchowy testament, który nam pozostawił, aby 
Słowo Boże, które tak obficie siał po całej kuli ziemskiej wydawa-
ło w nas obfity plon niż z tego, że budujemy marmurowe pomniki  
na jego cześć, czy nazywamy budynki i ulice jego imieniem. Myślę, 
że znaki zewnętrzne posiadają wielką wartość, ale tracą one swój 
blask w obliczu wartości, jakimi karmił nas Papież. 

Półki w naszych księgarniach uginają się pod dziełami papie-
skimi, które zawierają w sobie przesłanie potrafiące przemienić 
niejedno zabarykadowane serce ludzkie i otworzyć je na drugiego 
człowieka i Boga. Można w nich spotkać wskazówki, jak przemie-
niać życie, aby było prawdziwym życiem, a nie marnym wegeto-
waniem, karmiącym się tym, co proponuje świat. Przypomnijmy 
sobie, jak papieskie słowa na wskroś wypełnione Bogiem potrafiły 
kruszyć mury komunistycznego świata, przenikały miejsca biedy  
i wojen niosąc ukojenie i pokój, a nade wszystko przemieniały ludzi 
i otwierały ich serca na Boga. Nie wystarczy oglądnąć archiwalnych 
nagrań z pielgrzymek, wzruszyć się nad nimi, nie wystarczy prze-
czytać kilku stron nauczania papieskiego, ale trzeba pozwolić temu 
słowu zakorzenić się w nas, aby wypełniło nasze życie i powołanie. 
Nasze pokolenie określamy mianem JP II. Niestety, nasze codzienne 
życie i wybory świadczą o czym innym. 

Niedawno w jednym z poczytnych tygodników przeczytałem 
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artykuł dotyczący religijność Polaków. Umieszczone tam dane są 
przerażające. Większość katolików (a zatem tych, którzy tak rzew-
nie opłakiwali odejście Papieża i zapewniali o miłości do Niego  
i wierności Jego osobie) opowiada się za rozwodami, stosunkami 
przedmałżeńskimi, prawem do aborcji czy eutanazji.  

Czy oby Ci wszyscy entuzjaści i przyjaciele Jana Pawła II uważ-
nie słuchali tego, co mówił? Na myśl przychodzą mi słowa, które 
przyprawiają mnie o mocniejsze bicie serca: „Naród, który zabija 
własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”- tutaj jest obecna cała 
odpowiedź dla tych, którzy chcą manipulować ludzkim życiem, usu-
wać poczęte dzieci, pozbyć się ludzi schorowanych. Ojciec Święty 
pokazał swoim życiem, że ono ma sens. W czasie, który nastąpił po 
śmierci Papieża oraz przez dwie ostatnie rocznice Jego śmierci wy-
pełnialiśmy nasze świątynie po brzegi, ze wzruszeniem wspomina-
jąc naszego ukochanego Rodaka, gromadząc się na koncertach czy 
pod pomnikami jego osoby, dając tym samym wyraz solidarności 
z Jego Osobą. Jednak gdy przychodzi szara codzienność, wszystko 
powraca do normy, nie liczymy się z drugim człowiekiem, a także 
plecami odwracamy się do Boga i  Kościoła. Wiara przede wszyst-
kim przejawia się  w uczynkach, o których tak wiele mówił Jan Pa-
weł II, ożywiając dobro w ludzkich sercach. Nie napisze już żadnej 
książki, nie wypowie nowych słów, ale może wreszcie przestaniemy 
czytać horoskopy, chodzić do wróżek, nienawidzić sąsiada miesz-
kającego za ścianą, przyzwalać na deptanie drugiego człowieka.  
W ten skromny sposób przyczynimy się do przemiany oblicza na-
szej ziemi. To będzie nasze największe zwycięstwo w momencie, 
gdy jeszcze raz spojrzymy na Jego Osobę i zrozumiemy, to co chciał 
powiedzieć do nas Bóg przez Jego życie.

Ks. Wacław Buryła w jednym ze swoich artykułów pisze: 
„Dziękujemy Janie Pawle II, że przypomniałeś dawno zapomnianą 
prawdę, iż Ziemia jest planetą ludzi”. Podczas pielgrzymek z entu-
zjazmem wołaliśmy: „zostań z nami”. Pozostał i wciąż pokazuje,  
że może być inaczej, że człowiek może być człowiekiem.

felieton
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 „A służąca odźwierna rzekła do Piotra: <<Czy może i ty je-
steś jednym spośród uczniów tego człowieka?>> On odpowiedział: 
<<Nie jestem>>.” (J 18, 17) 

„A Szymon Piotr stał i grzał się [przy ogniu]. Powiedzieli wów-
czas do niego: <<Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? >> On 
zaprzeczył, mówiąc: <<Nie jestem>>.  Jeden ze sług arcykapłana, 
krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: <<Czyż nie ciebie 
widziałem razem z nim w ogrodzie?>> Piotr znowu zaprzeczył,  
i zaraz zapiał kogut.”  (J 18, 25-27)

Jednym ludziom ocenianie drugich przychodzi z niezwykłą 
łatwością. Szybko dostrzegamy niedociągnięcia, a jeszcze prędzej 
poddajemy je krytyce. To co w naszym odczuciu nie powinno mieć 
miejsca, przedstawiamy jako zbrodnię, która swoją nisz-
czycielską siłą, dorównuje wojnom z początku XX w.

Nie twierdzę, że każdy praktykuje takie zachowanie. 
Niestety wielokrotnie spotkałem się z tego typu postępo-
waniem i przyznam szczerze, że sam bardzo często łapię 
się na podobnych praktykach.

Na przykład, po przeczytaniu przytoczonego na po-
czątku fragmentu Janowej Ewangelii, moją głowę zaczę-
ły nawiedzać myśli przesączone oburzeniem. Zachowa-
nie św. Piotra ogromnie mnie zaskoczyło. Przecież był 
wielkim Apostołem, najgorliwszym przyjacielem Jezusa,  
a nadto „Bożym wariatem” bez wahania idącym za gło-
sem Zbawiciela. Nie mogłem pojąć w jaki sposób ten nie-
zwykły człowiek, przy pierwszej próbie, mógł tak łatwo 
złożyć broń. Dziwiłem się, że nagła chwila niebezpieczeń-
stwa złamała, jak wydawać się mogło, wiarę nieugiętą. 
Jego powtarzające się „nie” całkowicie zaprzeczyło temu 
za czym stale podążał. Najdziwniejsze dla mnie było to, iż 
św. Piotr zaparł się Jezusa, pomimo że Zbawiciel wcześniej 

tekst: now. Maciej Guziejko
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mu o wszystkim powiedział. Przecież Chrystus w trakcie Ostatniej 
Wieczerzy wyznał Apostołowi, co w niedługim czasie zrobi: „Od-
powiedział Jezus: <<Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, za-
prawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie 
wyprzesz>>” (J 13, 38). Skoro usłyszał przestrogę, dlaczego nie 
wziął jej sobie do serca?

Wszystkie wspomniane okoliczności sprawiły, że w moich 
oczach św. Piotr stał się zdrajcą godnym potępienia. Dzięki Bogu 
takie podejście do sprawy długo nie zabawiło w mojej głowie. Na-
gle dostrzegłem, że sam bardzo często, choć w nieco odmiennej po-
staci, powielam uczynek św. Piotra. W końcu uświadomiłem sobie, 
iż wcale nie trzeba mówić: „nie znam”, by zaprzeć się Chrystusa. 
Dotarło do mnie, że życie podsuwa ogromny wachlarz uczynków, 
dzięki którym nie przyznajemy się do przyjaźni z Bogiem. Oferta 
sposobów ukrycia tego co wyznajemy jest współcześnie bardzo bo-
gata i niestety bardzo często się z niej korzysta.

Może nie było to odkrycie porównywalne z wynalezieniem dy-
namitu, jednak moje spojrzenie na rzeczywistość i co najważniejsze 
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na rozważany uczynek św. Piotra, odwróciło się diametralnie.

Dlatego jakim prawem ja, i być może ktoś inny, mamy skreślać 
św. Piotra, skoro nasze zachowanie często budzi wątpliwości: Je-
dziemy autobusem, i w momencie gdy widzimy krzyż czy kościół, 
wstydzimy się przeżegnać. Jesteśmy w pracy i słysząc jak współ-
pracownicy drwią z chrześcijańskich wartości, spuszczamy pokor-
nie głowę, zamiast bronić tego co wyznajemy. Krępujemy się za-
wiesić na szyi krzyż. Zamiast tego nosimy symbole o niewiadomym 
nam znaczeniu, nieświadomie promując przy tym ruchy, których 
ideologia jest dalece sprzeczna z wiarą katolicką. Jesteśmy na wa-
kacjach i boimy się wybrać na Mszę św., bo obok nas stoją koledzy, 
z którymi przecież trzeba iść na plażę. Cała klasa ucieka z religii  
i ja się przyłączam, bo głupio sprzeciwiać się woli ogółu.  Sam teraz 
jestem nowicjuszem i zastanawiam się, czy jeśli złożę śluby zakon-
ne, nie będę się krępował iść w sutannie na spacer po krakowskich 
Plantach. A przecież kto, jeśli nie przyszły kapłan, ma świadczyć  
o swojej wierze?

Łatwo jest potępiać, gdy sami jeszcze nie doświadczyliśmy 
próby. Faktem jest, że proste staje się demonstrowanie swojej wiary 
dopóki przebywa się we wnętrzu kościoła, będąc otoczonym rzeszą 
katolików. Schody zaczynają się, gdy z tego budynku się wychodzi. 
Nie piszę tutaj o betonowych stopniach przed wejściem do świąty-
ni, ale o naszej codzienności. Podejrzewam, że św. Piotr w towarzy-
stwie Jezusa i pozostałych Apostołów, również nie miał problemów 
z przyznawaniem się do swoich przekonań. Jednak, gdy Chrystus 
został oskarżony, a jego uczniowie się rozproszyli, stanął przed pró-
bą tak jak my stajemy wielokrotnie w naszym życiu. Wtedy Apo-
stołowi nie udało się zachować wierności, tak jak nam to nie zawsze 
wychodzi. Cały sęk tkwi w tym, abyśmy również naśladowali św. 
Piotra w przyznawaniu się do winy,  zauważaniu naszej częstej nie-
wierności, a co najważniejsze w poprawieniu swojej postawy.
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Co słychać w Konfederacji 
św. Augustyna

Zapytujecie mnie, co słychać w Konfederacji Kanoników Regu-
larnych św. Augustyna. Być może byłoby dobrze powiedzieć czym 
jest ta Konfederacja.

Konfederacja Kongregacji Kanoników Regularnych św. Augu-
styna narodziła się na bazie czterech kongregacji (Laterańskiej, Au-
striackiej, Świętego Bernarda, Świętego Mauric’a).

Konfederacja została zatwierdzona 4 maja 1959 roku na mocy 
Listu Apostolskiego papieża Jana XXIII Caritas Unitas. 

Pamiętam dokładnie to wydarzenie. Byłem wtedy studentem  
w kolegium św. Mauric’a. Wiadomość ta została zaakcentowana przez 
Mszę pontyfikalną. Monseigneur Louis - Severin Haller, opat zakonu 
św. Mauric’a został wybrany pierwszym opatem - prymasem. Ja sam 
zdecydowałem o wstąpieniu do zakonu św. Mauric’a w sierpniu. Ta-
kie wydarzenie musiało wywrzeć na mnie głębokie wrażenie. 

Dawny zakon kanoniczy przybrał nową formę, tzn. formę kon-
federacyjną. Nie znaczy to, że narodziła się nowa kongregacja, tym 
bardziej, że każda kongregacja zachowuję swoją autonomię. 

Do czterech Kongregacji, które początkowo formowały konfe-
derację, dołączyło pięć innych: Kongregacja Niepokalanego Poczę-
cia, Windesheim, Maryi Matki Odkupiciela, Świętego Wiktora oraz 
Braci Życia Wspólnego. 

Jaki był cel stworzenia takiej konfederacji? Był to z pewno-
ścią gest profetyczny. Działo się to przed Soborem Watykańskim 
II. Uznaliśmy, że nie jest wskazane, aby każda kongregacja żyła  
w swoim świecie. Owocem konfederacji jest bez wątpienia uboga-
cenie zakonu dzięki kontaktom  z innymi braćmi, żyjącymi według 
tych samych ideałów. 

Statuty precyzują cel Konfederacji: „Zgodnie z Listem Apostol-
skim Caritas Unitas, Konfederacja Kanoników Regularnych św. 
Augustyna została założona:

1. aby kongregacje i kanonicy zjednoczyli się przez więzy  
            wzajemnej miłości;
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2. aby nieść sobie wzajemną pomoc, zwłaszcza jeśli chodzi  
           o duchową formację młodych, jak też i każdego człowieka;

3. aby wzmocnić siły witalne całego zakonu.
Podstawowym zadaniem konfederacji jest promowanie życia 

kanoniczego, zgodnie z wymogami zmieniającego się czasu. 
Temu zadaniu poświęciliśmy długie tygodnie studiów, kongresy, 

różnorodne wymiany między wspólnotami. Uczestniczyłem osobi-
ście w większości tych spotkań. Byłem świadkiem postępów, jakie 
dokonywały się we wzajemnych relacjach: gościnność, braterstwo, 
otwartość na różnorodność kultur i myśli. Przyczyni się to wszystko 
z pewnością do dalszych postępów i osiągnięć. 

Jeśli chodzi o mnie, ponieważ zadajecie mi pytanie co do wital-
ności konfederacji, chciałbym wam powtórzyć: „Kiedy poproszono 
mnie, żebym zaakceptował funkcję Opata Prymasa w ramach Kon-
federacji Kanoników Regularnych św. Augustyna moja zgoda była 
równoznaczna z głębokim, wewnętrznym przekonaniem, że należy 
zrobić wszystko co możliwe, aby realizować misję realizować tak, 
jak domagają się tego nasze statuty: <Opat Prymas jest promotorem 
życia kanoniczego>. Innymi słowy chodzi o to, że jest on odpowie-
dzialny za rozwijanie ducha kanoniczego między członkami konfe-
deracji, jak też i na zewnątrz, oraz promowanie życia wspólnotowe-
go między duchowieństwem. Charyzmat, który otrzymaliśmy może, 
a nawet powinien, być dzielony ze wszystkimi”.

Jestem zdecydowany kontynuować drogę, która została wyty-
czona przez moich poprzedników. Szczególnie zależy mi na tym, 
aby rozwijać wszystko to, co dzisiaj nadałoby „rozmach” naszej ro-
dzinie kanoniczej.

Nasz zakon nie jest skazany na wygaśnięcie. Przeciwnie, jest on 
przeznaczony do odmładzania się i do odnowy, tak jak zresztą ma to 
miejsce w całym Kościele. 

Oto kilka propozycji, które przygotowałem na przyszłe lata.
1. Kończę właśnie List do Współbraci. Celem tego dokumentu 

jest „przewietrzenie” „Naszego Domu” i nadanie mu wyglądu zgod-
nego z wymogami Soboru Watykańskiego II. Mówię też w tym li-
ście o regule św. Augustyna, która jest ciągle aktualna. Zachęca nas 
ona, aby żyć w jedności. W perspektywie Kościoła-Komunii, o któ-
rej mówi sobór, proponuję, aby „nasza rodzina kanonicza stała się 
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szkołą takiej komunii”. Reguła kończy się tymi słowami: „Daj Boże 
… abyście swym postępowaniem, jako miłośnicy duchowej piękno-
ści, szerzyli wszędzie miłą wonność Chrystusową.” W dzisiejszych 
czasach „droga piękności” jest zalecana jako droga ewangelizacji  
i dialogu.

2. Przyszła rada prymasowska odbędzie się w Klingenthal  
 (Alzacja). Organizowana jest, by móc zastanowić się i porozmawiać  
 na temat: Europa, a nasze korzenie chrześcijańskie. 

3. Na 50-lecie utworzenia konfederacji myślimy o zorganizowaniu  
 pielgrzymki do Afryki Północnej „Śladami św. Augustyna”.

Superemineat caritatis!
Ks. Maurice Bitz, Opat Prymas
(tłumaczenie Paweł Pawlak CRL)
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Jakie warunki trzeba spełnić 
aby zostać rabinem?
- Łatwo zostać rabinem. Nie jest 
łatwo zostać dobrym rabinem. 
Jest to bardzo skomplikowane. Co 
chcę przez to powiedzieć? Oficjal-
ny proces żeby zostać rabinem nie 
jest taki skomplikowany. Trzeba 
spędzić wiele lat na nauce, zdać 
pewne egzaminy i to wszystko. 

Coś analogicznego do semina-
rium?
- W pewnym sensie tak. Jeśli cho-
dzi o studia jest zbliżony. Ale nie 
do końca. Każdy student wybiera 
sobie pewną dziedzinę, którą stu-
diuje. Tę która go najbardziej inte-
resuje, w czym jest najlepszy i od 
pewnego momentu student sam 
kształtuje swój proces nauczania. 
Problem polega na tym żeby zostać 
dobrym rabinem i tu zaczynają się 
pytania i wątpliwości. Różnica po-
lega na tym, że w przeciwieństwie 
do hierarchii katolickiej nie prze-
chodzi się pewnych konkretnych 
szczebli, tylko wiele zależy od sa-
mych ludzi. Gdy ukończysz studia 
otrzymujesz dokument że jesteś 
rabinem, ale nic z nim nie zrobisz. 
Ponieważ u nas społeczeństwo, 
do którego przybywasz jako ra-
bin, musi cię zaakceptować. Jeżeli 
masz duże doświadczenie,  mocno 
wierzysz w siebie, i masz dobry 
kontakt z ludźmi, wtedy zaak-

ceptują cię 
jako rabina 
i się spraw-
dzisz. Ale 
j e ś l i  n i e 
masz tych 
przymio-

tów i nie 
potrafisz się zaklimatyzować, zo-
staniesz z boku, bo nie ma żadnej 
hierarchii, która przypisuje do ja-
kiejś społeczności, w której rzą-
dzisz. Brak jednolitego systemu 
wynika z historii naszego narodu, 
z jego wieloletniego wygnania. 
Czyli w każdym kraju, w każdej 
społeczności są trochę inne reguły. 
W ten sposób w każdej społecz-
ności inny element może być wa-
żący. W jednej kładzie się nacisk  
na poprawne czytanie Tory,  
a w innej najważniejsza będzie 
działalność społeczna. 

Ile ma Pan dzieci?
- Mam sześcioro: 5 synów i cór-
kę. 

Czy wielodzietność jest błogo-
sławieństwem?
- Tak i nie. Tak, bo człowiek po-
winien wykorzystywać wszyst-
kie moce, które dostaje od Boga,  
a jedną z nich jest stworzenie ro-
dziny. Z drugiej strony nie, bo je-
żeli za bardzo wykorzystasz jeden 
aspekt twojej mocy, to możesz  
zatracić wszystkie pozostałe.

tekst: kl. Łukasz Matuszczak CRL
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Jak przedstawia się w juda-
izmie symbolika kultu religij-
nego?
- Najważniejsza jest oczywiście 
wiara. Praktycznie najważniej-
szy w judaizmie jest dzień Sza-
batu, drugie są zasady kaszutu,  
a trzecie pod względem ważności 
są, nie wiem jak to przetłuma-
czyć, zasady życia w rodzinie. 
Każdy Żyd, po przebudzeniu, od-
mawia poranną modlitwę, musi 
nałożyć tałes, czyli szal modli-
tewny, i tfilim (filakterie)- pude-
łeczka ze zwojami Tory na ręce 
i na głowę. Dzięki temu pierw-
szą czynnością po przebudzeniu 
jest połączenie się z Bogiem.  
W ciągu dnia mamy do odmó-
wienia jeszcze dwie inne mo-
dlitwy. Mamy święta, z których 
każde reprezentuje coś innego, 
np. początek roku, Jon Kippur 
(pojednania), Pesach (stworzenie 
narodu, wyjśce z Egiptu), Szawu-
ot (dzień, który upamiętnia otrzy-
manie Tory).

Jak wygląda hierarchia juda-
izmu?
- Było wiele prób zbudowania 
hierarchii, ale się nie powio-
dły. Hierarchia jest tworzona 
przez zaufanie. Przełożywszy to  
na praktyczną sytuację: im dany 
rabin wykaże się jako większy  
i bardziej uczony, tym więcej ra-

binów będzie się z nim konsul-
towało i polegało na jego opinii. 
Jeżeli to porównamy do trzech 
koron: Korona Tory (prawa) 
symbolizująca studiowanie, Ko-
rona kapłanów i Korona dobrej 
sławy1. Jeśli ktoś ma te trzy ko-
rony, to w tej wirtualnej hierar-
chii coraz więcej ludzi będzie się  
z nim konsultowało.

Czym jest judaizm jako system 
religijny?
- Historia dodała wiele aspektów 
do tego, co określa się mianem 
„judaizm”. Rozpoczęło się od 
Prawa nadanego Mojżeszowi- 
księga z prawami, które musimy 
wykonywać. Potem w historii 
pojawiły się takie aspekty jak: 
kwestia rodziny czy - nazwijmy 
to - plemienia, rodu, taki biolo-
giczny judaizm. Potem pojawiła 
się ziemia, czyli miejsce, gdzie 
się judaizm rozwinął- Izrael. Na-
stępnie przerodziło to się w pew-
nego rodzaju filozofię. 

Czyli w historii judaizm ewolu-
uje?
- Ewoluuje, przy czym za każ-
dym razem dodawane są nowe 
aspekty. Im bardziej judaizm 

1 Werset z Talmudu, Pirke, Awot  
(4, 17): „Są trzy korony Tory- kapłańska 
i korona królewska, ale korona dobrego 
imienia przewyższa je wszystkie”.
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wzrasta, rozwija się, tym bardziej 
odbywa się to wielokierunkowo, 
powstają pewnego rodzaju od-
nogi. Czyli możemy np. dzisiaj 
znaleźć ludzi, którzy wg siebie 
praktykują judaizm i są Żydami, 
ale każdy z nich będzie wyjaśniał 
swój judaizm, swoją praktykę 
religijną w inny sposób. Będzie 
to ortodoksyjny, religijny Żyd  
i taki Żyd, nazwijmy to „kultu-
rowy”, który nie jest zaintere-
sowany religią, ale ma związek  
z kulturą, Żyd „historyczny” albo 
też Żyd „biologiczny” mający ro-
dziców pochodzenia żydowskie-
go, czy nawet taki Żyd „gastro-
nomiczny”- który powie, że lubi 
żydowską kuchnię. 

Jak w praktyce wygląda dzień 
szabatowy?
- Zaczynamy w piątek rano, 
kiedy czynimy przygotowania 
do szabatu. Trzeba przygoto-
wać dom na nadejście Szaba-
tu przez sprzątanie i przygoto-
wanie wszystkiego. Musimy 
też przygotować trzy posiłki  
na Szabat, wszystko musi być 
gotowe przed Szabatem. Rów-
nież ludzie muszą przygotować 
swoje ciało oraz dusze na Sza-
bat. Studiują Torę, bądź uczą się  
o Szabacie przez studiowanie 
praszat szawua czyli czytanie  
cotygodniowej porcji Tory.

Takie rozmyślanie?
- Coś w tym stylu.

Czy są jakieś metody, czy też 
szkoły jak należy to czynić. My 
katolicy mamy np. lectio divi-
na, metodę ignacjańską i inne, 
na podstawie których wiemy 
jak dobrze rozmyślać?
- Tak. Studiujemy Pięciok-
siąg, czyli tę podstawową cześć  
i stosujemy komentarze do da-
nej księgi. Każdy, kto studiuje 
korzysta ze swojego ulubionego 
komentatora księgi.
Jeżeli dalej mówimy o Szaba-
cie to najważniejszą rzeczą jest 
obchodzenie go z rodziną. Sam 
Szabat zaczyna się w piątko-
wy wieczór o zmierzchu. Wte-
dy następuje przyjęcie Szabatu. 
Najpierw w synagodze mamy 
specjalną modlitwę na przyjęcie 
Szabatu, potem odwracamy się 
w stronę drzwi, jakby widząc 
jego nadejście, kłaniamy się  
i witamy go. 
Kabaliści z Zefadu (Izrael)  
w XV wieku wychodzili poza mia-
sto, aby powitać Dzień Szabatu.
Drugą częścią szabatu jest ce-
lebrowanie go w domu, kiedy 
cała rodzina zbiera się przy sto-
le, zapraszamy aniołów, oraz 
sam Szabat, aby przyszedł i się 
dołączył. Normalnie robimy to 
za pomocą kieliszka wina. Po-
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tem Dzień Szabatu w sobotę rano 
rozpoczyna się od porannej mo-
dlitwy w synagodze, następnie 
studiowanie Tory, dochodzi do 
tego jeszcze dodatkowo specjal-
na modlitwa na koniec dnia to 
jest maariw. Pod koniec Szaba-
tu, którym jest sobotni zachód 
Słońca następuje tzw. czas woli  
i to jest właśnie najlepszy czas, by 
być bliżej Boga. Potem jest prze-
łomowy moment hawdali, czyli 
ceremonia zakończenia Szabatu  
i rozpoczęcie nowego tygodnia.

Czy praktykuje się nadal ob-
rzęd obrzezania?
- Oczywiście że tak. W Torze jest 
613 przykazań. Zrozumiałe, że 
nikt nie jest w stanie wypełnić 
ich wszystkich, ale każdy stara 
się wypełnić jak najwięcej. Na-
wet jak mówimy o bardzo waż-
nych przykazaniach, takich jak 
świętowanie Szabatu, wielu Ży-
dów ich nie wypełnia. Jedynym 
przykazaniem, które każdy Żyd 
spełnia jest obrzezanie. Mówi-
my o ponad 99% Żydów, którzy 
są obrzezani. Dlaczego tak się 
dzieje- prawda jest taka, że jest 
to jakiś symbol odłączenia od 
innych.Drugim takim przykaza-
niem, które wypełniają prawie 
wszyscy jest Jom Kippur- Dzień 
Pojednania. Nawet mówi się  
w New Yorku, że ktoś jest Ży-

dem jednodniowym, czyli nie po-
jawia się cały rok w synagodze,  
a w Jom Kippur przyjdzie.

My obserwujemy czasem to 
samo w Kościele katolickim. 
Słyszy się czasami- co to jest  za 
Kościół? Co przyjdę do niego 
to śpiewają „Zmartwychwstał 
Pan” albo „Bóg się rodzi”, albo 
„co przyjdę to święcą jajka”.
- My mamy gdusza- gdy ma się 
lat 13 następuje bar micwa- peł-
noletniość w wierze, a drugim 
jest kadisz- modlitwa odmawiana 
po śmierci.
Mówi się też, że ktoś jest świę-
tym Żydem, bo pojawia się tylko 
w święte dni.

Kościół katolicki proponuje 
człowiekowi osiągnięcie świę-
tości i zbawienia za pomocą sa-
kramentów. Jaką „ofertę” ma 
w tym względzie judaizm?
- Nie mamy takiego terminu, 
koncepcji jak zbawienie. Nie 
można zrobić czegoś oddziel-
nie, wykonać pewną czynność, 
jakiegoś rytuału liturgicznego  
i zostać odkupionym. Jesteś oce-
niany według tego co robisz, 
czyli tego, kim jesteś. Im więcej 
dobrych uczynków spełnisz, tym 
lepiej jesteś oceniony. Zawsze 
musisz mieć takie poczucie, że 
nie jesteś na tyle dobry, aby coś 
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osiągnąć. Chasydyzm próbował 
to trochę zmienić, być może jest 
to jakiś wpływ chrześcijaństwa, 
jednak ta koncepcja nie ode-
brała wielkiej roli. Jedyną taką 
czynnością, którą mogę uznać  
na upartego za trochę podobną  
do sakramentu jest postne Jom 
Kippur. Analogicznie- gdy Chry-
stus powiedział: To jest moje cia-
ło to jest krew moja, jeżeli pod-
czas postnego Jom Kippur Żyd 
starci trochę krwi i trochę ciała, 
uważa się to za pewnego rodzaju 
ofiarę.

Kim jest dla was Jezus Chry-
stus?
- Nie mogę odpowiedzieć ge-
neralnie. Jest takie przysłowie: 
„Gdzie dwóch Żydów tam trzy 
zdania”. Odpowiem bardzo oso-
biście. Urodziłem się w tym sa-
mym miejscu i tej samej kulturze 
co Jezus. Dla mnie Jezus był bar-
dzo dobrym Żydem. Moim zda-
niem On chciał zmienić wszystko, 
co było niewłaściwe w judaizmie  
w tamtym czasie. Kiedy mówi-
my o tym epizodzie wkroczenia 
Jezusa do świątyni najwyższej, 
najważniejszej w Jerozolimie  
i wygonił wtedy handlarzy. Mogę 
sobie wyobrazić, że taki młodzie-
niec po Jesziwie, który był wy-
chowany w najwyższym związku 
z takimi wysokimi zasadami, war-

tościami, których nauczyli go ra-
bini wchodzi do najważniejszego 
miejsca dla Żydów i widzi biznes 
i interesy. No i oczywiście dener-
wuje się na ten widok. Uważam, 
że gdyby była możliwość uznania 
nowego proroka, po czasie, kiedy 
skończył się tekst Biblii (Tory), 
mógłby być oczywiście jednym 
z proroków. Ale nie stało się 
tak- tekst Biblii (Tory) skończył 
się przed Chrystusem. Mógłby 
także być uważany za wielkiego 
rabina, który mówił o miłości,  
o tym jak należy się zachowy-
wać, który nie mówił może  
o przykazaniach sensu stricte, 
lecz o atmosferze przykazań,  
o tym czego Tora nas naucza 
i jakie wnioski powinniśmy  
z tego wyciągnąć. Tutaj mówimy 
o Chrystusie jako człowieku.
Myślę, że jeżeli rozważamy po-
stać Chrystusa jako Syna Bożego 
i to że chce On pokazać prawdzi-
we oblicze Boga, wydaje mi się, 
że On chciał w każdym z ludzi,  
z nas, zobaczyć ten obraz Boży.

Jak judaizm patrzy na postać  
św. Pawła- nawróconego Żyda?
- Musimy zrozumieć i zapamię-
tać jeden fakt. W tamtym czasie 
określenie, że coś jest odrębną 
religią nie miało wtedy miejsca, 
w ogóle o tym nie mówiono. Ju-
daizm i chrześcijaństwo to była 
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jakby jedna część, a pozostałą 
stanowili poganie. Jedyna róż-
nica polega na tym, że judaizm 
zamykał się w sobie, przede 
wszystkim w obrębie rodziny. 
Rabini nie robili nic w tym kie-
runku, aby przyciągnąć kogoś  
do religii- nie było czegoś ta-
kiego, co moglibyśmy określić 
mianem działalności misyj-
nej. Jezus swoim nauczaniem,  
a przede wszystkim Jego następ-
cy- uczniowie, dążyli do tego, 
aby to nauczanie rozszerzać, 
przyciągnąć innych do tej nauki. 
Oczywiście niemożliwe było 
przyciągnięcie ich do judaizmu, 
gdyż judaizm nie akceptował 
nowych ludzi; może poszcze-
gólne osoby, które chcą przejść 
konwersję tak, ale nie w sensie 
otwarcia na cały naród. I to co 
się stało, było procesem jakby 
naturalnym- zaczęto budować 
nową religię. Jeżeli mówimy  
o procesie historycznym, z punk-
tu widzenia judaizmu, Ramban 
czyli Majmonides rabin Mosze 
ben Majmon, widział w chrześci-
jaństwie pewnego rodzaju dro-
gę, aby rozszerzać monoteizm, 
i po tym, jak wszystkie narody 
zaakceptują ideę monoteizmu, 
przyjmą następnie judaizm jako 
nazwijmy to „nadrzędną” religię 
monoteistyczną. Czyli według 
niego było to pewnego rodzaju 

otwarcie drogi na całą ideologię 
monoteizmu.

Jaka funkcja przypada kobie-
cie w waszym etosie życia?
- Podzielę moją odpowiedź  
na dwie części. Jedna będzie tym, 
co chcesz usłyszeć, a druga tym, 
co ja chcę opowiedzieć. Po pierw-
sze: rola kobiety w judaizmie, 
zależy od tego, z jakiego punktu 
widzenia patrzymy, jest trochę 
niższa albo znacznie niższa. Nie 
może być częścią aktywną litur-
gii, nie musi wypełniać wszyst-
kich przykazań, które związane 
są z aktywnym działaniem, ale 
jest zobligowana do tego, by 
zajmować się domem i rodziną. 
Dlaczego tak jest? Oczywiście 
możemy tutaj podać masę przy-
kładów czy to teologicznych czy 
filozoficznych. 

W Starym Testamencie często 
widzimy także takie zadanie, 
jakie miała ona do spełnienia- 
mieszkała w domu, namiocie  
i pilnowała ogniska domowego
- Nie jest to tylko kwestia re-
ligijna, ale tak było wszędzie, 
taka była generalna zasada obo-
wiązująca w życiu. Ponieważ 
mówiliśmy tu o ortodoksyj-
nym judaizmie, wszystkie za-
tem zmiany, które przychodzą, 
przenikają znacznie wolniej.  
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Te zmiany nadchodzą, ale powoli  
i status kobiety musi się zmienić  
i będzie wzrastał.
Moja odpowiedź: jeżeli spojrzy-
my do Biblii i zobaczymy histo-
rię stworzenia świata, ignorując 
dwie wersje historii stworzenia 
świata, według których jedna jest 
taka, że mężczyzna i kobieta zo-
stali stworzeni razem, równole-
gle, a druga, że została stworzona 
jako część mężczyzny, historia 
grzechu pierworodnego- zjedli  
z drzewa owoc- od tej pory doko-
nał się pewnego rodzaju rozłam 
tzn. kobieta jest oddzielnie, męż-
czyzna jest oddzielnie i zwierzęta 
znajdują się oddzielnie; dawniej 
wszyscy żyli razem. Czyli ten 
grzech symbolizuje wszystkie 
inne grzechy, które mamy do dzi-
siaj i przez całą historię próbujemy 
je naprawić. Im usilniej staramy 
się ten grzech naprawić, tym bar-
dziej status mężczyzny, kobiety  
i  zwierząt- stworzeń się wyrów-
nuje. Tak samo możemy logicznie 
spojrzeć na różne etapy historii, 
że status nie tylko mężczyzny, ale 
także kobiety stopniowo rośnie. 
Dzieje się tak też i z kobietą, któ-
ra jak gdyby rozpoczęła od niż-
szego statusu i jej pozycja rów-
nież rośnie. Dotyczy to też zwie-
rząt. Puenta jest taka, że wszyscy 
zostali stworzeni na obraz Boży,  
na podobieństwo Boga. Używa-

jąc takich „ostrych” słów i „ro-
boczych”, mówimy o statucie 
mistrza, władcy oraz poddanego, 
służącego. Czyli jeżeli mówimy 
o tym, że mężczyzna, kobie-
ta, zwierzęta zostały stworzone  
na podobieństwo Boga, oznacza 
to, że stworzenia  były w tym 
punkcie najbliższym Władcy-Bo-
ga. Po tym przełomie, którym był 
grzech, wszelkie stworzenia upa-
dły prawieże do poziomu podda-
nego, służącego. Zwierzęta stały 
się służącymi ludzkości, kobie-
ta została poddana mężczyźnie,  
a mężczyzna stał się służącym, 
aby, przekazywać, kontynuować 
i służyć życiu, kreować je. Im 
bardziej się rozwijamy w ciągu 
historii, tym bardziej zbliżamy 
się to punktu Mistrza. Im inten-
sywniej się to odbywa, tym więk-
szą szansę mają stworzenia, by 
wyzwolić się z niedoskonałości.

Dziękuję za rozmowę
Szalom
     

tłumaczenie symultaniczne 
Ishabela Szatrawska



  
30

Na świecie jest tylu ludzi, 
którzy posługują się rozmaitymi 
językami, różnią się od siebie ko-
lorem skóry, kulturą i obyczajami, 
ale nie ma raczej takiego człowie-
ka, który nie obchodziłby żadne-
go święta w swoim życiu. Jedni 
świętują urodziny, inni imieni-
ny, jeszcze inni różnego rodzaju 
rocznice i dni które upamiętniają 
ich wykonywany zawód czy rolę 
w społeczeństwie np. dzień: mat-
ki, ojca, babci i dziadka, górnika, 
hutnika, strażaka czy nauczyciela 
i wiele, wiele innych.

Podobnie my nowicjusze 
mamy taki swój dzień w roku. 
Nasze święto obchodzimy 21 
stycznia, kiedy to wspominamy 
w kalendarzu liturgicznym św. 
Agnieszkę - patronkę nowicju-
szy w Zakonie Kanoników Re-
gularnych Laterańskich.

Przyznam otwarcie, że długo 
wspólnie myśleliśmy nad przy-
gotowaniem naszego „święta”, 
by zrobić coś ciekawego, inte-
resującego, a zarazem zaskaku-
jącego, aby wszystkim na długo 
zapadł w pamięci „Dzień Nowi-
cjusza 2008”. Gdy połączyliśmy 
nasze wspólne siły oraz pomy-
sły, „rachu-ciachu” i wszystko 
było gotowe. 

W „wigilię naszego świę-
ta” zorganizowaliśmy wraz z kl. 
Dawidem (który obchodził swoje 
urodziny) wieczorek dla współ-
braci kleryków i naszego przełożo-
nego Księdza Magistra. Wspólnie 
spotkaliśmy się, by podsumować 
naszą półroczną pracę i obecność  
w k lasz torze  Kanoników  
Regularnych 
Laterańskich. 
W czasie spo-
tkania nad-
szedł moment 
p r z e m o w y  
i  w r ę c z e -
nia prezentu 
współbraciom 
w podzię-
kowaniu za 
ich serdeczne  
i ciepłe gesty 
pod naszym 
a d r e s e m ,  z 
którymi spoty-
kamy się każ-
dego dnia. Po wygłoszeniu słowa 
wdzięczności przez „Dziekana 
Nowicjatu” (czyli przeze mnie)  
i dodaniu kilku zdań przez „Wice-
dziekana” (nov. Maćka) wręczyli-
śmy upominek na ręce „Dziekana 
Klerykatu” (kl. Grzegorza). „Cóż 
to za niespodzianka”, „co oni 
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a tekst: now. Paweł Jacko

Kanonicki Dzień Nowicjusza
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znowu wymyślili” - takie słowa 
można było usłyszeć wrażliwym 
uchem w salce rekreacyjnej. Pre-
zent był duży i pokaźny, gdy został 
rozpakowany na twarzach wszyst-
kich zagościł niebywały uśmiech 
od ucha do ucha. Warto byłoby 
uchylić rąbka tajemnicy tego 
prezentu… Przygotowaliśmy dla 
współbraci samochód, dokładniej 
miniaturę busa oraz przyczepki, 
z których korzysta seminarium. 

Na szybach 
nakleiliśmy 
n a s z y c h 
k le ryków  
w zabaw -
nych sy-
tuacjach i 
dopisaliśmy 
dzięki na-
szej wenie 
t w ó r c z e j 
śmieszne 
his toryjki 
i  p o w i e -
d z o n k a , 
które moż-

na słyszeć idąc przez klerykat. 
Natomiast na przyczepce wid-
niały dwie postacie moja i Mać-
ka z chmurką, w której był napis: 
„Pawełku nie martw się, jeszcze 
tylko pół roku na tej przyczepce, 
a po ślubach to już będziemy jeź-
dzić w busie…”.

Drugą częścią uroczysto-
ści stanowiły „zabunkrowane” 
wszystkie drzwi w klasztorze. 
Wstaliśmy bardzo wcześnie, bo 
już nasze budziki dzwoniły o godz. 
3.00, by działać w konspiracji. W 
ruch poszły kleje, taśmy, papier, 
cukierki, życzenia. Wszystkim 
domownikom zakleiliśmy drzwi 
na wszystkie możliwe sposoby  
z wypisanymi życzeniami i po-
dziękowaniami od nowicjuszy. 
Rano grzecznie poszliśmy do ka-
plicy i czekaliśmy na wszystkich, 
aby rozpocząć wspólną mszę św. 
Po jakimś czasie ogarnął nas pe-
wien niepokój, ponieważ docho-
dziła godzina 6.00, a tu nikogo 
jeszcze nie było. Postanowiliśmy 
sprawdzić co się dzieje. Wychy-
liliśmy nasze głowy za drzwi, 
żeby posłuchać czy ktoś idzie do 
kaplicy klasztornej, na szczęście 
wszystko było w porządku, bo 
klerycy i księża walczyli dzielnie 
z zaklejonymi drzwiami…

W taki oto sposób uczciliśmy 
nasze święto „Dzień Nowicjusza 
2008” i będziemy czekać na po-
mysły naszych kolejnych następ-
ców, którzy już niebawem (za kil-
ka miesięcy) zostaną przyjęci do 
Nowicjatu.
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Kanonicki Dzień Nowicjusza



  
32

z  ż y c i a  s e m i n a r i u m
kr

on
ik

a

Nowy rok rozpoczęliśmy od tra-
dycyjnej kolędy w naszym klasz-
torze. Ksiądz Przeor kropi każdą 
celę wodą święconą, po czym 
następuje wspólna modlitwa  
o błogosławieństwo dla miesz-
kańca. Na koniec odwiedzany 
może do wielkiego kosza złożyć 
słodycze. Ta tradycja ma zapew-
nić klerykom słodki karnawał. 

Jeszcze dobrze nie wróciliśmy  
z domów po świątecznej przerwie, 
jak zaczęła się sesja egzaminacyjna.  
Te niespełna dwa tygodnie, zawsze 
niosą wielkie emocje i zdenerwo-
wanie. Stres okazał się jednak 
tylko doskonałym środkiem mo-
bilizującym, który przyczynił się  
do tego, że mogliśmy cieszyć  
się dobrymi wynikami.

Tego roku na wspólnotowe ferie 
zimowe udaliśmy się do Wrocła-
wia. Na trasie naszej wycieczki, 
oprócz wspomnianego Wro-
cławia, gdzie w tzw. Kościele  
na Piasku pracowali kanonicy, 
były następujące punkty: Trzeb-
nicę, Wambierzyce, Krzeszów, 
Henryków, kaplicę czaszek  
w Kudowie Zdroju, i sztolnie po-

k o l ę d a

s e s j a  e g z a m i n a c y j n a

f e r i e  k l e r y c k i e

r e k o l e k c j e
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Wielki Post, który w tym roku nad-
szedł szczególnie szybko,  
już tradycyjnie rozpoczęliśmy 
od rekolekcji. Poprowa-
dził je nasz dobry znajomy  
z pielgrzymkowego szlaku, ks. Jan 
Oleszko, pallotyn, główny przewod-
nik akademickich grup 17-tek. 
Dziękujemy mu za słowo, którym 
nakarmił nasz głód duchowy.

z  ż y c i a  s e m i n a r i u m kronika

hitlerowskie w Górach Sowich. 
Podczas naszej wycieczki korzysta-
liśmy z gościnności Sióstr Służeb-
niczek Śląskich z Wrocławia oraz 
ks. Grzegorza Kopija. Pragniemy 
tym naszym dobroczyńcom jesz-
cze raz serdecznie podziękować,  
za ich otwarte serce i wszelkie do-
bro, którym nas obdarzyli, zarów-
no to materialne, jak i duchowe.

s e s j a  e g z a m i n a c y j n a

f e r i e  k l e r y c k i e

r e k o l e k c j e

Kiedy my rozpoczynaliśmy kolejny 
semestr studiów, nasi bracia diakoni, 
właśnie je kończyli, zdając 21 lutego 
swój ostatni egzamin. W tym miej-
scu pragniemy pogratulować im 
zakończenia formacji  intelektual-
nej i życzyć dobrej pamięci, aby nie 
zapomnieli tego czego się nauczyli 
oraz pamiętali o młodszych współ-
braciach, którzy im towarzyszyli.
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21 stycznia we wszystkich za-
konach obchodzony jest dzień 
nowicjusza. Z okazji tego świę-
ta nasi nowicjusze zrobili nam 
niespodziankę, wręczając model 
naszego seminaryjnego busa, so-
bie natomiast zrobili przyczepkę. 
Życzymy im wytrwałości, aby już 
w sierpniu mogli wspólnie z nami 
podróżować na pokładzie.

W dniach 25-26 lutego nasi 
nowicjusze wraz z ks. Magi-
strem wybrali się do Zakopa-
nego, by w tatrzańskich gra-
niach zaczerpnąć trochę świe-
żego powietrza na kolejne 
pół roku formacji nowicjac-
kiej. Ten wolny czas, dzięki 
gościnności ks. Stanisława 
Woźniaka CRL, spędzili w ki-

We czwartek 6 marca, podczas 
wieczornej Mszy św. klerycy 
Dawid Kover CRL i Szymon 
Szajko CRL przyjęli z rąk ks. 
Prowincjała Mariana Szczeci-
ny CRL posługi, odpowiednio 
akolitatu i lektoratu. Posługi te 
odgrywają dużą rolę na drodze 
do kapłaństwa. Przez ich przy-
jęcie człowiek obliguje się  

f e r i e  n o w i c j a c k i e

p o s ł u g i  l i t u r g i c z n e

i n n e  w y d a r z e n i a
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Dnia 9 marca, na Mszy św.  
o godz. 16 w Bazylice Bożego  
Ciała w Krakowie swój debiu-
tancki występ miał założony 
przez ks. Wizytatora chór mie-
szany. W jego skład wchodzą 
przede wszystkim, klerycy  
i nowicjusze naszego zakonu,  
a także osoby świeckie, które pa-
sjonują się śpiewaniem. 

do niesienia Chrystusa innym: 
lektor ma Go nieść w Słowie 
Bożym, natomiast akolita  
w Eucharystii. Życzymy im  
dużo pokory i mądrości, aby  
w tak ważnej misji, jaką im 
powierzył Kościół, zawsze 
gorliwie i odpowiedzialnie 
nieśli światu Chrystusa.

rzańskiego sanktiarium Matki 
Boskiej Gietrzwałdzkiej. Nasi 
bracia nowicjusze okazali się 
dobrzymi taternikami, gdyż 
już podczas pierwszej wypra-
wy, w niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych, zdo-
byli Gęsią Szyję. 

f e r i e  n o w i c j a c k i e

p o s ł u g i  l i t u r g i c z n e

i n n e  w y d a r z e n i a
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Na początku pragnę podziękować za modlitwę, dzięki której 
Kanonicki Ośrodek Powołań może się rozwijać i spełniać swoje 
główne zadanie, którym jest głoszenie Chrystusa. To On stoi u pod-
staw każdego powołania. Im więcej łaski wyprosimy, tym więcej 
ludzi odnajdzie swoją drogę. Dlatego kieruję moją wdzięczność pod 
adresem tych, którzy zaopatrują Kościół w ten cenny dar.

Teraz kilka słów o tym, co nas czeka w najbliższym czasie. 
Wielkimi krokami zbliża się maj, a z nim Dni Młodzieży kanonic-
kiej. W tym roku będą miały one nieco inny charakter niż w po-
przednich latach. W długi weekend roku 2008 spotkamy się przede 
wszystkim po to, by wspólnie chwalić Pana naszym śpiewaniem  
i graniem. Tegoroczne spotkanie młodzieży kanonickiej będzie po-
łączone z  Ogólnopolskimi Warsztatami Muzycznymi, które do tej 
pory odbywały się w Gietrzwałdzie na Warmii. W tym roku tematem 
przewodnim warsztatów będzie Boże Miłosierdzie, stąd pomysł, aby 
spotkać się w Krakowie, królewskim mieście, w którym znajduje się 
Sanktuarium Miłosierdzia. Warsztaty odbędą się w dniach od 1 do 3 
maja 2008 roku. 

Wszystkich tych, którzy pragną spędzić ten wiosenny czas  
z nami, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Pamiętajmy  
o słowach św. Augustyna, że kto śpiewa, modli się dwa razy.

Duszpasterz Powołań 
Ks. Jarosław Klimczyk CRL  

ul. Bożego Ciała 26 
31-059 Kraków  

tel. (012) 431 27 73 ; 602-477-238 
kop@kanonicy.pl 
skype: kanonicy

Plany  
Kanonickiego Ośrodka PowołańK
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