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Drodzy Czytelnicy,

„Pójdźcie wy sami na miejsce pustynne i odpocznij-
cie nieco” (Mk 6,31) – powiedział Jezus do zmęczonych 
uczniów. W miesiącach letnich z takiej zachęty po części 
korzystamy wszyscy. Każdemu bowiem należy się zasłu-
żony odpoczynek wakacyjny. Leniuchujemy więc leżąc 
gdzieś na plaży, czy podróżując po egzotycznych krajach. 
Łapiemy promienie słońca i unikamy każdego niepotrzeb-
nego wysiłku. Słowa Jezusa przytoczone na początku po-
kazują jak powinni odpoczywać chrześcijanie. „Miejsce 
pustynne” nie sugeruje tutaj wycieczki do krajów afry-
kańskich, ani nawet na pustynie Ziemi Świętej. Należy 
je rozumieć jako przestrzeń duchową, w której człowiek 
staje sam przed Bogiem. Tylko wtedy tak naprawdę może 
odpocząć. Na taki odpoczynek wskazuje znana wszystkim 
modlitwa z rytuału pogrzebowego, w której „wieczny od-
poczynek” ma być nagrodą za wierne trwanie przy Bogu 
w znoszeniu utrapień życia. Zachęcamy więc wszystkich 
naszych czytelników, aby potrzebne siły do dalszej pra-
cy czerpali nie tylko z piasku plaży, ale również z piasku 
„pustyni”. 

Redakcja



  
2

kl.Piotr SzydełkoCRL miejsce na mapie licznie rozsianych 
sanktuariów w Polsce. Jest on poło-
żony w sercu Warmii, pośród krętych 
dróg. Rozglądając się wokoło mamy 
wrażenie, że znajdujemy się w prze-
dziwnym miejscu. Soczysta zieleń, 
łąki usiane różnokolorowymi kwia-
tami. Przyroda w tej okolicy pra-
gnie stworzyć jakby najpiękniejszy 
dywan dla Matki Bożej. To właśnie 
to miejsce Maryja wybrała, aby ob-
jawić się i przekazać światu orędzie. 
Na każdym kroku odczuwa się tu-
taj obecność Maryi. Po przybyciu 
do Gietrzwałdu każdemu ukaże się 
świątynia wznosząca się na niewiel-
kim wzgórzu. To właśnie przy niej  
w roku 1887 rozegrały się wydarze-
nia, które na zawsze zmieniły bieg 
historii tej małej miejscowości. Po 
wejściu do kościoła nasz wzrok kie-
ruje się w stronę ołtarza głównego, 
w którym znajduje się przedziwny 
obraz. Wpatrując się w niego można 
dostrzec, że Matka Boża chce nam 
coś powiedzieć: „Popatrzcie na mo-
jego Syna, spoczywającego na mej 
dłoni!” Człowiek współczesny, ogłu-
szony i oślepiony coraz większymi 

Czas wakacji sprzyja wędrów-
kom. W naszych czasach jest to 
szczególnie czytelne, gdyż nigdy 
w przeszłości nie było możliwości 
tak łatwego przemieszczania się. 
Mamy do wyboru szeroką ofertę, 
jaką proponuje świat. Jedną z nich 
jest droga do Berlina na tzw. paradę 
wolnej miłości, wielu podąży na nią 
odrzucając miłość Boga, a szukając 
innej. Wielu skorzysta z zaproszenia 
na Woodstock (imprezy muzyczne), 
gdzie będzie dużo decybeli. Jeszcze 
inni wybiorą się na pielgrzymkę do 
współczesnych sanktuariów: dysko-
tek, barów, pubów czy hipermarke-
tów, by wrócić do domów z pełnym 
bagażnikiem, ale pustym sercem. 
Ludzie pragnący w swoim życiu do-
świadczyć szczególnego spotkania 
skierują swoje kroki podczas wa-
kacyjnych wędrówek do Matki, do 
Maryi. Nie ma dla niej większej ra-
dości niż świadomość, że jest swoim 
dzieciom potrzebna. Jednym z takich 
miejsc, gdzie Matka wypatruje swo-
ich dzieci jest Gietrzwałd, szczególne 
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bilboardami, atakującymi nasze 
zmysły może nie widzieć i nie usły-
szeć tego, co chce nam powiedzieć 
Matka. Dlatego Maryja w sposób 
nadzwyczajny objawiła swoją obec-
ność, by te prawdy przemilczane  
i zapomniane przypomnieć każde-
mu z nas. Upatrzyła sobie pobliski 
klon, by podobnie jak kiedyś w Ka-
nie Galilejskiej pośredniczyć między 
zagubionymi ludźmi a Synem. Tym 
razem nie chodziło o stągwie wina. 
Gietrzwałd stał się miejscem, z któ-
rego Maryja przekazuje, że jedyną 
nadzieją człowieka jest Bóg, a droga-
mi do Niego prowadzącymi są mo-
dlitwa i pokuta. Jestem pełen podzi-
wu dla Maryi, jak bardzo Ona kocha 
każdego z nas, skoro przychodziła do 
ubogich i skromnych dzieci: Barbary 
Samulowskiej i Justyny Szafrańskiej. 
Objawiała się im aż 160 razy, nio-
sąc słowa otuchy, ale też przestrogi, 
które przekazywała w czasie od 27 
czerwca do 16 września 1887 r. Już 

w dniu pierwszego objawienia nawet 
przyroda chciała „zamanifestować” 
przyjście Maryi do ludzkości. Od rana 
do godzin wieczornych 27 czerwca 
ludzie mogli oglądać niecodzien-
ne zjawisko atmosferyczne: obłok  
na niebie rozciągający się od Często-
chowy do Warmii. Jednak chyba nikt 
ze świadków tego wydarzenia nie 
mógł przypuszczać, co on zapowiada. 
Podobne zjawisko zaobserwowano  
w Lourdes, ukazując łączność tych 
obu miejsc. Nie powinno więc nas 
dziwić, że Gietrzwałd określany jest 
mianem polskiego Lourdes. Naszą  
uwagę kierujemy nade wszystko  
w stronę Maryi, która podczas obja-
wień rozmawiała, odpowiadała na 
pytania w języku polskim. Nabiera to 
szczególnego znaczenia, jeśli uświa-
domimy sobie, że w tamtych cza-
sach wszelkie objawy polskości były 
niszczone przez zaborców. Orędzie 
wyrażone w języku polskim stało się 
zastrzykiem energii, obudziło w lu-
dziach nadzieję wolności. 

Maryja rozmawiała z dwiema 
dziewczynkami: Basią i Justyną. 
Jest to również niesamowity znak  
z nieba: Bóg wybiera to, co głupie  
w oczach świata. Maryja przychodzi 
do prostych dziewczynek, gdyż sama 
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była prostą kobietą, gdy wybrał ją 
Bóg. Justyna przyjęła z opóźnieniem 
pierwszą komunię św., gdyż miała 
problemy z przyswojeniem prawd 
wiary. Dopiero 27 czerwca zdała po-
myślnie egzamin. Wracając z matką 
późnym wieczorem od ks. probosz-
cza Augustyna Weischela ujrzała 
na drzewie rosnącym przy plebani 
jasność, która przybrała postać czło-
wieka. Zbliżyła się do niej i wpatru-
jąc się ekstatycznie zaczęła opowia-
dać ks. Proboszczowi o pięknej Pani, 
która z uśmiechem zachęcała ją, aby 
przychodziła odmawiać tutaj róża-
niec. Kolejnego wieczoru przedziw-
ne odwiedziny Maryi widziała także 
kuzynka Justyny, Basia. Pierwszy 
apel Matka Boża wypowiedziała 30 
czerwca, odpowiadając na pytania 
dziewczynek, czego od nich pra-
gnie. Odpowiedź brzmiała: „Życzę, 
abyście codziennie odmawiali róża-
niec”. 1 lipca padły znaczące dla ob-
jawień słowa: Maryja nazywa siebie 
Niepokalane Poczęcie. Od 24 lipca 
Maryja ukazywała się dzieciom do 
końca objawień trzy razy dziennie. 
Miłość pragnie obecności, zwyczaj-
nej obecności. Dzięki Niej łzy mniej 
pieką, a świat staje się piękniejszy. 
20 sierpnia z ust Maryi padają sło-
wa: „Najpierw słuchajcie Mszy św.,  
a potem odmawiajcie różaniec”. Bóg 
dzieli się sobą w kawałku chleba, to 
najskuteczniejsze lekarstwo na bo-
lączki świata, o którym przypomina 

nasza Matka. To zaproszenie Maryi 
nabiera dziś szczególnej aktualności! 
W wielu krajach kościoły zamyka się 
i zamienia na dyskoteki czy muzea.  
I nikt nie bije na alarm. W świecie 
bez Ciała i Krwi Boga nie ma życia, 
jest tylko wegetacja, jego namiastka.  
O wielkości Eucharystii świadczą ko-
lejne słowa wypowiedziane 3 czerw-
ca, które są odpowiedzią na pytanie 
Justynki: „co czynić, aby nawróciła 
się pewna luteranka?” Odpowiedź 
brzmiała: „trzeba zamówić Mszę 
św.” Dzień 8 września miał stać się 
ostatnim dniem objawień. Ponie-
waż jednak nie dotarła na czas figura 
Niepokalanej, o którą prosiła Maryja  
w jednym z wcześniejszych widzeń, 
przedłużyła Ona swoje objawienia 
do 16 września, na które przybyły 
ogromne rzesze ludzi. Do kogo mieli 
pójść jak nie do Matki. Ci, co ujrzeli 
figurę stwierdzili, że piękniejszej nie 
widzieli, jednak Justyna i Basia roz-
płakały się twierdząc, że nie oddaje 
ona piękna Maryi. Podczas ostatnie-
go widzenia Maryja pobłogosławiła 
źródełko oddalone o kilkaset metrów 
od kościoła, gdzie ponowiła prośbę  
o modlitwę różańcową. 

Droga do stwierdzenia auten-
tyczności objawień była bardzo dłu-
ga. Wizjonerki doświadczały wielu 
trudności, a wręcz prześladowań ze 
strony władz niemieckich. Ich losy 
potoczyły się różnie. Obie, krótko 
po objawieniach, wstąpiły do Zgro-
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gdziekolwiek indziej usłyszeć pu-
kanie przechodzącego Boga, czemu 
dała wyraz w słowach z 8 września: 
„Nie smućcie się, ja zawsze będę  
z wami”. O takiej radosnej obecności 
Maryi mogłem się przekonać pod-
czas XX Światowych Dni Młodzie-
ży, gdzie na jednym ze skwerów Ko-
lonii spontanicznie zgromadziliśmy 
się w kółku, by odmówić różaniec. 
W każdej chwili dołączało do nas 
wielu nowych uczestników z całego 
świata. Podeszli do nas także prote-
stanci, którzy powiedzieli, że u nich 
w Kościele brakuje Matki. Byłem 
zdumiony i uradowany tą wypowie-
dzią. Chwyćmy się Jej dłoni i chciej-

madzenia Sióstr Szarytek. Justyna 
wystąpiła po kilku latach, a jej dalsze 
losy są nieznane. Barbara natomiast 
całe życie spędziła w zgromadze-
niu. Wyjechała do Gwatemali, gdzie 
ofiarnie pracowała w szpitalu i domu 
dziecka. Jej życie było kroczeniem 
ścieżkami Maryi w służbie ludziom. 
Po objawieniach nigdy nie wróciła 
do Gietrzwałdu, zachowując w sercu 
to, co przeżyła. Obecnie trwa jej pro-
ces beatyfikacyjny. 

Na gietrzwałdzkiej ziemi wciąż 
obecność Maryi objawia się w Jej 
działaniu: cudowne uzdrowienia – 
zarówno fizyczne, jak i te duchowe w 
ciszy kratek konfesjonału. Przemiana 
tak wielu pątników w tym miejscy 
sprawia, że Ziemia staje się na nowo 
planetą ludzi. Gietrzwałd wciąż 
zaskakuje. Kiedy przyjechałem tu  
w zeszłym roku po raz pierwszy, 
Maryja pokazała mi że być szczę-
śliwym, to mieć Boga w sercu, a kto  
w sercu nosi Boga, nie będzie ego-
istą, bo On zawsze szeroko otwiera 
serca. Pod sercem Matki łatwiej niż 
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Pewna historia z Gietrzwałdu zredagowana przez ks. Łukasza 
Bugałę CRL na potrzeby audycji w telewizji TRWM.

Tego dnia ks. Proboszcz chodził jakiś zamyślony, uznałam, że coś go 
trapi, że znowu jakieś problemy. Właśnie mieliśmy wyjeżdżać na zakupy  
do Olsztyna, więc spytałam, czy może odłożymy ten wyjazd.  

- Dlaczego? - zapytał proboszcz.
- Wydaje mi się, że jest Ksiądz jakiś zmęczony.
- Nie, siostro Teresko wszystko jest w porządku, tym razem babska 
intuicja Siostrę zawodzi.
- Roześmialiśmy się oboje, ale już po chwili Proboszcz znowu spo-
ważniał. Akurat wszedł ks. Jan szczerze roześmiany, więc kontrast był 
aż nazbyt widoczny. 

my Jej orędzie wprowadzać w czyn. 
O potrzebie wsłuchiwania się w orę-
dzie Maryi świadczą przybywający  
do Niej pielgrzymi, którzy doświad-
czają w Gietrzwałdzie obecności 
Boga i Jego Matki przez modlitwę, 
kontemplację, drogę krzyżową. 
Niestety nie ma już klonu, na któ-
rym objawiała się Maryja. W wyni-
ku burzy w 1888 r. drzewo runęło,  
a jego kawałki błyskawicznie roze-
brali mieszkańcy, chcący mieć cu-
downą pamiątkę. Mały kawałek jest 
umieszczony w kaplicy objawień,  
z innego wykonano krzyż, znajdu-

jący się w kaplicy zakonnej Kano-
ników Regularnych Laterańskich,  
kustoszów tego miejsca od roku 
1945. 

Historia Gietrzwałdu sprawia, 
że człowiek pragnie otworzyć się 
na wielkie i ważne sprawy Boże,  
a zamknąć na małe ludzkie. U Ma-
ryi znajduje się tylko to, co jest naj-
większym skarbem Boga. Lustro,  
w którym można zobaczyć Boga i sie-
bie samego. Czas spędzony u Maryi  
to czas błogosławiony, żeby niemoż-
liwe stało się możliwe, a życie prze-
stało być labiryntem bez wyjścia.

Adres: Gietrwałd
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- A widzicie i nic nie mówicie - rymował wesoło.
- Ks. Proboszcz ma jakieś tajemnice, ale nic nie chce powiedzieć, 
może Ksiądz pociągnie Go za język- spytałam.
- Dajcie spokój. Usiądźcie, coś wam pokażę. 
- Wyciągnął z kieszeni białą kopertę.
- Wczoraj dostałem list. Często dostaję listy, ale taki po raz pierwszy.
- Od kogo? – spytałam.
- Nie wiem, od jakiejś Jolki z Gdańska. Posłuchajcie.

„Czcigodny Księże Józefie, 
Dwa lata temu odwiedziłam Gietrzwałd, przeżyłam tam coś, o czym 

nigdy nikomu nie mówiłam, ale postanowiłam do Księdza napisać, bo 
uznałam, że czas najwyższy.

To była pielgrzymka, jak każda inna. Lubiłam jeździć na pielgrzymki, to 
była zawsze okazja do wyrwania się z domu, poznania nowych znajomych, 
zobaczenia kilku ciekawych miejsc. 

Gietrzwałd nie wydawał mi się specjalnie interesujący, ale namówiła 
mnie koleżanka, która strasznie nie lubi pielgrzymować sama, zresztą nie 
pierwszy raz jechałyśmy razem. 
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Zaskoczył nas ten Gietrzwałd swoim pięknem. Było tak cicho i ma-
lowniczo, że aż nienaturalnie. Nie było tłumów, kolejek przed obrazem, nie 
było ochroniarzy, którzy krzyczą: dalej nie wolno! Pachniało świeżością lasu  
i po raz pierwszy w życiu widziałam dzięcioła. Nawet Droga Krzyżowa nie 
należy do tych, które się po prostu ogląda. Gdy się wdrapywałam od stacji 
do stacji udzielało mi się zmęczenie, a potem patrzyłam na twarz cierpiącego 
Jezusa i patrzyłam tak jakoś inaczej. Źródełko też mnie zaskoczyło. Nie było 
żadnych kraników i krzyczących kobiet, woda sączy się powolutku jak ze 
skały i nawet czasem jakaś żabka wpadnie do kamiennego zbiorniczka. 

Bardzo mi się spodobało to miejsce. Wyrwana z wielkiego miasta 
odpoczywałam jak nigdy dotąd. Dopiero tam zorientowałam się w jakim 
hałasie żyję. Ile niepotrzebnych spraw zaprząta moją głowę. Tempo 
życia jest okropne. Byłam urzeczona. Nie spodziewałam się jednak, że to 
najwspanialsze doświadczenie dopiero przede mną.

 Usiadłam sobie w ciszy przed kapliczką objawień, niezbyt piękną, 
taką zwyczajną, jakich w pobliskiej okolicy wiele. Chciałam posiedzieć, 
odpocząć i zjeść kanapkę. Dookoła nie było nikogo. Próbowałam sobie 
wyobrazić jak to musiało być wtedy, kiedy wszystko się działo, kiedy stał 
jeszcze klon i przychodziła Matka Boża. Wyobraźnia spłatała mi figla. 
Nagle poczułam się dziwnie nieswojo. Przeszył mnie zimny dreszcz, jakby 
delikatny chłodny wietrzyk i usłyszałam wewnętrzny głos:

- Chcesz wiedzieć jak było? Poczytaj o tym w książkach. A pomyśl 
raczej o tym co będzie, i o tym co jest. Czasy są równie ciężkie jak 
wtedy. Ludzie boją się wierzyć i kochać. Szukają szczęścia nie tam 
gdzie trzeba. Nie modlą się już do Boga, bo to niemodne. Przestał 
być popularny. Przegrał z idolami dzisiejszego świata. Nie chce się 
nikomu narzucać, ale kiedyś upomni się o to, co należy do niego.  
O każde serce. 
- Myślisz, że Basia i Justynka były kimś bardzo wyjątkowym. Mylisz 
się, Bóg nie kocha nikogo mniej lub mocniej. Bóg kocha wszystkich 
jednakowo, a One były tylko narzędziem, były moimi ustami. Dzisiaj 
w tym samym miejscu co One stoisz Ty. Tak samo kochana i tak samo 
potrzebna. 
- Do czego Ci jestem potrzebna? Spytałam w głębi serca.
- Do tego by mówić o pokucie i nawróceniu, by mówić o różańcu  
i Bożej Miłości. Nie wolno Ci tutaj być i odjechać stąd tak zwyczajnie. 
Musisz usłyszeć moje wołanie. Ono jest ciągle to samo. To wołanie  

m
yś

li 
ka

no
ni

ka



N
r 2 (26) kw

iecień-czerw
iec 2008

9
o miłość.  Musisz być Basią, Jusytną, Bernadettą, musisz być Faustyną, 
musisz być świadkiem, inaczej Twoje chrześcijaństwo nie ma sensu  
i Twoje mówienie Ojcze Nasz... będzie tylko pustym słowem. 
- Jak mam to zrobić? Nie umiem, jestem zwyczajną kobietą, żyjącą 
pośród innych, podobnych do mnie. 
- I właśnie to jest twoją siłą. Chcę, żebyś pokazywała ludziom wśród 
których żyjesz, że miłość jest możliwa, że modlitwa nie jest przeżytkiem 
i że trzeba kochać Kościół. Bądź dobra dla innych, pomagaj ludziom, 
ucz się pilnie, módl się gorąco, spowiadaj się regularnie, przyjmuj 
często Komunię Świętą. Zobaczysz wtedy jak piękne może być życie. 
Będą Ci zazdrościć Twego szczęścia, dlatego będą często niemili  
i złośliwi, ale nie bój się, bo ja zawsze będę z Tobą.
Poczułam się nagle radosna i szczęśliwa. Wydawało mi się, jakbym się 

obudziła, ale to musiał być bardzo wyraźny sen, bo umiem powtórzyć każde 
słowo, które słyszałam. To bardzo dziwne uczucie jakiego nigdy więcej nie 
doznałam. Moje serce śpiewało Bogu pieśń.

Dziś piszę ten list do drogiego Księdza, bo jestem przekonana, że to 
co się wtedy wydarzyło nie było tylko moją wyobraźnią. Gdyby tak było 
zapomniałabym o tym, a tymczasem ja ciągle żyję tymi słowami. Staram się być 
świadkiem Pana Jezusa, to bardzo trudne zadanie, ale możliwe dla wszystkich. 
Jestem studentką, mieszkam w akademiku i muszę zaświadczyć, że można 
żyć inaczej niż inni dookoła. Skoro potrafi studentka, to może spróbować 
też lekarz i fryzjer, sprzedawca i biznesmen, nauczyciel i prawnik, każdy 
może być świadkiem. Jestem o tym przekonana, nauczyła mnie tego Maryja  
w Gietrzwałdzie. 

Jolka z Gdańska”

- I co o Tym myślicie? – zapytał proboszcz.
- Głębokie – odpowiedziałam.
- Ja myślę, że to się zdarza często, ale ludzie o tym nie piszą, a szkoda – 
westchnął ks. Jan. To piękny list, jak opis cudu. Przecież w końcu zmieniło 
się jej życie. Myślę, że przepiszę ten list do księgi z opisami cudów.
- A masz tam jeszcze miejsce – roześmiał się proboszcz.
- Dokleję kilka kartek.
- Wszyscy wybuchnęliśmy radosnym śmiechem.
- Cudowny jest ten Gietrzwałd.
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Każdy gorliwy kibic sportowy zapewne dobrze jeszcze pamięta za-
kończone niedawno Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Mistrzostwa 
te, a szczególnie mecze Polaków, uświadomiły mi, jak wiele wspólnego 
ma piłka nożna z życiem duchowym. Czy jednak tak naprawdę może 
być ona natchnieniem dla teologów? Czy gra w piłkę może prowadzić 
do Boga? Jakie wspólne elementy można by tu ewentualnie wyróżnić?

Powołanie
Można tu mówić o dwóch rodzajach powołania. Pierwsze jest po-

wołaniem ogólnym, jest to powołanie sportowe, osobisty talent. Drugie 
natomiast jest już powołaniem szczegółowym, powołaniem do kadry. 
Wszyscy młodzi piłkarze marzą, żeby kiedyś takie powołanie otrzy-
mać. „Wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych” (Mt 22, 14). Gra 
w reprezentacji swojego kraju  to wielki zaszczyt. Trzeba tu zaznaczyć, 
że w tej materii pełną wolność wyboru ma trener. Wiemy, jak wiele 
emocji wzbudza moment selekcji. Czasami czujemy się zaskoczeni, że 
to ten a nie inny zawodnik będzie reprezentantem naszego kraju. 

Podobnie się dzieje na gruncie wiary. Bóg powołuje wszystkich, 
aby „wystąpili w dobrych zawodach, bieg ukończyli, wiary ustrzegli” 
(por. 2 Tm 4,7). Dla niektórych ma jednak specjalne zadania i obdarza 
ich jakimś powołaniem charyzmatycznym, czy kapłańskim, powołując 
ich do kadry. 

Myślę też, że bardzo wymowna jest liczba zawodników. Powołanie 
jedenastu podstawowych piłkarzy to bowiem dokładnie tylu, ilu było 
Apostołów, no, nie licząc Macieja, który był jakby rezerwowym.  

Gra zespołowa
Piłka nożna to gra zespołowa. Komentatorzy często mówią, że jakaś 

drużyna stanowi monolit, albo że jedenastka jest bardzo dobrze ze sobą 
zgrana. Żadna reprezentacja, złożona choćby z najlepszych zawod-
ników, nie osiągnie sukcesu, jeśli nie będzie działać w zespole. Liczy 
się tu wartość dostrzegania partnerów i zaufania ich umiejętnościom. 

Boża 
Reprezentacjakl.Szymon Szajko CRL

m
yś

li 
ka

no
ni

ka



N
r 2 (26) kw

iecień-czerw
iec 2008

11
Każdy piłkarz wie, że nie można skupiać uwagi na własnych nogach  
i podziwiać, jak dobrze kontrolują piłkę, ale przede wszystkim trze-
ba patrzeć na ustawienie innych oraz, w razie potrzeby, naprawiać 
ich błędy. 

Dotykamy tu najbardziej fundamentalnej cechy chrześcijaństwa – 
jedności. O tę jedność chrześcijan modlił się sam Pan Jezus, do tej jed-
ności zdążamy oraz tę jedność wyraża całe nasze życie i przynależność 
do Kościoła. Kiedy się modlimy, modlimy się razem („Ojcze nasz”), 
kiedy działamy i znosimy trudy, robimy to razem, „jedni drugich brze-
miona nosząc” (Ga 6,2), kiedy się zbawiamy, zbawiamy się razem. Wy-
grać życie wieczne możemy tylko wtedy, gdy grę o nie podejmiemy 
wspólnie. 

„Grzejemy ławę”
Jak wiadomo każda drużyna ma szeroką ławkę rezerwowych,  

a na boisko wybiega tylko podstawowy skład. Jeżeli któryś z zawod-
ników nie wytrzymuje trudów spotkania musi zostać zmieniony, żeby 
na boisku znajdowali się tylko piłkarze w pełni formy. Forma jest to 
trwała dyspozycja do gry na 100% swoich umiejętności. Jeżeli trener 
stwierdzi, że któryś z zawodników w danym dniu jest bez formy, po 
prostu nie wpuści go na boisko i przez całe spotkanie będzie on, mówiąc 
kolokwialnie, „grzał ławę”.

Każdy chrześcijanin jest zobowiązany, żeby przynajmniej raz 
w tygodniu, w niedzielę uczestniczyć we Mszy św. Coraz częściej 
zdarza się, że wierni przychodzą na to niedzielne spotkanie bez 
formy, którą jest łaska uświęcająca. Uczestniczą oni w pełni tylko  
w pierwszej połowie spotkania (Liturgia Słowa), a już w drugiej (Li-
turgia Eucharystii) siadają na ławkach, które będą „grzać” do końca, 
gdyż nie są w formie, pozbawieni przez grzech łaski uświęcającej. 
Jako tacy są nieprzydatni drużynie, gdyż nie karmią się Tym, co ma 
ją łączyć. Dziwi to tym bardziej, że przecież w życiu duchowym 
tak niewiele trzeba, żeby osiągnąć pełną formę. Wystarczy zapukać  
do kratek konfesjonału. 

Reguły gry
W sporcie zasadniczą sprawą jest to, że wszyscy, którzy go upra-

wiają, ściśle przestrzegają określonych reguł. Jeżeli zawodnik nie 
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przestrzega reguł może być upomniany 
żółtą kartką, albo nawet zdyskwalifiko-
wany. Piłkarz ukarany czerwoną kartką,  
za faul czy inne niesportowe zachowa-
nie, nie dość, że schodzi z boiska, to 
jeszcze nie może wystąpić w następnym 
meczu. 

W życiu duchowym jest podob-
nie. Są pewne normy ustanowione bądź 
przez samego Boga, bądź wydedukowa-
ne przez człowieka z prawa naturalnego. 
Nie są one tak chłodno egzekwowane, 
jak zasady gier sportowych, ale są pew-
ne prawa, których niezachowanie powo-
duje otrzymanie żółtej (grzechy lekkie) 
bądź nawet czerwonej kartki(grzechy 
ciężkie). To ostatnie powoduje wyłącze-
nie człowieka z życia łaski. 

Sędzia
Do egzekwowania wyżej opisanych 

reguł gry potrzebny jest sędzia. Ma on 
czuwać, aby rywalizacja sportowa, w 
sposób zgodny z zasadami, wyłoniła 
drużynę zwycięską. Sędzia musi być bezstronny i sprawiedliwy. To 
czego najbardziej trzeba się wystrzegać w sporcie to niesprawie-
dliwość. Każdy sportowiec jest w stanie przełknąć gorycz porażki, 
jeżeli rzeczywiście przeciwnik był lepszy. Jeśli jednak o wyniku 
zadecyduje niesprawiedliwa decyzja sędziego, rodzi się frustracja  
i poczucie beznadziei. Człowiek może zupełnie stracić wiarę  
w sprawiedliwość na świecie, jeżeli nie ma jej nawet w sporcie. 
Wtedy sama idea uprawiania sportu bierze w łeb. 

I właśnie tym różni się piłka nożna od życia duchowego. Tu-
taj sędzia – człowiek może podejmować niesprawiedliwe decyzje, 
choćby czynił to nawet nieświadomie, natomiast Bóg zawsze jest 
sędzią sprawiedliwym. On nigdy się nie myli, nie jest przekup-
ny, „ale wydaje sprawiedliwe wyroki” i nigdy nie podyktuje rzutu  
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karnego w 93 minucie, jeśli go tam wcale nie było.
Ostatnie zdanie nie zostawia żadnych złudzeń, co stało się dla 

mnie natchnieniem do napisania tego artykułu. Jeżeli ktoś czu-
je się kibicem piłkarskim i oglądał ten pamiętny mecz z Austrią, 
myślę, że tak samo jak ja poczuł się oszukany, dotknęła go nie-
sprawiedliwość, która nie omija nawet sportu. Dzięki Bogu, jest 
jednak rzeczywistość, w której „nasyceni zostaną ci, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości” (Mt 5,6). Jest to rzeczywistość Niebie-
ska, do której powołani zostali nie tylko atleci, ale wszyscy, którzy 
pragną rozpocząć mecz duchowy o własne zbawienie. Jest to rze-
czywistość, w której Bóg jest zarówno Selekcjonerem, Trenerem,  
Siłą Jednoczącą, Dawcą wszelkiej formy, Ustawodawcą i Spra-
wiedliwym Sędzią. 
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Każdemu z nas znane są słowa ks. Jana Twardowskiego: „śpiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”. Rozstanie z osobą, któ-
rą kochamy jest wielkim cierpieniem i napawa ogromnym smutkiem, 
tym większym jeśli to rozstanie związane jest ze śmiercią. 

Dokładnie trzy lata temu 2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu 
Ojca wielki człowiek  Sługa Boży Jan Paweł II. Większość z nas 
zapamiętała ten dzień jak żaden inny. Cały świat „zatrzymał” się,  
a wszelkie spory ustały. Oczy ludzkości skierowane zostały na Watykan  
i na ostatnie chwile z życia Ojca Świętego. Tegoż dnia cały świat zjed-
noczył się na wspólnej modlitwie oddając w ten sposób hołd pamięci 
najwybitniejszemu człowiekowi wszech czasów. Fenomen wspólno-
towości, jaki wtedy powstał, tak naprawdę ukazał jak wielki wpływ 
na ludzi wywarł Jan Paweł II. Liczne nawrócenia, obietnice, przysięgi 
czy refleksje są świadectwem poruszenia wielu ludzkich serc. Jego 
ostatnie chwile nie bez powodu nazwane zostały przez dziennikarzy 
najpiękniejszą encykliką, encykliką pisaną cierpieniem i bólem. Ta 
wyjątkowa katecheza poruszyła każdego i to zarówno niewierzącego, 
poszukującego, jak i również każdego wierzącego. 

Dzisiaj, gdy mija trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, można 
postawić pytanie: co zostało z tamtych dni? Czy złożone wtedy obiet-
nice zostały dotrzymane? Czy świat zmienił się na lepsze? 

Do pierwszych owoców tamtych dni, myślę, że należy zaliczyć 
świadomość wielkiej świętości życia Karola Wojtyły. Był on i nadal 
jest wzorem dla każdego z nas jak żyć z Bogiem i bezgranicznie Mu 
zaufać aż do samego końca. Świadectwo życia jest najlepszym wzor-
cem życia, bo przecież słowa bez uczynków są niczym. Słowo trzeba 
wcielać w czyn, a to Jan Paweł II uczynił doskonale.

Z niecierpliwością cały świat oczekuje na dzień beatyfikacji i ka-
nonizacji Sługi Bożego. Co chwila w mediach pojawiają się „sensa-
cyjne” doniesienia prasowe o konkretnej dacie wyniesienia na ołtarze. 
Takie newsy, co trzeba z całą stanowczością powiedzieć, są kreowane 

kl. Adam Wójcicki CRL

Dni, które 
zmieniają…
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tylko po to, aby jakaś gazeta mogła przyciągnąć do siebie nowych 
czytelników, a przez to mogła zarobić więcej pieniędzy. Informacje te 
są wyssane z palca, nie mają jakiegokolwiek oparcia w faktach. Do-
póki Stolica Apostolska nie wyda stosownej informacji takie speku-
lacje są czysto sensacyjne, przez co na dalszy plan schodzi duchowy 
wymiar, czyli to co jest najważniejsze: modlitwa w intencji beatyfika-
cji i kanonizacji Jana Pawła II.

O świętości Jana Pawła II przekonany jest cały świat, choć należy 
sobie uświadomić, że obok grona zwolenników beatyfikacji i kanoni-
zacji znajdują się również przeciwnicy. Dlatego też cały proces musi 
być przeprowadzony rzetelnie i dokładnie, a to wymaga czasu. Etap 
diecezjalny procesu został już zakończony i choć nie ma wątpliwości, 
że ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym i świętym nastąpi w nie-
dalekiej przyszłości, to jednak musimy być rozważni w „podawaniu” 
sensacyjnych informacji. Wszystko nastąpi we właściwym czasie, po 
rzetelnym i dokładnym zbadaniu, aby nikt nie mógł zarzucić jakiego-
kolwiek braku profesjonalizmu. Dlatego też naszą rolą, bardzo ważną 
rolą, jest modlitwa w intencji beatyfikacji. 

Drugim owocem jest pamięć o Janie Pawle II znajdująca najwięk-
szy wydźwięk w czasie rocznicowych obchodów. Mam to szczęście, 
że przebywam w Krakowie, mieście ukochanym przez kardynała Ka-
rola Wojtyłę. Każdego roku uczestniczę w modlitewnym czuwaniu 
na Franciszkańskiej 3. Tegoroczne obchody rocznicowe rozpoczęły 
się o godz. 18:45 na Rynku Głównym koncertem pt. Siedem pieśni 
Marii. Wieczorem o godz. 20:00 wierni zgromadzeni pod papieskim 
oknem na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich uczest-
niczyli w modlitewnym czuwaniu, a także wsłuchiwali się w od-
czytywane fragmenty świadectw z książki Cuda. O  godz. 21:37 za 
pośrednictwem telemostu  nastąpiło połączenie z Watykanem, gdzie  
w modlitwie różańcowej przy grobie Jana Pawła II uczestniczył m.in. 
kardynał Stanisław Dziwisz. Gdy wybiła godzina przejścia Jana Paw-
ła II do Domu Ojca, w całym Krakowie rozbrzmiały dzwony. Nawet 
niebo „płakało” kroplami deszczu uderzając w licznie rozłożone pa-
rasole, przypominając, że chociaż już Go nie ma wśród nas, to jednak 
powinniśmy wcielać Jego naukę w nasze życie. Ten moment był wy-
jątkowy. Nikt nic nie mówił, zapanowała przeogromna cisza, wiele 
osób trzymało w ręku zapalone znicze, a z oczu spływały łzy, „łącząc 

Dni, które 
zmieniają…
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się” razem z „płaczącym” niebem… Z pewnością każdemu z przyby-
łych „pod okno” stanął przed oczami obraz tamtych dni i postać Jana 
Pawła II. 

Liczne owoce jakie przyniósł pontyfikat Jana Pawła II ukazują 
nam, z jak wielką świętością życia mieliśmy do czynienia, wielkością 
przeszytą cierpieniem, bólem, niezrozumieniem… W niedawno wy-
danej książce Cuda przedstawione są najpiękniejsze dowody niezwy-
kłości Karola Wojtyły. Opisane Licznie uzdrowienia, nawrócenia czy 
przemiany postępowania składają się na przepiękny i zachwycający 
obraz świętości. Mnogość inicjatyw zainspirowanych nauczaniem 
Jana Pawła II to piękny pomnik i świadectwo, które przetrwa wieki. 

Właśnie od nas zależy, jak naukę Wielkiego Polaka wcielimy  
w życie. Jak zakiełkuje ona w naszym sercu i czy owoc, który wyda 
będzie w nas trwał. Myślę, że na dobry początek każdy powinien pod-
jąć refleksję nad tym zagadnieniem.    
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kl. Dawid Kover CRL

Zadanie uświęcania: 
radość czy ciężar?

Na początku maja w Kato-
wicach Panewnikach odbyło się 
sympozjum dotyczące wybra-
nych zagadnień z zakresu księgi 
IV Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go poświęconej uświęcającemu 
zadaniu Kościoła. Poruszając 
aktualne problemy dotyczące tej 
tematyki, prelegenci i inni zapro-
szeni goście starali się odpowie-
dzieć na pytanie zawarte w prze-
wodnim haśle tej sesji naukowej 
– „zadanie uświęcania: radość 
czy ciężar?”. Omawiane tematy 
związane były ze sprawowaniem 
i dopuszczaniem do sakramen-
tów i sakramentaliów.

 Nie sposób w krótkim arty-
kule przedstawić wszystkich za-
gadnień poruszanych na tym spo-
tkaniu, więc postaram się przybli-
żyć tylko kilka, wybranych prze-
ze mnie wątków. Na początku 
jednak, aby żaden znawca prawa 
kościelnego nie denerwował się, 
zaznaczam że artykuł ten nie jest 
napisany językiem prawniczym.

Jako jeden z pierwszych,  
z referatem poświęconym sztuce 
celebracji Eucharystii, wystąpił 

ks. Tomasz Jaklewicz. Spadająca 
liczba wiernych uczestniczących 
w niedzielnej Mszy św. to wg nie-
go wynik m.in. utraty zdolności 
świętowania w społeczeństwie 
i zagubienia poczucia sacrum  
w posoborowej liturgii (m.in. 
przez zredukowanie znaków). 
Ks. Jaklewicz piętnował nie-
które nadużycia i nieprawidło-
wości, z którymi się spotkał. 
Kapłani powinni znać teologię 
Eucharystii i pamiętać, że cele-
bracja, której przewodniczą nie 
jest ich prywatną modlitwą, ale 
działaniem w imieniu Chrystu-
sa i Kościoła. Aby uniknąć dzi-
wactw należy znać wprowadze-
nia do ksiąg liturgicznych. Na-
leży również unikać pośpiechu  
i nie lekceważyć momentów ci-
szy w liturgii. Wszystkich wier-
nych należy wcześniej przygo-
tować do przeżywania Triduum 
Paschalnego, zwłaszcza liturgii 
Wigilii Paschalnej – najważniej-
szej celebracji w roku.

„Bierzmowanie – sakrament 
chrześcijańskiej dojrzałości czy 
sakrament pożegnania z Kościo-
łem?” – tak brzmiał tytuł wykła-
du ks. Zbigniewa Janczewskiego. 
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Próbował on w nim m.in. rozwi-
nąć zagadnienie odpowiedniego 
wieku przystępowania i właści-
wego przygotowania do tego 
sakramentu. W ciągu wieków  
w Kościele zachodnim podnoszo-
no wiek przyjmujących bierzmo-
wanie. Obecnie w Polsce dopusz-
cza się możliwość bierzmowania 
w wieku 15/16 lat, czyli w 3 kla-
sie gimnazjum. Wśród duchow-
nych pojawiają się jednak głosy, 
aby udzielać tego sakramentu 
jeszcze później, w wieku 16-18 
lat, ze względów psychologicz-
no – pastoralnych. Zwolennicy 
podnoszenia wieku argumentują 
to późniejszym osiąganiem doj-
rzałości dzisiejszej młodzieży, 
oraz chęcią zatrzymania młodzie-
ży na Mszach św. i na katechezie  
w szkołach ponad gimnazjalnych. 
W tej kwestii powstaje jednak 
wiele wątpliwości. Jak stwierdzić 
dojrzałość, do której człowiek 
dąży całe życie? Czy tylko ko-
nieczność zdobycia pieczątki po-
winna kierować młodych na Msze 
św.? Czy można tak opóźniać ten 
sakrament, skoro do ważnego 
przyjęcia sakramentu małżeństwa 
Kodeks Prawa Kanonicznego do-
puszcza kobiety, które ukończyły 
14 rok żcia i mężczyzn po ukoń-
czeniu 16 roku życia?

Z powyższych pytań wynika 
inna kwestia. Może należało by 

obniżyć wiek przystępujących do 
bierzmowania? Jeżeli sakrament 
ten ubogaca darem Ducha Świę-
tego i umacnia przyjmujących go, 
to czy tych owoców sakramen-
tu nie potrzebują młodzi, którzy 
dopiero wchodzą w trudny okres 
dorastania? Na zakończenie dys-
kusji na ten temat zabrał głos  
o. Bronisław Zubert, który będąc 
już starszym kapłanem i kanoni-
stą, stwierdził że przez długi okres 
był zwolennikiem podwyższania 
wieku bierzmowanych, jednak  
w ostatnich latach całkowicie 
zmienił swoje zdanie i przychyla 
się do przeciwnej opcji. Obniżyć 
wiek jednak mogą tylko biskupi.

Ostatni wątek, który tu-
taj przedstawię był poruszony  
na wykładzie ks. Dariusza 
Walencika na temat odmo-
wy pogrzebu kościelnego. 
Kodeks stwierdza, że „noto-
ryczni apostaci (odstępcy od 
Kościoła) jeśli przed śmier-
cią nie dali żadnych oznak 
pokuty, pogrzebu kościelne-
go powinni być pozbawieni”.  
W ostatnich latach pojawił 
się problem osób, które wyje-

chały do Niemiec  
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i  aby uniknąć płacenia podatku  
na Kościół, niejako „wypi-
sały się” ze wspólnoty wier-

nych. Osoby te czę-
sto nie wiedzą, że do 
ich chrzcielnej para-
fii przychodzi pismo  
o ich odłączeniu się 
od Kościoła. Zatem 
czy należy ich trakto-

wać jako apostatów? 
Okazuje się, że nie. 
Stolica Apostolska 

13 V 2006 roku wy-
dała dokument,  

w którym po-
daje wa-

runki 
odłą-

czenia się od Kościoła. Aby akt 
apostazji był ważny, musi być 
on decyzją wewnętrzną, aktem 
woli, wykonanym i zewnętrznie 
manifestowanym oraz przyjętym 
przez kompetentną władzę ko-
ścielną. Zatem osobom, których 
tu przykład przytaczałem, pro-
boszczowie nie powinni odmawiać 
pogrzebu.
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Kiedy zacząłem się mierzyć 
z tym pytaniem, o rozwinięcie 
którego prosił mnie redaktor kon-
kurencyjnej gazetki seminaryjnej 
(„Meteor” Misjonarzy Wincen-
tego a Paulo), w pierwszym mo-
mencie przyszło mi do głowy, że 
Duch Święty pewnie jest gdzieś 
w Niebie i ewentualnie zlatuje 
do nas, tu na ziemię, dzięki swo-
im ptasim skrzydłom, bo przecież 
jest gołębiem. Albo hula gdzieś po 
świecie zdmuchując liście z drzew 
i rozwiewa siwe fryzury ludzi, 
których dotyka, bo przecież jest 
wiatrem, czy jak kto woli: „lek-
kim powiewem”. Szybko jednak 
uwolniłem się od tych dziecięcych 
wizji z obrazków kolędowych czy 
pobożnych piosenek. „Pan Bóg 
jest na takie rzeczy za poważnym 
człowiekiem” – powtórzyłem  
w myślach mimowolny żarcik 
jednego z profesorów naszego 
Instytutu. Teraz już poważniejsze 
rozumowanie zacząłem od po-
czątku, i to od samego początku, 
od stworzenia. 

Jeżeli chcę znaleźć Boga to 
tylko w świecie rzeczywistym, 
w którym żyję i który znam. I je-
śli chcę Kogoś znaleźć to przede 

wszystkim muszę wiedzieć Kogo 
szukam. Duch Święty, jako jedna  
z osób Trójcy Świętej nie może być 
poznawany przez człowieka tak jak 
rzeczy mu podległe, przez niego 
obserwowane i określane. Boga, 
Ducha Świętego szukamy po prze-
jawach Jego działania w świecie.  
I szukamy go nie gdzie indziej, jak 
właśnie w człowieku. Bo gdzie 
chciałby przebywać Bóg, jeżeli nie 
w tym, którego stworzył na swój 
obraz i o którym powiedział, że 
jest bardzo dobry? Jakiego innego 
mieszkania Mu szukać, skoro sam 
Jezus powiedział, że ciało człowie-
ka jest świątynią Ducha Świętego? 
Wydaje się, że ma to swoją logikę. 
Duch Święty mieszka i działa tak 
blisko każdego z nas. Tak blisko, 
że nawet jednego kroku nie trzeba 
robić, ani też wytężać wzroku, pa-
trząc gdzieś pod horyzont, żeby go 
odszukać. „Siedzi” w najbardziej 
powszechnym miejscu, w jakim by 
mógł, a jednocześnie w najbardziej 
intymnym i osobistym,  w każdym 
człowieku. W ten sposób Duch 
Święty dostępny jest każdemu, 
kto tylko chce go znaleźć. Dlate-
go nawet chromy może wyruszyć 
na Jego poszukiwanie, ślepy może 

kl.Szymon Szajko CRL

J a k  i  g d z i e  s z u k a ć 
D u c h a  Ś w i ę t e g o ?
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Go zauważyć, głuchy wejść z Nim 
w najbardziej fascynujący dialog, 
a największy prostak odkryć naj-
trudniejsze o Nim prawdy. Ważna 
jest tylko otwartość czystego serca. 
Ducha Świętego szuka się więc  
w sobie, ale i w każdym innym 
człowieku. Bo jeśli człowiek jest 
sprawiedliwy przed Bogiem i re-
alizuje natchnienia, które w sobie 
słyszy, to Duch Święty daje mu 
się poznawać coraz bardziej. Aż  
w końcu całe jego życie staje się 
przesiąknięte bożą obecnością.  
O takim człowieku możemy po-
wiedzieć: „to jest boży człowiek”. 
Jest to znak, że ta osoba z całych sił 
szuka woli bożej, że na modlitwie 
mocno przystawia ucho do serca, 
by nie tylko mówić, ale przede 
wszystkim słuchać. To osoba, któ-
ra nie boi się „marnować czasu”  
na ciche adoracje;  która każdego 
dnia potrafi zatrzymać się w „bo-
żym domu”, zarówno tym zbu-
dowanym z cegły, jak i tym ciele-
snym. To osoba, która dostrzegła 
bliskość Ducha Świętego, zachwy-
ciła się Nim i w swojej całkowi-
tej wolności jakby oddała się Mu  
w niewolę. Żeby jednak działanie 
Ducha Świętego nie było narażone 
na wypaczenia przez zbyt subiek-
tywne, osobiste interpretacje, Bóg 
w swojej mądrości udzielił nam 
Go również w Piśmie Świętym, 
natchnionym przez Niego i ciągle 

w nim obecnym. Dzięki temu, jak 
również dzięki Jego obecności we 
wspólnocie Kościoła i w jego na-
uczaniu, każdy jej członek wie, 
które natchnienia rzeczywiście 
pochodzą od Ducha Świętego,  
a które są tylko ludzkimi fantasma-
goriami. 

Kończąc ten krótki, i z pew-
nością niewyczerpujący tema-
tu, artykuł, muszę uznać swoją 
niemoc. Jeżeli cokolwiek uda-
ło mi się wyjaśnić, czy choćby 
wskazać kierunek poszukiwań 
Ducha Świętego, to tylko dzię-
ki Jego natchnieniom. Usiadłem 
w kaplicy, zastanowiłem się 
czy, kiedy i jak czułem się kie-
rowany przez Ducha Świętego,  
a następnie porównałem efekt 
mojej kontemplacji z Katechi-
zmem Kościoła Katolickiego 
oraz Pismem Świętym, spraw-
dzając czy przypadkiem w mo-
ich myślach nie powstała jakaś 
herezja. Natomiast wynik tej 
weryfikacji, drodzy czytelnicy, 
mieliście przyjemność (mam 
nadzieję) czytać. Już na sam ko-
niec pragnę wszystkich was go-
rąco zachęcić, byście odważnie, 
z wielką ufnością prosili Boga  
o Jego obecność w waszym życiu, 
bo może On odmówić komuś bo-
gactwa, zdrowia, a nawet takiego 
ludzkiego szczęścia, ale Swojego 
Ducha nigdy nie odmawia.
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„Specjalista 
ds. grzechu”
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Ludzi 
bezgrzesz-

nych nie 
ma. Czło-
wiek zawsze 
nosi w sobie 

pierwiastek zła. Podążamy ku 
marnościom nawet wtedy, gdy 
zupełnie nie zdajemy sobie  
z tego sprawy. Od kiedy po-
pełniony został grzech pier-
worodny, stale borykamy się 
z trudnościami. Nasza słabość 
przeszkadza nam w dojściu do 
świętości. Za to często otwiera 
się nam droga ku złu.

Teraz, chcąc osiągnąć zba-
wienie, musimy próbować 
przeciwstawiać się grzecho-
wi. Jeśli sami podejdziemy do 
tego zadania, jesteśmy spaleni 
już na samym starcie. Licząc 
bowiem wyłącznie na własne 
siły, możemy w pierwszych 
chwilach wygrywać. Później 
jednak spore kłopoty są raczej 
nieuniknione. Nie możemy 
przecież zapominać z jak wiel-

kim rywalem stajemy do wal-
ki. Szatan, który jest niezwykle 
inteligentnym stworzeniem, 
bezustannie wyczekuje chwili 
naszej słabości: „(…)jak lew 
ryczący krąży szukając kogo 
pożreć”(1P 5,8). Bardzo uwa-
ża, aby w momencie ludzkiej 
nieuwagi podsunąć grzech. 
Choćby jednak nie wiadomo 
jak był mądry, to dalej pozo-
staje „stworzeniem”, dlatego 
jego moc ma granice. Pomimo 
to, sami ze złem i jego przed-
stawicielami nie wygramy. Tu-
taj potrzeba większego poten-
cjału niż ten, który posiadamy. 
Sprzymierzeńcem, mogącym 
pomóc w tej trudnej walce, 
jest wyłącznie Bóg- Stwórca 
wszystkiego. 

Prosty przykład: znajduje-
my w ogrodzie stary, zakopa-
ny w ziemi niewypał. Wiemy, 
że jest to przedmiot zagraża-
jący naszemu życiu, dlatego 
chcemy się go pozbyć. Za-
miast wezwać specjalistów, 

„Specjalista 
ds. grzechu”
okiem

 now
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sami próbujemy go rozbrajać. 
Na początku jest spokojnie, 
szybko rozkręcamy kolej-
ne części. Przeceniając wła-
sne siły uparcie dążymy do 
celu. Nagle bomba wybucha, 
gdyż ruszyliśmy nie tę śrubę.  
A wystarczyło poprosić o po-
moc specjalistę, który z pew-
nością nie odmówiłby pomo-
cy. Czasem jednak wolimy 
wszystko rozwiązać indywi-
dualnie, zamiast pokusić się  
o współpracę.

Z grzechami, tymi lekkimi 
i tymi ciężkimi, jest podobnie. 
Kiedy sami przystępujemy  
do ich wytępiania, to po prostu 
tracimy czas. My ludzie latamy 
w kosmos, uśmiercamy nie-
bezpieczne bakterie, ale wciąż 
nasza grzeszna natura pozo-
staje przez nas niezwyciężona.  
W  tej materii zawsze nale-
ży zwracać się o pomoc bez-
pośrednio do Boga. Bez Jego 
interwencji i odrobiny łaski  
z Góry, efekt końcowy po-
dobny będzie do wspomnianej 
przed chwilą próby rozbroje-
nia niewypału. Czy chcemy 
tego czy nie, w wielu spra-
wach musimy zgłaszać się  
do specjalistów, a dla nas 
chrześcijan takim „specjali-
stą” bardzo często powinien 

być nasz Ojciec w Niebie . 
W praktyce chodzi o to, że 

kiedy słabości nas przerastają, 
często przytrafia się nam ten 
sam grzech, którym w rzeczy-
wistości się brzydzimy. Wów-
czas najlepszym wyjściem  
z takiej sytuacji będzie proś-
ba o ratunek, skierowana  
do naszego Stwórcy. Przecież 
sam Jezus powiedział: „Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: O cokolwiek byście 
prosili Ojca, da wam w imię 
moje” (J 16,23). Jezus mówił 
także: „Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni jego pan, ale nazwałem 
was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego”  
(J 15,15). Skoro Bóg nazywa 
nas „przyjaciółmi”, to będzie-
my bardzo nierozważni, jeśli 
nie przyjmiemy i nie skorzy-
stamy z jego pomocy. Jasne jest 
to, że więcej osiągniemy mając  
u boku „przyjaciela”.  Po co 
wykorzeniając grzech trudzić 
się w pojedynkę? Jeśli posia-
damy blisko siebie „przyjacie-
la”, i to tak wielkiego kalibru, 
to z chęcią korzystajmy z Jego 
dobrej woli. Bóg zawsze jest 
skłonny zsyłać Swoją łaskę. 
Nigdy nie zapominajmy tej 
prawdy. 
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Czekamy wraz z całą Wspól-
notą Zakonną na sierpień, w któ-
rym to miesiącu co roku odbywają 
się trzy ważne dla nas uroczysto-
ści. Możecie się Państwo zasta-
nawiać jakie to trzy wydarzenia 
wprowadzają tyle radości w nasze 
zakonne życie i dlaczego właśnie 
sierpień jest tym miesiącem? Otóż  
28 sierpnia Kanonicy Regularni 
obchodzą święto św. Augustyna 
(ojca duchowego Zakonu) i jest 
to pierwszy argument dlaczego 
sierpień. Druga okazja, która ma 
również wpływ, iż miesiąc ten 
jest ważnym okresem w naszym 
kalendarzu to rekolekcje zakonne, 
na które zjeżdżają się Współbracia 
ze wszystkich domów zakonnych 
Prowincji Polskiej do Krakowa, 
aby we wspólnocie rodziny za-
konnej odpocząć od codziennych 
obowiązków duszpasterskich, 
spotkać się, a przede wszystkim 
naładować tzw. akumulatory du-
chowe na kolejne miesiące posłu-
gi kapłańskiej. Natomiast ostatnim  
powodem, dla którego sierpień 
przynosi wiele radości Kanonikom 
są uroczystości składania ślubów 

zakonnych. Jedni współbracia 
składają śluby wieczyste, zaś inni 
dopiero są włączani do Rodziny 
Kanonicznej poprzez złożenie ślu-
bów czasowych i przyjęcie stroju 
duchownego. 

Tymi ostatnimi w tym roku 
jesteśmy właśnie my - obecni no-
wicjusze. Dlatego też chciałbym 
napisać, co dał nam ten okres  
w życiu oraz krótko podsumować 
nowicjat, który już niebawem za-
kończymy. 

Myślę, Drodzy Czytelnicy,  
z całą stanowczością, że jest 
to okres gruntownych zmian  
w naszym młodzieńczym życiu. 
Najłatwiej jest to zobrazować  
na przykładzie zmiany zamiesz-
kania i domu. W czasie życia 
każdego z nas może przyjść czas 
przeprowadzki z jednego miejsca  
na drugie. Wcześniej przed zmia-
ną zamieszkania pielęgnowali-
śmy nasz ogród, obejście wokół 
domu, a  przede wszystkim nasz 
dom. Podjęliśmy decyzję o wy-
jeździe. Wówczas zaczynamy się 
pakować i nagle zauważamy, ze 
z naszego pięknego uporządko-

„Komu wiele dano, 
wiele wymagać się 
będzie” Łk 12, 48

od tego

now. Paweł Jacko
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Regularnych Laterańskich. Wy-
jazd z domu, opuszczenie rodzi-
ny, przyjaciół i tego wszystkiego 
co dotychczas robiliśmy wydawa-
łoby się, że może to przyprawić  
o zawrót głowy i niejeden czło-
wiek mógłby powiedzieć: zasta-
nów się co robisz?! Nie ukry-
wam, że i takie słowa słyszało 
się rok temu, kiedy spakowani 
wyjeżdżaliśmy do Krakowa. 
Wówczas bardzo szczerze i głę-
boko rozważaliśmy każdą wąt-
pliwość, lecz poszliśmy (a ra-
czej pojechaliśmy pociągiem) 
za głosem Bożym wstępując  
do Nowicjatu. 

wanego mieszkania zostało jedno 
wielkie zbiorowisko kartonów  
i worków, w których mamy spa-
kowane nasze osobiste rzeczy. 
Przyjeżdżamy na nowe miejsce 
i zaczynamy wszystko rozsądnie 
rozpakowywać i układać według 
ustalonego porządku, wdrażając 
w swe życie stopniowo zwyczaje 
panujące w nowej społeczności, 
do jakiej weszliśmy. Tak właśnie 
podobnie było z nami, gdy rok 
temu pakowaliśmy się i wyjeż-
dżaliśmy z naszych rodzinnych 
miejscowości (z Drezdenka i ze 
Stradun), by zamieszkać w Kra-
kowie, w klasztorze Kanoników 
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gliśmy codziennie uczestniczyć 
w Eucharystii i przystępować  
do Sakramentu Pokuty i Pojedna-
nia, zaś z kierownikiem duchow-
nym pracowaliśmy nad zwalcze-
niem wad, a wypracowaniem i dą-
żeniem do cnót, które niebywale 
są potrzebne w posłudze do jakiej 
się przygotowujemy. Również 
rady, rozmowy i spotkania z Ks. 
Magistrem oraz innymi Kapła-
nami, podobnie jak formacja in-
telektualna i duchowa oraz praca 
i wspólnotowa rekreacja, miały 
ogromny wpływ na kształtowanie 
naszych osobowości. 

Ponieważ nowicjat jest jed-
nym z najważniejszych okresów 
formacji, uważam iż praca, jaką 
wkładamy w swoje kształtowanie, 
nie idzie na marne tylko będzie 
owocowała w przyszłości i w na-
szej posłudze kapłańskiej, do któ-
rej się przygotowujemy. 

Kończymy nowicjat, już nie-
długo będą czekały na nas indek-
sy, będziemy zgłębiali tajniki filo-
zofii i teologii w Instytucie oraz 
rozpoczniemy codzienne życie 
kleryka Kanonika. Dlatego życzę 
sobie i każdemu z Was Drodzy 
Czytelnicy, abyśmy najpierw od-
naleźli własną drogę życia i po-
trafili nią iść, dążąc do zbawienia,  
a następnie wskazywali i pomaga-
li w odnalezieniu dróg życiowych 
naszym bliźnim. 

Obecnie czas ten kończymy  
i z perspektywy kilkunastu mie-
sięcy życia i pobytu w klasztorze, 
w czasie których przyglądaliśmy 
się pracy Księży oraz rozeznawa-
liśmy pod „ojcowskim okiem” Ks. 
Magistra nasze powołanie i zdat-
ność do stanu zakonnego mogę 
napisać, że tylko utwierdziliśmy 
się w podjętych przez siebie decy-
zjach, dotyczących wyboru drogi 
życiowej. 

Nowicjat ukazał nam czym 
jest życie wspólne oraz jak wypeł-
niać to, co w przyszłości (już nie 
dalekiej) będziemy ślubowali, tzn. 
czystość, posłuszeństwo i życie 
wspólne bez własności. Ponadto 
jest to czas pięknych przemian du-
chowych w człowieku, gdyż mo-
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28 Żegnamy Cię, 

Drogi Księże...
„W Domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele.” Te słowa Jezu-
sa napełniają nas niezwykłą ra-
dością i wielką nadzieją. Każdy 
rodzący się człowiek, to Boży 
dar, to bogactwo dla świata. Dar 
Dobrego Boga Stworzyciela.  
I może trudno sobie to uświado-
mić w momencie, gdy traci się ko-
goś bliskiego, gdy odchodzi ktoś, 
kto był dla nas kimś wielkim. Jak 
w momencie śmierci kogoś bli-
skiego dostrzec w Bogu dobrego, 
miłosiernego Ojca? Przecież za-
brał nam kogoś, kogo kochaliśmy! 
Mieliśmy kogoś, kogo kochaliśmy, 
kogoś, kto spędzał z nami święta, 
imieniny, każdy dzień. Każdy, kto 
traci bliską osobę chciałby krzyk-
nąć: dlaczego?

Kierując się ludzkim sposo-
bem myślenia, nie odpowiemy 
na to pytanie. Trzeba zacząć od 
tego, że śmierć dla chrześcijanina 
to zwyczajny powrót do domu.

Przyjdzie czas, że każdy 
ziemski dom się rozleci. Z tego, 
co mamy nic nie zostanie. Nic!

Wszyscy: władca, czy służą-
cy, uczeń czy nauczyciel, bogaty 
czy biedny,  jesteśmy w drodze 
do Boga. I czy ta myśl, nie nada-

je sensu każdej naszej godzinie, 
każdej naszej chwili? 

Z każdą mijającą godziną 
jesteśmy coraz bliżej wieczno-
ści. Nikt z nas nie wie czy jutro 
nastanie. Nikt z nas nie wie, kie-
dy przyjdzie ostatnia godzina. 
I pojawia się tylko pytanie: czy 
przechodząc na drugi brzeg spo-
tkamy tam Jezusa, który wyjdzie 
nam naprzeciw i powie: „wejdź, 
w domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele”?

W lutym bieżącego roku 
(2008) przyjechałem do Drez-
denka na praktyki duszpasterskie. 
Parafię Przemienienia Pańskiego 
znałem już z praktyk Bożona-
rodzeniowych. Do święceń ka-
płańskich przygotowywałem się  
w towarzystwie ks. Proboszcza 
Roberta, ks. Jerzego, ks. Toma-
sza, brata Andrzeja i księdza, któ-
rego wcześniej nie miałem oka-
zji poznać, ks. Andrzeja Sobali. 
Wiedziałem tylko, że już długie 
lata pracuje w tej parafii. Wy-
jątkowo szybko nawiązaliśmy 
kontakt. Starszy ksiądz, o poważ-
nej minie, groźnym spojrzeniu,  
z laską w ręce. Na pierwszy rzut 
oka pomyślałem, że żarty, któ-
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re zazwyczaj się mnie trzyma-
ją, w Jego towarzystwie, mogą 
być nie na miejscu. Myliłem się.  
Z czasem okazało się, że nawet 
z niczego potrafiliśmy śmiać się 
do łez. Bywały chwile, że ks. 
Andrzej rozbawiony do rozpu-
ku, odchodził zapominając, że 
używa laski i zwyczajnie niósł ją  
w górze. No cóż, uśmiech potrafi 
wyleczyć z wszystkiego. Wspól-
nie spędzone chwile: w kościele,  
na posiłkach, czy chociażby w salce 
telewizyjnej przy kawie, sprawiły, 
że ksiądz Andrzej dał się poznać 
jako człowiek, jak to się mówi,  
i do tańca i do różańca. Podziwia-
łem Go. Najwięcej czasu spędzał 
w kancelarii. Poświęcał ludziom 
mnóstwo czasu zarówno w spra-
wach urzędowych, jak i ducho-
wych. Patrząc na Niego, dotarło 
do mnie co znaczy „dusz-pasterz”. 
Msze święte, przygotowywanie 
rodziców i chrzestnych do Chrztu 
dzieci, spisywanie protokołów 
przedślubnych, spowiedź, pro-
wadzenie grup przyparafialnych, 
zwykłe obowiązki kancelaryj-
ne, to wszystko wypełniało Jego 
dzień od wczesnego rana aż do 
wieczora. Potrafił połączyć pracę 
duszpasterską z charakterystycz-
nym Jemu poczuciem humoru. 
Dwa tygodnie przed Niedzielą 
Palmową wpadliśmy na pomysł, 
że, na zapowiedziany konkurs 

palem, wspólnie zrobimy naj-
większą i ozdobimy ją słodycza-
mi. Jednak po kilku dniach, już  
z powagą stwierdził: Wie diakon 
co? Chyba z tego zrezygnujemy. 
Przecież powiedzą że dziadkowi 
palma odbiła. Te słowa, z Jego 
pełnym powagi wyrazem twarzy 
sprawiły, że nie dało się opano-
wać śmiechu. Ale taki właśnie 
był ks. Andrzej. Możemy już po-
wiedzieć, że był, bo Ojciec, któ-
remu poświęcił całe swoje życie, 
o którym nauczał nie raz o tym, 
że  „w Jego domu jest mieszkań 
wiele”, zapragnął mieć Go u sie-
bie. Nigdy nie zapomnę dwóch 
wydarzeń. Pierwsze to wieczór 
przed wyjazdem ks. Andrzeja 
do sanatorium w Goczałkowi-
cach. Siedzieliśmy i snuliśmy 
wielkie plany, jak to będziemy 
razem pracować w Drezdenku. 
O tym, jak będzie mnie uczył 
wszystkich spraw związanych  
z kancelarią i nie tylko. Plany 
obejmowały wtedy całe dziesiąt-
ki lat. Pół żartem, pół serio plany 
były świetne. Drugie wydarzenie 
to dzień 19 kwietnia, kiedy z ust 
proboszcza usłyszałem przez te-
lefon: „Łukasz, Ks. Andrzej nie 
żyje”. W jednej chwili skończyły 
się wszystkie plany. Wiedziałem, 
że już nie pójdę do Jego pokoju, 
żeby z Nim pożartować, pona-
rzekać, czy zwyczajnie w świe-
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cie pogadać. Wiedziałem, że nie 
przekaże mi już „tajników” kan-
celarii, w której czuł się chyba 
tak dobrze jak w swoim pokoju. 

Wyjeżdżał z uśmiechem  
na twarzy. „Do zobaczenia już za 
niedługo”, mówił. Opuszczając 
sanatorium, w drodze powrotnej 
chciał jeszcze ze swoim przyjacie-
lem odwiedzić Sanktuarium Dzie-
ciątka Jezus w Pradze. Bardzo 
chciał pojechać do tego cudow-
nego miejsca. Ten 66 letni kapłan 
był długoletnim wikariuszem pa-
rafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Drezdenku, przeorem w Ełku, 
proboszczem we Mstowie, wy-
chowawcą nowicjuszy, cenionym 
katechetą i przede wszystkim 
oddanym duszpasterzem o wiel-
kim sercu, które było wypełnione 
Bogiem i chęcią służenia drugie-
mu człowiekowi. Miewał czasem 
swoje nastroje. Jak każdy czło-
wiek mocno stąpający po ziemi 
potrafił być również stanowczy  
i bezkompromisowy. Ale jedne-
go nikt mu nie zarzuci. Nigdy nie 
zmarnował daru, który nosił przez 
39 lat – kapłaństwa. Wypełnił je 
najlepiej jak potrafił. Dowodem 
na to był dzień 24 kwietnia 2008 
roku, kiedy żegnaliśmy naszego 
Współbrata. Kościół wypełniony 
po brzegi tymi, których ochrzcił, 
przygotowywał do Komunii św., 
do Bierzmowania, spowiadał, na-

maszczał, którym głosił kateche-
zy i kazania, w intencji których 
odprawiał Msze św. Dla mnie 
samego był to dzień, kiedy za-
dałem sobie pytanie, czy zdołam 
swoim kapłaństwem zasłużyć  
na taką wdzięczność i pamięć lu-
dzi. Łzy w oczach starszych, ale 
i młodych to najlepszy dowód na 
to, że kiedykolwiek mówiąc o ks. 
Andrzeju „duszpasterz” nikt nigdy 
nie nadwyrężył znaczenia tego 
słowa. Ciągle odwiedzający para-
fianie grobowiec zakonny Kano-
ników Regularnych Laterańskich  
w Drezdenku i zawsze świeże 
kwiaty, palące się znicze świadczą 
o tym, że otwarte serce kapłana 
jest jeszcze komuś potrzebne, ale 
i o tym, że ludzie na otwarte ser-
ce kapłana liczą. Kancelaryjnych 
uwag już ks. Andrzej mi nie udzie-
li, ale ufam, że będzie mi pomagał 
jak być duszpasterzem.

Odpowiedź na pytanie, jak 
pogodzić śmierć bliskiej osoby  
z Dobrym Ojcem? Czy śmierć  
w otoczeniu przyjaciół, ze świa-
domością, że gdzieś ktoś o mnie 
pamięta, że ktoś się za mnie mo-
dli, że jestem wyspowiadany, 
przyjąłem Pana Jezusa do swo-
jego serca, Sakrament Chorych, 
świadomość, że śmierć nie jest dla 
mnie końcem, tylko początkiem 
powrotu do Ojca to nie jest naj-
lepsza odpowiedź?
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W tym roku w ramach Dni Mło-
dzieży Kanonickiej odbyły się  
w Krakowie warsztaty liturgicz-
no muzyczne „Dives in miseri-
cordia”. Ich tematem przewod-
nim było Boże Miłosierdzie,  
na temat którego konferencje wy-
głosili o. Tomasz Kwiecień OP  
i o. Dawid Kusz OP. W warsz-
tatach wzięło udział blisko 200 

d n i  m ł o d z i e ż y

W dniu 24 kwietnia udaliśmy 
się do Drezdenka, aby pożegnać 
nieoczekiwanie zmarłego współ-
brata ks. Andrzeja Zbigniewa 
Sobalę CRL, długoletniego wi-
kariusza parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Drezdenku. 
Ceremonii pogrzebowej prze-
wodniczył ks. bp Paweł Socha 
CM, biskup pomocniczy diece-

Dnia 17 maja ks. bp  Adam 
Dyczkowski udzielił, w ko-
ściele Przemienienia Pańskiego  
w Drezdenku, sakramentu świę-
ceń naszym trzem braciom. 
Święcenia prezbiteratu przy-
jęli dk. Łukasz Bugała i dk. 
Łukasz Grzechca, natomiast 
święcenia diakonatu przyjął kl. 
Łukasz Matuszczak. Wszystkim 

p o g r z e b  k s .  A n d r z e j a
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d n i  m ł o d z i e ż y

kronikap o g r z e b  k s .  A n d r z e j a

osób, które mogły rozwijać swoje 
talenty muzyczne pod okiem Pio-
tra Pałki, Huberta Kowalskiego, 
Magdaleny Makarewicz-Sternic-
kiej, Sławomira Leszczyńskiego  
i Daniela Synowca. Szczególne 
podziękowania za trud organizator-
ski kierujemy pod adresem Scholi 
Niepojętej Trójcy z Olsztyna, z ks. 
Piotrem Podolakiem na czele.

zji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 
Podczas uroczystej Mszy św. sło-
wo Boże wygłosił ks. przeor Ro-
bert Mazurkiewicz CRL. Oprócz 
współbraci i księży z dekanatu  
w ostatnim pożegnaniu ks. An-
drzeja uczestniczyli licznie przy-
byli mieszkańczy Drezdenka,  
z którymi ks. Andrzej był związa-
ny przez większość życia.

trzem nowo wyświęconym bra-
ciom życzymy siły i wytrwałości  
w wypełnianiu obowiązków 
wynikających ze święceń, które 
przyjęli, a także życzliwości ludzi,  
do których zostaną posłani. Niech 
ich patron św. Łukasz stale towarzy-
szy ich misji ewangelizacyjnej, aby 
zawsze odważnie głosili Chrystusa 
swoimi słowami i przykładem.
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Tegoroczną sumę odpustową  
w bazylice Bożego Ciała w Kra-
kowie sprawowali nasi neopre-
zbiterzy ks. Łukasz Bugała CRL 
i ks. Łukasz Grzechca CRL. 
Podczas tej uroczystej Mszy św. 
homilię prymicyjną wygłosił ks. 
prof. dr hab. Józef Krzywda CM, 
kanonista Instytutu Teologiczne-
go Księży Misjonarzy. 

B o ż e  C i a ł o

p r y m i c j e
Zaraz na drugi dzień po  
święceniach uczestniczyliśmy  
w Mszy św. prymicyjnej spra-
wowanej przez ks. Łukasza 
Bugałę CRL. A w niespełna 
tydzień później 24 maja po-
jechaliśmy do Rudy Śląskiej, 
aby tam wziąć udział w uro-
czystościach prymicyjnych ks. 
Łukasza Grzechca CRL. Pra-

Każdy rok akademicki kończy 
się w ten sam sposób - sesją. Stu-
dia są nie tylko od tego, żeby się 
uczyć, ale również od tego, aby 
sprawdzić, co się umie. Żaden stu-
dent jednak nie podchodzi do tego 
obowiązku z radością. Na całe 
szczęście są profesorowie, którzy z 
wielką pieczołowitością dbają, aby 
to kryterium zostało spełnione.. 
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B o ż e  C i a ł o
Uroczystość odpustową za-
kończyły Nieszpory Eucha-
rystyczne i procesja ulicami 
naszej parafii, którym prze-
wodniczył Opat Tyniecki  
O. Bernard Sawicki OSB. 
Dziękujemy mu za otwartość 
i ciepłe słowa, które skierował 
do nas podczas kazania na pla-
cu kościelnym.

p r y m i c j e
gniemy w tym miejscu podzię-
kować im za to, że przez tyle 
lat wnosili w życie naszego se-
minarium uśmiech, otwartość 
oraz przyjaźń. Jednak w sposób 
szczególny pragniemy podzię-
kować za ich wieloletnią pra-
cę w redakcji i serce włożone  
w rozwój naszego kleryckiego 
pisma COR UNUM.

Kiedy my zmagaliśmy się  
z trudami sesji egzaminacyjnej, 
nasi bracia nowicjusze udali się 
wraz z ks. Łukaszem Bugałą  
i br. Karolem Krzyżanow-
skim, w góry. Była to dla nich 
doskonała okazja do krótkiego 
odpoczynku od murów klasz-
tornych i złapania pierwszych 
promieni słonecznych. 
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Kim jest powołaniowiec?
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Kim jest powołaniowiec? Patrząc z zewnątrz na życie powołaniowca 
możemy odnieść wrażenie, że jest ono fascynujące. Powołaniowiec to 
człowiek aktywny, będący zawsze w kilku miejscach na raz, otwarty  
na świat. 

Mieszkając pod jednym dachem z powołaniowcem, można 
zaobserwować jak często pakuje on swoją „Bertę” (nazwa bordowego 
Opla powołaniowca) i rusza nią w świat niczym taborem cygańskim. 
Bo tak po prawdzie powołaniowiec to taki włóczykij, który skazany jest 
na ciągłą tułaczkę. Powołaniowiec musi więc stale odmładzać swojego 
ducha, starać się o młodzieńczą świeżość ewangelizacyją, by należycie 
spełniać swoje powołaniowe zadania. Jak powszechnie wiadomo: z pustego  
i Salomon nie naleje. Jeżeli powołaniowcowi zabraknie mocy ducha, to nie 
będzie on w stanie głosić tak wielu konferencji i rekolekcji. Jeżeli zabraknie 
mu wiary, łatwo wpadnie w depresję, gdyż owoce jego pracy bardzo często 
są niewidoczne. Powołaniowiec wbrew pozorom nie jest twórcą powołania, 
ale jest jakby jego tropicielem. Jest to człowiek goniący za łaską. A dostrzec 
łaskę Bożą, łaskę powołania w drugim człowieku, może tylko ktoś, kto sam 
ją otrzymał oraz starannie pielęgnuje i rozwija. Powołaniowiec więc nie może 
być sam, potrzebuje silnego wsparcia. Wiemy, że wielu jest takich, którzy 
modlitwą pomagają powołaniowcowi w jego misji,  biorąc na siebie część 
odpowiedzialności za powołania kapłańskie. W tym miejscu pragniemy 
podziękować wszystkim, którzy już od kilku lat wspierają swoją modlitwą 
pracę promotora powołań, angażując się w krucjacie powołaniowej. Cieszymy 
się z owoców waszej pracy. Bo tak naprawdę to Wy jesteście prawdziwymi 
powołaniowcami, gdyż nie tylko „tropicie” powołania, ale macie moc ich 
kształtowania. Bóg zapłać. 

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Krucjaty Modlitw o Powołania 
prosimy o kontakt mailowy, bądź listowy. 

Duszpasterz Powołań 
Ks. Jarosław Klimczyk CRL  

ul. Bożego Ciała 26 
31-059 Kraków 

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


