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Drodzy Czytelnicy,

W czasie Bożego Narodzenia serca biją znacznie szybciej. Radość 
napędza ducha i  łatwiej jest wykonać „gest miłosierdzia”. Na stole zo-
stawiamy dodatkowy talerzyk, a w kieszeniach znajdujemy w końcu 
drobne, które wrzucamy w kubki żebraków stojących przed wejściem 
do kościoła. To wszystko jest piękne, ale zbyt krótkie. Miłosierdzie nato-
miast wymaga ciągłości, nie może zniknąć wraz z wyniesieniem z domu 
świątecznego drzewka. Miłosierdzie względem drugiego człowieka nie 
jest świąteczną tradycją, którą należy praktykować w określone dni roku. 
Miłosierdzie to konieczna  pomoc drugiemu człowiekowi. W końcu, mi-
łosierdzie to „bilet” do wiecznego szczęścia pozostawiony nam przez sa-
mego Boga. Jezus powiedział: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”  (Mt 5,7).  Nie pozbawiajmy siebie takiej szansy.

W  bierzącym numerze, Drodzy  Czytelnicy, znajdziecie artykuły poru-
szające wspomniane powyżej „ludzkie miłosierdzie”, które często jest jedy-
nie chwilowym odruchem. Ponadto, jak zawsze, opowiemy co nowego dzieje 
się w naszym Seminarium. Poruszymy także temat Świąt Bożego Narodze-
nia. Mamy nadzieję, że z najnowszym „Cor Unum” nie będziecie się nudzić. 

Życzymy przyjemniej lektury!!! 

Redakcja „Cor Unum”
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miłosierdzie w święta
nie tylko

Kiedy zachodzi słońce, a dzień 
dobiega końca, na dworcu krakow-
skim można ujrzeć wielu bezdom-
nych. Idą spać wtuleni w śmietnik 
lub układają się na ławce dla ocze-
kujących na pociąg. Tych wszyst-
kich ludzi łączy jedno- oczekują  
na ludzką twarz człowieka.   

Marcowego poranka dwóch 
młodych ludzi przechodziło plan-
tami okalającymi centrum miasta 
Krakowa. Słońce 
swoimi promie-
niami ogrzewało 
zmrożoną ziemię. 
Przyroda budziła 
się z zimowego 
snu. Jednak nie 
ten widok wzbu-
dził ich zaintere-
sowanie. Wzrok 
wszystkich prze-
chodniów, podobnie jak ich, padał 
na człowieka, który leżał na trawni-
ku przylegającym do budynków ku-
rii metropolitalnej. Widok był prze-
rażający. Jego twarz wyglądała jak 
wielka rana, z której obficie sączyła 
się krew,  a w miejscu oczu znajdo-
wały się dwa siniaki, które powodo-
wały, że nic nie widział. Prosił prze-
chodniów o kubek gorącej herbaty. 
Dwóch młodzieńców, zdziwionych 
obojętnością przechodzących ludzi, 
podeszło do mężczyzny. Z wielkim 
trudem wydobył z siebie kilkana-

ście zdań, w których przekazał, jak 
się tutaj znalazł. Opowieść była 
przerażająca. Dwa dni wcześniej 
w samo południe, kiedy siedział 
na ławce, podeszła do niego grupa 
ogolonych na łyso chłopaków oraz 
dwie dziewczyny. Zaczęli okładać 
go pięściami i kopać. Kiedy dojrze-
li, że stracił przytomność, porzucili 
swoją ofiarę. Nie chcieli pieniędzy. 
Młodym ludziom po prostu się nu-

dziło i pragnęli 
„uprzyjemnić” 

swój czas. Nikt 
z przechodzą-
cych wówczas 
tłumnie ludzi nie 
zareagował. Lu-
dzie zgromadzili 
się tłumnie, nie 
po to, aby podać 
dłoń, ale by zwy-

czajnie popatrzeć. Nieszczęścia za-
wsze rozbijały monotonię szarości 
dnia. W takich sytuacjach człowiek 
zdaje egzamin ze swojego człowie-
czeństwa. Niestety, nikt nie zdał go 
z pozytywną oceną. 

 Po kilku minutach ktoś zo-
rientował się, że mężczyzna jest 
nieprzytomny, a jego stan zdrowia 
bardzo poważny. Zatelefonowano 
po pogotowie. Policja, która tak-
że przybyła na miejsce zdarzenia 
stwierdziła, że odnalezienie spraw-
ców będzie graniczyło z cudem.   

Nie wystarczy przy-
pomnieć sobie o dru-
gim człowieku przed 
świętami podchodząc 
do niego z opłatkiem 

w dłoni.
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w święta
nie tylko

Karetka przewiozła go do najbliż-
szego szpitala, gdzie po opatrzeniu 
go stwierdzono, że musi pozostać 
na kilka dni na oddziale. Kiedy 
bezdomny poinformował, że nie 
jest ubezpieczony, stosunek perso-
nelu medycznego zmienił się dia-
metralnie. Poinformowano go, że  
w związku z tym, nikt nie będzie 
płacił za jego leczenie. Wypisano 
go i musiał ponownie powrócić  
do tego miejsca,  gdzie spędził 
ostatnich kilka dni.  Lekarz i pie-
lęgniarka przymuszeni do swojego 
obowiązku. Ludzie przymuszeni do 
miłości. Miłosierdzie, które zamiast 
przynosić szczęście daje łzy.  Bez-
domny mężczyzna przerwał w tym 
momencie swoje opowiadanie, a z 
jego oczu, których nie można było 
dojrzeć spod siniaków, popłynęły 

łzy. Uczynił mały znak krzyża, aby 
odzyskać spokój ducha. Powie-
dział: „Bądź wola Twoja, zawsze i 
do samego końca”. 

Dwóch młodzieńców bez za-
stanowienia postanowiło mu po-
móc. Pozostawienie go dłużej w 
tym miejscu i w takim stanie mo-
gło oznaczać dla niego śmierć.  
W każdym momencie mógł wpaść 
pod koła samochodu lub pod tram-
waj. Postanowili więc udać się do 
budynku kurii, gdzie jedynie zostali 
obdarzeni spojrzeniem pełnym lito-
ści. Nieopodal znajdował się klasz-
tor, w którym brat furtianin również 
odmówił udzielenia jakiekolwiek 
pomocy. Postanowili więc udać 
się z mężczyzną do zgromadzenia, 
które zajmuje się opieką nad bez-
domnymi. Okazało się to trudnym 
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przedsięwzięciem, gdyż bezdom-
ny nie był  w stanie dotrzeć tam 
o własnych siłach, a taksówkarze 
odmawiali podwiezienia bezdom-
nego, który miał na sobie brudne 
ubranie.  Jednak Pan Bóg nie po-
zostawił ich samych w tej sytuacji. 
Po długim poszukiwaniu znalazł 
się taksówkarz, który podwiózł ich 
pod wskazany adres.  W budynku 
zgromadzenia znajdowała się jadło-
dajnia dla bezdomnych, która była 
zamknięta. Młodzi ludzie udali się 
na furtę. Po długim oczekiwaniu 
wyszedł brat zakonny, który stwier-
dził, że dzisiaj nie wydają posiłków, 
a bezdomnemu nie mogą udzielić 
żadnej pomocy.  Całej trójce na myśl 
przyszła sylwetka założyciela owego 
zgromadzenia, który nigdy żadnej osoby 
bez okazania mu pomocy nie odesłał, 
a wręcz przeciwnie codziennie wyru-
szał na ulice i zbierał ludzi bezdom-
nych. Cała ta sytuacja przypominała 
to, co przeżył Pan Jezus odsyłany od 
Annasza do Kajfasza. Wszystko było 
szczelnie zamknięte, drzwi budynków 
i ludzkie serce. Po opuszczeniu bu-
dynków klasztornych na myśl przy-
szedł im jeszcze jeden pomysł.  Po 
drugiej stronie ulicy znajdował się 
szpital zakonny, którego bracia ob-
chodzili dzisiaj wspomnienie swojego 
założyciela. Okazało się, że przyjmą 
oni bezdomnego, którego stan był 
bardzo poważny. Mógł on również 
po raz pierwszy od wielu miesięcy  
w ludzkich warunkach spożyć posiłek 
i wypić herbatę, o którą bezskutecz-
nie prosił przez dwa dni. Dobro, 

które przyszło samo, bez proszenia  
i nakazów. Zakonnicy rozpoznali  
w nim starego, znajomego kolpor-
tera prasy maryjnej, którego widy-
wali jak pielgrzymował do Niepo-
kalanowa.  Podzielili się z nim nie 
tylko chlebem, ale czasem i sercem. 
Uwierzył na nowo, że człowiek 
jest człowiekiem. W oczekiwaniu  
na lekarza opowiedział młodzień-
com historię swojego życia. Był 
w życiu bardzo szczęśliwy do mo-
mentu, kiedy pojawił się alkohol, 
przez który stracił kochającą rodzi-
nę. Pierwszy kieliszek, a następnie 
potoczyła się lawina, której nie był 
w stanie zatrzymać. Musiał opu-
ścić dom, pozostając bez dachu nad 
głową. Nie pozostał jednak do koń-
ca bezdomny. Żył w domu Jezusa  
i Maryi. Pielgrzymował wcześniej 
do Niepokalanowa, gdzie zawierzał 
się Synowi i Jego Matce. Niejedno-
krotnie otarł się o śmierć przez alko-
hol, śpiąc na klatkach schodowych 
i w śmietnikach. Niejednokrotnie 
był bity i okradany, nawet z ubrań, 
przez bezdomnych oraz brutalną 
młodzież.  Ludzie kaleczyli go ge-
stami, słowami, obecnością, ale Je-
zus Go nigdy nie opuścił. Zawsze 
miał przy sobie różaniec, którego 
chwytał się jak koła ratunkowego  
w trudnych chwilach. I tym ra-
zem Bóg okazał mu miłosierdzie  
w chwili, w której najbardziej tego 
potrzebował, poprzez dłonie dru-
giego człowieka. Jego pragnieniem 
jest, aby ludzie żyli nie obok siebie, 
ale dla siebie. 
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telenowelą, ale potrafili  wzruszyć 
się nad drugim człowiekiem, któ-
ry mieszka za ścianą i oczekuje  
na Twoją obecność, drobny gest, 
na obalenie muru obojętności. Oby 
nasze dłonie nie tylko dobrze umia-
ły posługiwać się klawiaturą kom-
puterową, ale potrafiły okazywać 
miłość. Aby nasze miłosierdzie nie 
było tylko prezentem na święta dla 
drugiego człowieka. 

Ta historia wydarzyła się na-
prawdę. I powtarza się każdego 
dnia, w każdym miejscu na świe-
cie, gdzie człowiek woła o drugie-
go człowieka. Dzisiejszy świat po-
trzebuje ludzi, którzy nie będą się 
bali pobrudzić czystych dłoni pod-
nosząc biedaka z ulicy, nie zrażą 
się jego nieestetycznym wyglądem, 
którzy nie odwrócą się ze wstrętem 
od człowieka. Bo okazuje się, że 
pod łachmanami okrywającymi cia-
ło ukryte jest bijące serce. Bo Jezu-
sa można spotkać na każdej ulicy. 
Aby go zauważyć, trzeba mieć nie 
tylko otwarte oczy, ale i serce.  Oby  
w nas nie zabrakło miejsca na współ-
czucie, aby to, co najważniejsze  
i najpiękniejszego nie przeszło obok 
nas. Mniej słów, więcej miłości, 
aby być na czyjejś drodze, we wła-
ściwym czasie, widzieć czyjeś łzy. 
By podać uśmiech zamiast tabletki. 
Nie wystarczy, by ludzie słyszeli 
Ewangelię. Oni muszą ją zobaczyć 
Twoimi dłońmi i Twoim sercem. 
By ewangeliczną przypowieść  
o miłosiernym samarytaninie prze-
łożyć na życie. Bo dom to nie ścia-
ny i okna, ale to obecność. A my lu-
dzie bardzo lubimy złudzenia: cho-
inka, opłatek, prezenty, stół ugina-
jący się pod wigilijnymi potrawami  
z pustym miejscem na niespodzie-
wanego gościa. Nie wystarczy przy-
pomnieć sobie o drugim człowieku 
przed świętami podchodząc do 
niego z opłatkiem w dłoni. Święta 
szybko przeminą i pozostanie sza-
ra codzienność. Obyśmy przestali 
się wzruszać tylko nad książką czy 

Tekst: kl. Piotr Szydełko CRL
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W Muzeum Książąt Czartory-
skich w Krakowie, wśród kolekcji 
obrazów, znajduje się płótno Rem-
brandta Krajobraz z miłosiernym Sa-
marytaninem. Jednak mniej uważni 
zwiedzający, gdyby nie wysunię-
ta barierka i tabliczka z podpisem,  
z pewnością nie zwróciliby uwagi  
na ten niewielki obraz. Na pierwszy 
rzut oka trudno zauważyć, że w pra-
wym dolnym rogu obrazu autor przed-
stawił scenę z przypowieści Jezusa, 
która dla chrześcijan wszystkich epok 
będzie wezwaniem, aby śpieszyć z po-
mocą znajdującym się w potrzebie.

Podobnie jak gest Samary-
tanina może na obrazie pozo-
stać niezauważony, tak samo 
dobre czyny ludzi nie krzyczą  
i często są niedostrzegalne. Stąd wie-
lu ludziom wydaje się że na świecie 
jest już tylko same zło i zbliża się 
jego koniec. Jednak gdy rozejrzymy 
się wokoło dostrzeżemy liczne iskry 
dobra, które mogą wzniecić nadzieję 
w osobach najbardziej zrezygnowa-
nych i załamanych kondycją świata  
i człowieka.

To właśnie do chrześcijan należy 
krzesanie takich iskier. Jak to robić? 
Poprzez pełnienie dobrych czynów 
względem innych ludzi – naszych bliź-
nich. Nasz stosunek do Boga ma się 
ujawniać w podejściu do człowieka. 
Kto bowiem nie miłuje swojego bra-
ta, którego widzi, nie może miłować 
Boga, którego nie widzi (1J 4, 20b). 

To przekonanie, wypływa z przyka-
zania miłości bliźniego, obecnego już  
w Prawie Starego Testamentu,  
a w sposób najdoskonalszy potwier-
dzonego przez Jezusa – poprzez Jego 
życie, nauczanie i czyny.

Dla Izraelity bliźnim był członek 
Narodu Wybranego. Zatem przyka-
zanie miłości do bliźniego dotyczy-
ło początkowo izraelickiego rodaka  
(Kpł 19, 18), później rozszerzone zo-
stało na cudzoziemców (ww. 10b.33),  
a w Prz 25, 21-22 nawet na wrogów. 
Prawo nakazywało ponadto pełne mi-
łości staranie o mienie brata (Pwt 22, 
1-4), podobnie jak i o bydło nieprzyja-
ciela (Wj 23, 4-5).

W Starym Testamencie do czynie-
nia dobra, zwłaszcza wobec najbied-
niejszych wzywali również prorocy. 
W pismach proroków wielokrotnie 
znajdujemy przestrogi, że akty religij-
ne (kult, post), jeżeli nie są związane 
z prawdziwym nawróceniem i czynną 
miłością względem bliźnich nie będą 
miłe Bogu. Przykładem może być 
fragment Iz 58, 6-10, w którym mowa 
o tym, że prawdziwy akt pokuty ma 
się wyrażać w walce z uciskiem spo-
łecznym, w dzieleniu chleba z głod-
nymi, w przyjmowaniu bezdomnych, 
przyodziewaniu biedaków, oraz za-
przestaniu głoszenia oszczerstw. 

Przykazanie nowe daję wam, aby-
ście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 

o miłosierdziu względem 
ludzi w Biblii
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poznają, żeście uczniami moimi, je-
śli będziecie się wzajemnie miłowali  
(J 13, 34-35). Przykazanie miłości 
stanowi testament Chrystusa. On sam 
bezgranicznie obdarzył nas miłością – 
aż do ofiary z własnego życia.

Jaka ma być miłość uczniów 
Chrystusa?

Powinna być okazywana przez 
konkretne czyny wszystkim bez wy-
jątku. Dlatego mamy usunąć z na-
szego myślenia uprzedzenia wzglę-
dem innych ludzi. Uczy nas tego 
wspomniana na wstępie przypowieść  
o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 
25-37). To uznawany przez Żydów  
za wroga i heretyka mieszkaniec Sa-

marii okazuje się prawdziwym bliź-
nim, ratując Izraelicie życie.

Miłość chrześcijańska ma być 
świadczona ze względu na Chrystusa. 
W opisie sądu ostatecznego w Mt 25, 
31-46 sam Jezus utożsamia się z ludź-
mi znajdującymi się w różnych po-
trzebach. Ludzie będą sądzeni według 
swych uczynków miłosierdzia. Niebo 
osiągną ci, którzy nakarmili głodnych, 
dali pić spragnionym, byli gościn-
ni, przyodziali nagich, troszczyli się  
o chorych i więźniów.

o miłosierdziu względem 
ludzi w Biblii

Tekst: kl. Dawid Kover CRL
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chodnikowe

miłos i erdzie

Często nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, że bez użycia siły można 
bardzo mocno skrzywdzić drugiego 
człowieka. Czasem wystarczy spoj-
rzenie, dziwny wyraz twarzy czy też 
odpowiedź, której nikt by się nie spo-
dziewał. Ile razy nasz dobry humor 
popsuła kasjerka w spożywczym, 
która wydając od niechcenia resztę, 
demonstrowała nam, Bogu ducha 
winnym klientom, swoją niechęć do 

wykonywanej pracy. Pewnie wielu 
z nas „rzucając” sąsiadowi sympa-
tyczne „dzień dobry”, usłyszało w 
zamian nieprzyjemny pomruk lub 
zobaczyło plecy i zamykające się 
drzwi. Zdarzali się pewnie i tacy, 
którzy chcąc załatwić w parafialnej 
kancelarii ważną sprawę, usłyszeli 
od proboszcza zbędny komentarz, 
albo wyrzuty dotyczące mało istot-
nych spraw.
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Wspomniane sytuacje i inne, do 
nich podobne, sprawiają, że opadają 
nam ręce i traci się ochotę do życia.  
Niestety jest jeszcze gorzej. Cza-
sem, choć nie wiadomo jak byśmy 
się starali, nie potrafimy w drugim 
człowieku znaleźć wyrozumiałości, 
współczucia i prostego ludzkie-
go serca przepełnionego miłością. 
Przypomina mi się tutaj historia, 
którą niedawno opowiedział mi mój 
współbrat z seminarium. Gdy szedł 
wzdłuż krakowskich Plant zaczepił 
go bezdomny człowiek. Mężczyzna 
zatrzymał kleryka i poprosił go by 
ten podał mu rękę. Mój współbrat 
spełnił jego prośbę i usiedli razem 
na ławce. Bezdomny nie był pijany, 
miał na sobie dość schludne ubranie 
i z opowieści można wywniosko-
wać, że totalnie się załamał. Żalił się 
mojemu współbratu, że w ludziach, 
których codziennie mija na ulicy, nie 
ma miłości i brak im współczucia. 
Opowiadał, że każdy nim poniewie-
ra i nikt go nie traktuje jak człowie-
ka. Potem mój seminaryjny przyja-
ciel powiedział, że gdy tak siedzieli 
wielu przechodzących obok ludzi 
patrzyło się na nich z wielkim zdzi-
wieniem. Były głupie miny, spojrze-
nia przepełnione gniewem. Podob-
no nawet grupa idących kleryków 
skierowała w ich stronę pogardliwe 
uśmiechy. 

Zastanawiałem się potem, co 
mogłoby się wydarzyć, gdyby mój 
współbrat także zignorował tego 
człowieka. Według mnie bezdomny 
był tak zdesperowany, że mógłby 
nawet popełnić samobójstwo i w ten 

sposób zakończyć swoje ziemskie 
cierpienie. 

Historia zakończyła się tym, że 
nasz kleryk wytłumaczył biednemu 
człowiekowi, że dla Boga każdy jest 
tak samo ważny. Poprosił go, żeby 
pomimo swojej biedy nie załamy-
wał się i obiecał mu swoją modlitwę. 
Bezdomny jeszcze raz chwycił go za 
dłonie, przytulił do twarzy i oblał 
swoimi łzami. Był szczęśliwy, że 
nareszcie ktoś go wysłuchał.

W naszym życiu, gdy pojawiają 
się momenty podobne do tej historii 
warto za przykład brać samego Je-
zusa Chrystusa. Gdy zastanawiamy 
się czy podejść do człowieka, któ-
ry przez wszystkich jest odtrącany, 
przed oczy stawiajmy Ewangelię. 
Zbawiciel, pomimo, że był Bogiem, 
nie nosił podniesionej głowy, jak 
np. wspomniani klerycy z opowie-
ści mojego współbrata. Syn Boży 
widząc potrzebę leczenia uzdrawiał. 
Słysząc wołanie o pomoc odda-
wał całego siebie. Gdy znajdował  
w człowieku lęk i smutek brał go 
pod swoje skrzydła. Nie zrażał się 
porwanym ubraniem, trądem, smro-
dem, a na pewno nie tym, że ktoś nie 
ma zameldowania. Jezus nie patrząc 
na nikogo po prostu szedł i poma-
gał. 

Kończąc życzę sobie i Wam od-
ważnej miłości;  ta-
kiego „chodnikowego 
miłosierdzia”. 

chodnikowe

miłos i erdzie Tekst: kl. Maciej Guziejko CRL
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Przyjaźń...
W wirze codzienności niejednokrotnie doświadczamy sytuacji, w której na-

gle wszystko zaczyna się sypać jak domek z kart. Najczęściej na taki stan rzeczy 
składa się wiele spraw i problemów. Jak gwałtowny huragan zmiata wszystko 
co napotyka na drodze, tak nagle nasze życie zamienia się w wielkie cierpienie  
i przygnębienie. 

Bez wątpienia są to trudne chwile ludzkiej egzystencji. Momenty próby 
niejednej przyjaźni czy znajomości. Czas sprawdzianu i obiektywnej prawdy  
o wypowiadanych słowach i zapewnieniach. Czas weryfikacji przyjaźni: niezwy-
kłej, pięknej lecz kruchej niczym najszlachetniejsza porcelana, a powtarzając za 
Arystotelesem: „przyjaźni, która musi dojrzewać jak owoc”. 

Czym zatem jest przyjaźń? Wydaje się, że słowo to każdy doskonale zna  
i rozumie. Przyjaźń, przyjaciele to pojęcia, które towarzyszą nam przez całe 
życie. Jednak pod tymi słowami kryje się o wiele głębsza wartość i przesłanie. 
Przyjaciółmi nazywamy ludzi, którzy są zawsze blisko nas, na dobre i na złe, to 
Ci, którzy potrafią nam wybaczyć i pomóc nawet w beznadziejnej sytuacji. Zna-
jomych mamy wielu, przyjaciół tylko kilku. „Wierny przyjaciel potężną obroną, 
kto go znalazł, skarb znalazł” głosi Mądrość Syracha. Ileż prawdy zawiera to 
jedno, krótkie zdanie. Prawdziwy przyjaciel to najcenniejszy skarb, a jak trudno 
go znaleźć wiedzą Ci, co go utracili lub nigdy nie mieli. 

Pismo Święte opowiada o wielkim zatroskaniu Pana Boga o każdego czło-
wieka. Pragnie by człowiek żył w przyjaźni z Nim i wszystkimi ludźmi. Wyrazem 
zatroskania Boga o nas jest zawarcie Przymierza pod Synajem, danie dziesięciu 
Przykazań Bożych, jako najlepszego „przepisu na życie”. Kiedy ludzie odchodzą 
od Stwórcy – posyła proroków, by nawoływali do nawrócenia i przemiany życia, 
a także Pana Jezusa – swojego Syna, który słowami i czynami pokazuje, jak bu-
dować Boże królestwo na ziemi. Podstawami budowania królestwa z Jezusem 
jest prawda, sprawiedliwość, jedność i pokój.

 Widzimy, że życie niesie ze sobą wiele nieprzewidywalnych sytuacji. Zdarza 
się, że osoby, które nazywaliśmy przyjaciółmi zostawiają nas, zapominają o nas, 
a nawet wbijają przysłowiowy nóż w plecy. I mimo zapewnień, że będą obok nas 
zawsze, nie dotrzymują słowa. Jest to przykre, ale niestety prawdziwe. Bywa też 
tak, że najlepszy Przyjaciel staje się największym naszym wrogiem. 
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Przyjaźń...
Pięć  lat temu zapytałem pewną osobę: „Słuchaj, powiedz mi tak szczerze,  

czy Ty masz takiego najlepszego przyjaciela, kogoś komu ufasz i wiesz, że za-
wsze możesz na niego liczyć, kogoś kto nigdy Cię nie zdradzi”. I w jednym 
momencie, bez chwili zawahania rozmówcy usłyszałem odpowiedź: „tak mam, 
mieszka tutaj [ wskazał ręką na kościół ], moim najlepszym Przyjacielem przez 
duże P jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel”. 

Jakże piękna to odpowiedź. Kiedy usłyszałem to zdanie uświadomiłem sobie 
bardzo ważną i istotną rzecz: że każdy z nas, mający rodzinę, przyjaciół czy też 
będący sam na tym świecie, biedny czy bogaty, z tytułami naukowymi czy też 
bez, każdy, każdy z nas ma PRAWDZIWEGO i NAJWSPANIALSZEGO Przy-
jaciela- Jezusa Chrystusa. 

Niestety, bardzo często w życiu sprawdza się powiedzenie, że to samotność 
jest najlepszym przyjacielem, bo gdy wszyscy odchodzą, ona jedna zostaje. Może 
i jest to zbyt brutalne stwierdzenie, jednakże w stu procentach prawdziwe. W tym 
momencie nasuwa się proste pytanie: i co wtedy uczynić? Kluczem do znalezie-
nia odpowiedzi jest fakt, iż żadna przyjaźń ludzka nie ma wieczystej gwarancji 
przetrwania. Nikt jej nigdy nie dał i nie da. Zatem czy można mieć prawdziwego 
przyjaciela na całe życie, kogoś kto zawsze będzie z nami? TAK ! Jest Nim Jezus 
Chrystus. 

Kiedy w życiu przyjdą chwile złe i smutne,  pamiętajmy, że zawsze mamy 
obok siebie najwspanialszego Przyjaciela i jak głoszą słowa piosenki: „Przyja-
ciela mam: Przyjaciela co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W Nim 
nadzieję mam, uleciał strach, on najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król,  
z nami Bóg, królów Król, z nami Bóg – Jezus”.

Takiego właśnie oparcia na „ramieniu” najprawdziwszego Przyjaciela jakim 
jest Jezus Chrystus, Wam drodzy Czytelnicy życzę.

Tekst: kl. Adam Wójcicki CRL
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Jezus już raz się narodził i nie 
potrzebuje rodzić się po raz kolejny. 
Przyszedł na świat w bardzo konkret-
nym czasie i miejscu, formie rów-
nież nader konkretnej, i nadzwyczaj 
wyrazistej. Nie potrzebujemy, by raz 
po raz miało się to powtarzać. Raz  
a dobrze wystarczy. No bo za bardzo 
nie ma czasu, aby w kółko to rozpa-
miętywać, zwłaszcza że idą świę-
ta Bożego Narodzenia, które chyba 
bez Niego wyglądają trochę lepiej.                                                                                                            

Po pierwsze na pewno są dłuższe, 
bo  już od listopa-
da. Ha! Od poło-
wy października 
pobożni mędrcy 
tego świata wy-
patrują skwapli-
wie pierwszej 
gwiazdki, przy-
ozdabiają swoje hale targowe, stoiska 
już zawczasu, żeby wszystko było 
zapięte na ostatni guzik, sprowadzają 
najrozmaitszy asortyment, by dogo-
dzić najbardziej wybrednym gustom 
swych poddanych  i sami owe gusta 
kreują – wszak czyż oni nie wiedzą 
lepiej jak te święta winny wyglądać?  
I tak ze wszech stron tego świata podą-
żają karawany szukając owej gwiaz-
dy, która wskaże miejsce… Jego na-
rodzin? A gdzie tam! Jakich narodzin? 
Miejsce wyładunku owych darów,  
z których większość opatrzona będzie 

nalepką Melchiora, Baltazara i Kac-
pra, i Bóg wie kogo jeszcze  w jed-
nej osobie, to jest MADE IN CHINA  
( wszak żyjemy w czasach globalizacji).

Po drugie, któż bardziej zapew-
ni nas o wyjątkowości owych świąt 
jak nie współcześni głosiciele dobrej 
nowiny? A nowina jest rzeczywiście 
warta zainteresowania. Wszelakiego 
rodzaju promocje, obniżki, dodatki, 
bezpłatne dostawy do domu, no to 
kusi, a czy to grzech? Przecież wol-
no kupować prezenty – toż to sama 

radość tych świąt. 
I te wzruszone 
oczy, i ta muzyka 
w tle, i ta śnież-
nobiała koszula, 
cała śnieżnobiała 
nie tylko połowa  
( to ten inteligent-

ny proszek z płatkami mydlanymi ) 
czy to nie stanowi o wyjątkowości 
tych świąt? A ten barszcz ?( no może 
już nie tak inteligentny jak proszek).  
A wspólny stół? A wigilijny „Taniec  
z  Gwiazdami”? ( bo gwiazd ci u nas 
pod dostatkiem, w sumie nawet nie 
trzeba już czekać na tę pierwszą). 
Czy to nie jest wyjątkowe? Wolno 
nam! WOLNO! To wyjątkowe święta  
i mamy prawo poczuć się wyjątko-
wi. Na co dzień zabiegani nie mamy 
czasu, aby razem zasiąść do wigilij-
nego wieczoru przed telewizorem. 

smutne 
Boże Narodzenie

I po to jest Boże Narodzenie, 
aby każdy odkrył własną , 
cuchnącą stajnię własnego 
życia i pozwolił Bogu raz na 
zawsze zamieszkać w niej.
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Po trzecie, i jak myślę najważ-
niejsze, i czego nikomu nie pozwo-
limy odebrać, to owo wyjątkowe 
uczucie, które nam towarzyszy już 
od połowy października, a więc przez 
cały okres wigilii bożonarodzenio-
wej. To poczucie bycia lepszym. Po-
czucie tego, że jestem coś wart. Coś 
komuś kupiłem – ha! Któż jak ja?

To jest ten wyjątkowy czas, któ-
ry jest potrzebny, aby nadać nowy 
połysk naszej religijności, by w koń-
cu wyciągnąć ( chociaż raz w roku 
na Pasterkę) nasz stary, lecz prawie 

nie znoszony mundur chrześcijań-
ski, uśmiechnąć się i okazać dowód 
przyjaźni (może też jeden jedyny raz  
w roku) wykonać ukłon w stronę bied-
nych, słowem upewnić się- w końcu 
raz w roku można się upewnić- czy 
nadal jestem człowiekiem przyzwo-
itym, czy nadal jestem dobrym katoli-
kiem. I zazwyczaj odpowiedź jest jak 
najbardziej pozytywna. Ale nie czaruj-
my się. Zepsuliśmy Boże Narodzenie, 
a teraz jest czas, kiedy spada ostatnia 
zasłona. Dopuściliśmy się sabotażu. 
Zamalowaliśmy to BOŻE Narodze-
nie naszymi własnymi wymysłami.

Gdy Święty Łukasz w swojej 
Ewangelii opisuje moment narodzin 
Jezusa ( zob. Łk 2,6-7) wystarczają 

smutne 
Boże Narodzenie
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mu zaledwie trzy linijki, aby opisać 
to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń w historii ludzkości. Tylko trzy 
linijki. Zatem cała strona pozostaje 
pusta. Nie zapisana. I my właśnie  
na siłę ją dopisujemy, upiększamy to 
wydarzenie, wtłaczamy w ramy no-
woczesnego piśmiennictwa i przy-
odziewamy w najkunsztowniejsze 
formy gramatyczne. Odmieniamy 
przez wszystkie przypadki i liczby po 
to, aby w konsekwencji doprowadzić 
do NASZEGO Bożego Narodze-
nia, zatracając głębie trzech linijek. 
Linijek natchnionych przez Boga.

Jezus narodził się przed dwoma 
tysiącami lat i nie potrzebuje rodzić się 
na nowo. A mimo to rodzi się każdego 
dnia w dokładnie taki sam sposób, do-
kładnie w tym samym miejscu. W szo-
pie. W stajni ludzkiego serca. Podob-
nie jak tamto także i to nasze miejsce 
Jego przebywania, Jego narodzin, nie 
jest miejscem przyjemnym. Nie jest 
przytulne- jest odpychające. I nie jest 
bynajmniej godne człowieka – znajdu-

je się przecież w sąsiedztwie zwierząt. 
Nasze małe, skromne mieszkania to 
tylko powierzchnia naszego prawdzi-
wego bytowania. Pod nimi kryje się 
prawdziwa przepaść, prawdziwe dno. 
I tam właśnie jesteśmy ludźmi. Każ-
dy na swój własny sposób. Ale wszy-
scy bez wyjątku jesteśmy żebrakami, 
nędznymi grzesznikami, jęczącymi  
i konającymi stworzeniami. I to do 
takich miejsc przychodzi Bóg. Miejsc 
naszych najgłębszych zranień i lęków, 
naszych obaw i wątpliwości. I w ta-
kim miejscu każdego dnia rodzi się 
Chrystus. I po to jest Boże Narodze-
nie, aby każdy odkrył własną , cuch-
nącą stajnię własnego życia i pozwo-
lił Bogu raz na zawsze zamieszkać  
w niej. I dziękujmy mu za to, że już 
tego dokonał, że spoczywa w głębi 
nas samych cicho i niepostrzeżenie. 

Nadstaw uszu, by usłyszeć płacz 
dziecka we własnym sercu.

Tekst: kl. Grzegorz Cyganik CRL
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Grudniowe 
gruszki

Gdy brat Alojzy przynosił 
do refektarza gruszki, wszyscy 
wiedzieli, że są Święta. Owoce 
zebrane już we wrześniu i pielę-
gnowane przez Brata Ogrodnika 
w klasztornej piwnicy, teraz były 
wyborne, soczyste, naprawdę doj-
rzałe. Przez wieki w wielu pol-
skich domach Święta Bożego Na-
rodzenia kojarzyły się właśnie ze 
smakiem grudniowych gruszek, 
czy innych rarytasów przynie-
sionych przez ojca. W zjadaniu,  
a także w wieszaniu na choince 
tych rozmaitych delicji podczas 
Świąt Bożego Narodzenia- wbrew 
pozorom- kryje się wielka głębia 
teologiczna. Bardzo często na-
tchnieni autorzy posługiwali się 
owocami, aby przedstawić w spo-
sób obrazowy poszczególne etapy 
historii zbawienia oraz wyjaśnić 
czym jest Boże Miłosierdzie.

EDEN
W Księdze Rodzaju czytamy  

o pięknym ogrodzie z owocami, 
który stworzył Bóg. „Na roz-
kaz Pana Boga wyrosły z gleby 
wszelkie drzewa miłe z wyglądu 
i smaczny owoc rodzące” (Rdz 
2,9). Właśnie od tego opisu za-
czyna się opowieść o świecie  
i o drodze człowieka. Wszyscy 
nosimy w sobie obraz szczę-
ścia, jakiegoś wielkiego piękna, 

do którego dążymy, a które jest  
w nas od zawsze. Ten stan przed-
stawia właśnie ów biblijny Eden. 

GRZECH
W pierwotnej szczęśliwości 

rajskiego ogrodu, spośród wie-
lu owoców wyłania się jeden 
szczególny, kuszący swą sło-
dyczą - „zakazany owoc”. Dziś 
prawo do tego tytułu rości sobie 
jabłko, ale kto powiedział, że 
nie mogła to być np. gruszka? 
Wszyscy dobrze znamy histo-
rię tego owocu. Niesie ona jedną  
z najbardziej zadziwiających 
prawd o człowieku. Bóg zagwa-
rantował człowiekowi pełnię 
szczęścia, w zamian żądając tyl-
ko zaufania. A  my często Mu 
nie wierzymy i szukamy własnej  
recepty, bo wydaje się nam, że  
w czym innym znajdziemy więcej 
szczęścia, więcej wolności, wię-
cej przyjemności. Budzi zdumie-
nie fakt, że jeden tylko owoc mógł 
się wydawać słodszy niż cały ich 
ogród?!

Kiedy już człowiek zerwał za-
kazany owoc, zaczęło się w nim 
zacierać poczucie pierwotnego 
piękna, przestał pamiętać o Ogro-
dzie pełnym owoców stworzonym 
dla niego przez Boga.

POKUTA
Człowiek wygnany z raju po-
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znał, czym jest praca w pocie czo-
ła, i czym jest cierpienie. Nie umiał 
jednak dostrzec, że gorycz jego 
życia wynika z zerwania przymie-
rza z Bogiem. Nadal pielęgnował 
swój własny ogródek chcąc nakar-
mić się jego jałowymi owocami. 
Bóg przez wielu proroków pró-
bował przypominać człowiekowi, 
że prawdziwe szczęście jest przy 
Nim. Ludzie jednak nie wierzyli 
Mu, a kolejno pojawiających się 
bożych heroldów, zabijali. 
MIŁOSIERDZIE I POJEDNANIE

Historia zbawienia dochodzi  
do swojego punktu kulminacyjne-
go, w którym według słów psalmi-
sty „ziemia wydaje swój Owoc”  
(Ps 67,7). W miąższu tego Owo-
cu jest zbawienie świata. Bóg 
przychodzi na świat: jest to za-
razem najdonioślejszy fakt, jak  
i największa tajemnica chrześci-
jaństwa. On lituje się nad losem lu-
dzi, którzy zachwaścili swoje życie  
i udając szczęśliwych i cywilizo-
wanych, tak naprawdę zamiesz-
kali w dżungli, zupełnie nie wi-
dząc już nieba. Bóg, nieraz po 
wielu straconych latach, daje im 
poznać swój ożywczy smak. Jest 
to smak Bożego Miłosierdzia. 
Im ktoś trwał w większej bie-
dzie, tym bardziej potrafi doce-
nić otrzymane dobro. Dlatego też 
smak grudniowych gruszek nie 
zachwyca nas tak, jak naszych oj-
ców czy dziadków. Oni wiedzie-
li, czym jest niedostatek, dlatego  
w święta Bożego Narodzenia 
przeżywali radość podobną do 

tej, której doznaje grzesznik od-
krywający w swoim życiu Boga  
i Jego miłosierdzie. To jest wła-
śnie sedno chrześcijaństwa: wśród 
drzew, które nas kuszą swoimi 
wybornymi owocami, umieć 
znaleźć drzewo Chrystusa. Dziś, 
kiedy Bóg objawił się w swoim 
Synu, jest to znacznie łatwiejsze, 
gdyż doskonale znamy kształt 
tego drzewa. Jest to drzewo krzy-
ża. Ono nie oferuje nam łatwego 
szczęścia i przyjemności jak robią 
to inne sadzonki. Owocem tego 
drzewa początkowo jest ból, który 
nas zniechęca, bo jesteśmy łakomi  
i chcemy frykasów od razu. Braku-
je nam odwagi by puścić się tego 
co zgubne, i rzucić się w ramiona 
Tego, który daje prawdziwy pokój 
i bezpieczeństwo. Bardzo traf-
nie wyraża to znana rymowanka, 
którą powtarzają dzieci: „Wpadła 
gruszka do fartuszka, a za gruszką 
dwa jabłuszka, a śliweczka wpaść 
nie chciała, bo śliweczka nie doj-
rzała”. Bardzo często jesteśmy tą 
śliweczką, której brak jeszcze od-
powiedniej wagi i konsystencji. 
Musi ona jeszcze nasiąknąć soka-
mi drzewa, by zyskać odpowied-
ni smak. Tym co nas przemienia 
i pozwala nam wpaść w fartuszek 
Pana Boga jest Duch Święty. On 
zapewnia nam życiodajne soki, 
„Owocem zaś Ducha jest: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność,  łagod-
ność, opanowanie”(Ga 5,22). Do-
piero wtedy, gdy nabierzemy tych 
walorów, będziemy znów dobrzy, 
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przypomnimy sobie utracony raj.
Dziś w naszym klasztorze 

nie ma już brata Alojzego i nie 
je się grudniowych gruszek. Jed-
nak inne potrawy swoją słodyczą 
podkreślają radość Bożego Naro-
dzenia. Spożywając mazurki, ma-
kowce, babki, kutie, pomarańcze, 
ananasy, czy choćby czekoladki 
„Merci”, które ksiądz Prze-
or wręcza dziś każdemu 
zamiast gruszek, miejmy 
świadomość, że czynimy 
to na pamiątkę narodzin 
Jezusa, który jest najsłod-
szym, „Błogosławionym 
Owocem żywota” nie 
tylko Maryi, ale całej 
historii zbawienia.

Tekst: kl. Szymon Szajko CRL
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Jednym z ostatnich elementów formacji w nowicjacie były rekolekcje przygoto-
wujące nas do obłóczyn (przyjęcia stroju zakonnego) i do złożenia pierwszej profesji 
zakonnej. Odbyliśmy je wspólnie z ks. Jarosławem Klimczykiem (kanonickim promo-
torem powołań) oraz z kl. Dawidem Koverem (który składał wieczyste śluby zakon-
ne). Rekolekcje odbyły się w klasztorze (eremie) oo. Kamedułów nieopodal Krakowa  
na Bielanach. Średniowieczne mury klasztoru Kamedułów są wspaniałym miejscem 
do odbycia rekolekcji, tym bardziej, iż czas w nim spędzony przybrał charakter indywi-
dualnego spotkania z Bogiem w ciszy i „mistyce” tego miejsca. Nie były to jednak ta-
kie rekolekcje, w jakich z pewnością  wielu  z nas bierze udział. Nie było rekolekcjoni-
sty, wspólnych nauk, a tym bardziej spotkań grupowych czy indywidualnych rozmów. 
Właściwe w ogóle nie rozmawialiśmy, gdyż eremici żyją w ciągłej ciszy, a gdy muszą 
rozmawiać to co najwyżej szeptem. Przez tych pięć niezapomnianych i niezwykłych 
dni (od soboty do środy) żyliśmy tak samo jak owi mnisi z zakonu monastycznego. 
Mottem ich życia, rozświetlającym każdy dzień, są słynne słowa św. Benedykta ora 
et labora co znaczy „módl się i pracuj”. Kameduli są trzecim na świecie zakonem pod 
względem ścisłych reguł i praw obok Kartuzów i Trapistów. Jednym z najważniej-
szych elementów oprócz modlitwy i pracy jest również cisza, gdyż chcąc słyszeć głos 
Boży muszą milczeć i sobie wzajemnie w tym nie przeszkadzać. 

Po dotarciu na miejsce i przydzieleniu każdemu celi klasztornej rozpoczęliśmy 
rekolekcje. Przez wszystkie dni obowiązywał nas ścisły program dnia, na wzór życia 
kamedulskiego.  Pobudka była o godz. 3.30, następnie o godz. 3.45 w kościele uczest-
niczyliśmy w pierwszej części modlitwy brewiarzowej tzn. Godzinie Czytań. Od godz. 
4.30 do godz. 5.30 był czas przeznaczony na medytację Pisma Świętego w celach, zaś 
bezpośrednio po tym spotykaliśmy się w kościele na Jutrzni, Mszy św. oraz pierw-
szej Godzinie Mniejszej w ciągu dnia. Około godz. 7.45 było przynoszone (przez brata 
odpowiedzialnego za gości) śniadanie, które spożywaliśmy w ciszy we własnych ce-
lach. Do godz. 11.30 trwał czas przeznaczony na lekturę duchową, pracę bądź spacer 
po ogrodach klasztornych. Gdy wybiła godz. 11.30 znów nasze kroki skierowały się 
do kościoła na różaniec i drugą Godzinę Mniejszą w ciągu dnia, zaś po modlitwach 
spożywaliśmy w celach obiad. Ciekawe jest to, że Kameduli żywią się podobnie jak 
wegetarianie, gdyż nawet mają zapisek w regule, iż spożywanie przez nich mięsa jest 
grzechem. Dlatego mogliśmy zasmakować warzyw i ryb pod każdą postacią. O godz. 
14.30 po raz czwarty szliśmy do kościoła, by uczestniczyć w litanii i trzeciej (już ostat-
niej) Godzinie Mniejszej w ciągu dnia. Po modlitwach popołudniowych (podobnie jak 
do południa) był czas przeznaczony na lekturę bądź pracę. Natomiast o godz. 17.30 brat 

rekolekcje życia
czyli to, co poprzedzało śluby
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podawał do cel kolację, a zaraz po jej spożyciu udawaliśmy się na Nieszpory (modlitwę 
wieczorną). Po nich do godz. 19.15 był czas na medytację Pisma Świętego, natomiast 
o 19.30 po raz ostatni spotykaliśmy się w kościele na Komplecie. Każdy z nas mógł 
zostać i indywidualnie adorować Jezusa Chrystusa, gdyż kościół pozostawał zawsze 
otwarty. 

Każda chwila podczas rekolekcji: modlitwa, praca, lektura, medytacja, a przede 
wszystkim adoracja Pana Jezusa sprzyjały ponownym przemyśleniom i refleksjom do-
tyczącym naszej drogi życiowej, jaką sobie obraliśmy-drogi życia zakonnego. W ostatni 
dzień przed wyjazdem mieliśmy okazję do krótkiej rozmowy i do podzielenia się owo-
cami owych rekolekcji z jednym z mnichów, bratem Benedyktem. W kilku zdaniach, 
jakie skierował do nas, dał nam wspaniały przykład, iż życie za murem klasztornym  
i za klauzurą może wydawać swoje piękne owoce radości i miłości do Boga i do każde-
go bliźniego. Powiedział nam zdanie, którego nie zapomnę i będę  nosił zawsze w swo-
im sercu. Powiedział, iż: „nie ma nad czym się zastanawiać, gdy słyszymy głos Boży,  
bo jest oczywiste, że słuszną i pewną drogą do Boga jest życie zakonne, a jedynie  
możemy rozważać to, czy tą drogą będziemy wędrować z Kanonikami, a może  
z Kamedułami…”. 

Na koniec życzę każdemu z Was, byście słysząc w sercach Boży głos wybierali  
i szli drogą prowadzącą do Boga, niezależnie czy będzie to droga życia zakonnego,  
życia w małżeństwie czy w samotności. Bóg czeka na każdego z nas z wyciągniętą ręką, 
a tylko od nas zależy czy zechcemy sobie pomóc, czy też nie. Więc idźmy ochoczo 
drogą Bożych przykazań, zarażając innych ludzi tą Bożą i tą ludzką miłością oraz 
radością płynącą prosto z naszych serc.  Tekst: kl. Paweł Jacko CRL
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„Złodzieje i prostytutki wchodzą przed 
Wami do królestwa niebieskiego” 

– czyli list o głoszeniu Ewangelii na  Północ
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bie, gdyż pragniesz 
zostać kapłanem. Chcę 
dziś opowiedzieć Ci  
o kapłaństwie prawdę, 
aby nie owijać w bawełnę, bez lukru  
i kolorowania. Chcę, abyś był przygo-
towany na trud głoszenia Ewangelii,  
na męstwo, na odważne kroki, mą-
drość, ale przede wszystkim na nieła-
twą miłość do tych, których kocha się 
najtrudniej – do ludzi z Północy. 

Kiedy zostaniesz kapłanem, Two-
im zadaniem będzie sprawowanie 
sakramentów, ale zanim ich będziesz 
udzielał, czeka Cię wysiłek głoszenia 
Ewangelii do tych, którzy są od tych 
Chrystusowych sakramentów  daleko. 

Nie myśl, proszę, że tę Ewangelię 
będziesz głosił tylko z ambonki w ko-
ściele. Ambona to święte i ważne miej-
sce, ale nie najważniejsze. Z ambony 
będziesz głosił Ewangelię na Południe, 
do ludzi znających Chrystusa, pracu-
jących nad sobą, żyjących w świetle.  
A Chrystus będzie pragnął, abyś po-
szedł  z Nią na Północ.

Katecheza 
Taką Północ znajdziesz na szkolnej 

katechezie. Już dziś, proszę Cię, rozpa-
laj w sobie miłość do dzieci i młodzie-
ży i zdobywaj wiedzę pedagogiczną. 
Ta miłość i wiedza będą Ci potrzebne, 
abyś z katechezy nie uciekł. Sam wi-
dzisz, że dziś wielu młodych kapłanów 
ucieka od katechezy. Zakopują swój 
talent. Nie dziw się. Łatwo głosi się ka-
techezę na Południe, z ambony, do na-
wróconych, a bardzo trudno na Północ 
do pogubionych. Bez miłości do dzieci 
i bez zdobytej wiedzy nie podołasz tym 
trudom. Gdyby było Ci kiedyś ciężko  

W stronę ciemności
Piszesz, że ciężko Ci jest uczyć się 

do matury, bo masz okno w pokoju na 
Północ i nigdy słońca nie widzisz, a do 
tego mglisty listopad za tym oknem. 
Rozumiem Cię, bo mało kto lubi pół-
nocną stronę świata. Jest ciemna, zim-
na i ponura. Wspaniały kierunek dla 
mchów i porostów, ale nie dla ludzi. 
Północ ma w sobie coś złowrogiego  
i tajemniczego. 

Nie wiem czy wiesz, że w cza-
sie „starej mszy świętej” odprawianej  
w rycie trydenckim kapłan jest pra-
wie przez całą mszę świętą zwrócony  
na Wschód, gdyż z tego kierunku Ko-
ściół oczekuje ponownego przyjścia 
Chrystusa w chwale. Jest jednak jeden, 
jedyny moment w czasie mszy, gdy 
kapłan zwraca się w kierunku północ-
nym. To moment czytania Ewangelii. 
Niezwykle piękny symbol. Ewangelię 
głosi się w kierunku ciemności, gdzie 
jeszcze nie dotarło światło Ewangelii; 
w kierunku ludzi żyjących w mroku, 
którzy nie poznali światła Zmartwych-
wstałego; w stronę nocy, gdzie panują 
jeszcze moce ciemności. 

To niezwykle uderzająca i waż-
na prawda; Ewangelii nie głosi się  
na Południe, gdzie żyją ludzie w świetle 
Chrystusowej miłości, święci, pobożni 
i nawróceni. Z Ewangelią trzeba wejść 
w mrok.

Kapłaństwo 
Piszę te słowa specjalnie do Cie-

Mój drogi, młodszy 
Braciszku!
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i gdybyś  w katechezie z sił opadał, 
módl się do Boga i czytaj pisma mą-
drych wychowawców. Ja czytam Kor-
czaka. Bóg daje mi moc, a Korczak 
sens. I zapewniam Cię, że po dniach 
próby w katechetycznym tyglu, w koń-
cu umiłujesz tych północnych ludzi,  
a  oni, gdy staną się Południem, nigdy 
nie przestaną Cię kochać. Warto dla tej 
miłości żyć. Naprawdę warto!!!

Konfesjonał 
Spotkasz ludzi z Północy w konfe-

sjonale. Już dziś, proszę, zacznij modlić 
się za tych, którzy będą przystępować 

do kratek Twojego konfesjonału. Bądź 
dla nich pełen miłości. Być wyrozumia-
łym to za mało! Pamiętaj, że niektórzy 
z nich przeszli daleką i krętą drogę  
do konfesjonału. Nie mówię, żebyś 
tylko kochał, a nie wymagał. Wyma-
gaj, ale tak, żeby ten grzesznik odszedł  
od Ciebie wzmocniony, zbudowany, 
jaśniejszy, lżejszy. Módl się o to, abyś 
nigdy nikogo w konfesjonale nie zdła-
wił, nie poniżył, nie odebrał resztki sił. 
Zawsze miej na uwadze  kto oddał ży-
cie za tych grzeszników. To Ten, który 
„nie złamie trzciny nadłamanej, nie za-
gasi knotka o nikłym płomyku”.

Pogrzeb
Ludzi z Północy spotkasz w co-

dziennym duszpasterstwie. Miej 
oczy szeroko otwarte, abyś nigdy nie 
zmarnował okazji do dostrzeżenia ich  
i głoszenia im Ewangelii. Często taką 
okazję będziesz miał na pogrzebach lu-
dzi z Północy. Myślę tu o pogrzebach 
alkoholików, rozwodników, komuni-
stów, samobójców itp. W bardzo wielu 
parafiach kapłani na takich pogrzebach 
stosują różne restrykcje, a jedną z nich 
jest msza bez homilii. Błagam Cię, 
młodszy Bracie, Ty tak nigdy nie postę-
puj! Na takie „gorsze” pogrzeby przy-
chodzą grzesznicy, ludzie pogubieni, 
nie znający Chrystusa, ateiści, a może 
nawet zgorszeni przez grzechy kapła-
nów. To są ludzie z Północy. To do nich 
posyła Cię Chrystus. Niewygłoszenie 
dobrze przygotowanej homilii w takiej 
sytuacji to wielka strata i zaniedbanie. 
To jest grzech! Przecież za nich umarł 
Chrystus. To przecież o nich najbar-
dziej martwi się Bóg, bo ich zbawienie 
jest zagrożone. Jeżeli Bóg nie machnął 
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jeszcze na nich ręką i Ty tak nie rób. 
Nie marnuj tak wielkiej okazji. Spójrz, 
w każdym stuleciu chrześcijaństwa za 
możliwość głoszenia Ewangelii ginęli 
śmiercią męczeńską nasi braci i siostry, 
i giną po dziś dzień. Nie można tej krwi 
sponiewierać przez pychę lub głupotę!

Owce 
Mógłbym, drogi Braciszku, pisać 

jeszcze długo o ludziach z Północy 
w różnych sytuacjach: w kancelarii, 
na ulicy, w codziennym życiu. My-
ślę jednak, że wiesz o co mi chodzi.  
W kapłaństwie nie można parafian 
traktować jak własnych owiec i wła-
snego gospodarstwa. Nie wolno ich 
strzyc, tylko strzec. One należą tylko do 
Chrystusa, który za nie cierpiał i umarł  
na krzyżu. To Jego owczarnia. Nie 
znaczy to, że kapłan może nie kochać 
owiec. Tylko wtedy będzie dobrym pa-
sterzem, gdy będzie je kochał, pasjono-
wał się nimi, podziwiał, troszczył się, 
szukał, gdy zaginą i tęsknił za nimi, gdy 
wyjedzie.  Kapłaństwo to wysiłek i trud 
wędrówki na Północ, do owiec, które 
są spragnione miłości Boga i kapłana.

Czy warto?
Jeżeli chcesz być dobrym kapła-

nem, będziesz musiał często zapomi-
nać o sobie. Trzeba będzie rezygnować 
z bardzo przyjemnego i wygodnego 
przebywania z pięknymi i dobrymi 
ludźmi Południa i iść tam, gdzie miłość 
jest wyrzeczeniem – na Północ. Co 
mogę obiecać Ci w zamian? Właściwie 
nic, poza jednym. Staniesz się prawdzi-
wym „Drugim Chrystusem” i uratujesz 
wiele dusz przed potępieniem... dla nie-
ba i Boga. Czy warto? Odpowiedź na 
to pytanie należy tylko do Ciebie. 

Pozdrawiam Cię Braciszku w Chry-
stusie. Niech w Twoim młodym sercu 
rozbrzmiewa Psalm: „Bądź mężny,  
nabierz odwagi i oczekuj Pana”.

Twój brat Jarek – kapłan

Tekst: ks. Jarosław Klimczyk CRL
Duszpasterz Powołań
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Cztery miesiące  
z dala od domów, trzy 
miesiące poznawania 
siebie samego oraz roz-

patrywania powołania, a także szukania 
swojego spełnienia. Trzeciego sierpnia 
przekroczyliśmy z Wojtkiem mury Za-
konu Księży Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Nasz nowicjat poprzedził 
trzytygodniowy postulat w Kamieniu, 
gdzie przyjął nas życzliwie i serdecznie 
ks. Piotr Adamus, proboszcz parafii,  
za co dziękujemy z całego serca. Pod-
czas postulatu opiekował się nami ks. 
Tadeusz Masłowski ojciec duchowny 
seminarium. Ks. Tadeusz przekazywał 
nam wiedzę na temat życia zakonne-
go, ale i także opowiadał o ze spotka-
niu śp. Papieżem Janem Pawłem II. 
W tych opowiadaniach, które nas cie-

kawiły, dostrzec było można radość  
z kapłaństwa i służby Bogu, jaką zo-
stał obdarowany nasz opiekun ks. Ta-
deusz. Dwudziestego ósmego sierpnia  
w święto św. Augustyna  razem z Woj-
ciechem przystąpiliśmy do nowicjatu,  
a zarazem wkroczyliśmy na nową 
drogę życia. Pierwsze trzy tygodnie  
były łatwym czasem do przeżycia, tak 
zwane schody zaczęły się od września, 
kiedy zaczęło się prawdziwe życie 
zakonne. Czas modlitwy, pracy oraz 
tęsknoty za domem, rodziną, przyja-
ciółmi. Jezus powiedział: „ Jeśli kto 
chce pójść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech weźmie krzyż  swój 
i mnie naśladuje”. W życiu człowieko-
wi może się wydawać  proste zaprzeć 
się samego siebie, postawić na swoim 
w pewnych sprawach, tak naprawdę 

4miesiące
nowicjatu
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to nie jest  takie proste ponieważ każ-
dy z nas się różni i gdy znajdzie się 
w nowicjacie to tak jakby przyszedł  
z zupełnie innego świata który tworzy-
li przyjaciele, rodzina, szkoła, a każdy 
posiada swoje nawyki i przyzwyczaje-
nia. Zaparcie samego siebie w osiąga-
niu pełni miłości czy to w powołaniu 
kapłańskim, czy małżeńskim powinno 
stanowić cel, by móc dojść do tej mi-
łości i ją osiągnąć, mimo iż to jest trud-
ne zarówno w życiu świeckiej osoby 
jak i duchownej. Jak wiadomo, każdy  
z nas jest grzeszny i miłość Boża poma-
ga nam podnieść się z upadku. Próby 
zaparcia się samego siebie każdy z nas 
powinien poczynić, nawet gdy upada, 
ale warto dla Miłości która jest wiecz-
na. Czas spędzany w nowicjacie płynie 
bardzo szybko a zarazem powoli dając 
dużo okazji do przemyślenia swojego 
życia i eliminowania niedoskonałości, 
poznania siebie samego, pozwalając 
na otwarcie się na miłość do bliźnie-
go. Człowiek przez ten czas dochodzi 
do tego jak naprawdę wyglądała jego 
wiara czy była to wiara taka, jaką opi-
suje wiersz śp. ks. Jana Twardowskie-
go, który pozwolę sobie przytoczyć: 

„Dzieciństwo wiary”
Moja święta wiaro z klasy 3b
Z coraz dalej i bliżej 
Kiedy w kościele było tak cicho, że 
ciemno
A w domu wciąż tak samo więc 
inaczej 
Kiedy święty Antoni ostrzyżony i 

zawsze z grzywką
Odnajdywał zagubione klucze
a Matka Boska była lepsza bo 
przedwojenna
kiedy nie miała pretensji do nikogo 
nawet zmokła kawka
a miłość była tak czysta że karmiła 
Boga
wielka i dlatego możliwa
kiedy martwiłem się żeby Pan Je-
zus nie zachorował
bo by się 
komunia nie udała
kiedy rysowałem diabła bez rogów- 
bo samiczka 
proszę ciebie moja wiaro malutka 
powiedz swojej starszej siostrze- 
wierze dorosłej
żeby nie  tłumaczyła
-dopiero wtedy można naprawdę 
uwierzyć 
Kiedy się to wszystko zawali

Człowiek przebywając za mu-
rami do chodzi do wniosku, że jego 
dorosła wiara  jest niedojrzała, jest 
wciąż wiarą dziecka malutkiego, któ-
re stawia w niej swoje pierwsze kroki. 
Cztery miesiące pobytu w Krakowie 
dały dużo możliwości do myślenia 
nad tym co złego robiło się w ży-
ciu i jak mało dostrzegało się Boga.

Tekst: now. Łukasz Chmurkowski
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Koniec roku kalendarzowego to do-
bry czas na podsumowanie minio-
nych 12 miesięcy i podziękowanie 
Panu Bogu za dary, które poprzez 
Kanonicki Ośrodek Powołań przeka-
zał Kościołowi i naszemu Zakonowi. 
P i e r w s z y D a r 
to kilkuset osobowa grupa Przyjaciół 
Zakonu, którzy przystąpili do Kru-
cjaty Modlitwy za Kapłanów i w in-
tencji Powołań Kapłańskich. Dzięki 
Krucjacie i modlitwie jej uczestników 
strumień modlitwy płynie każdego 
dnia do nieba, a jej owoce widzimy 
w naszych kanonickich klasztorach. 
D r u g i D a r 
to powołania. W krakowskim klasztorze 
nasz nowicjat zaowocował powołania-
mi do kapłaństwa. W sierpniu na drogę 
życia zakonnego wstąpili maturzyści: 
Wojciech z Wrocławia i Łukasz z Ełku. 
Nasi nowicjusze szybko odnaleźli swo-
je miejsce w klasztorze. Ponieważ Bóg 
obdarował ich wieloma talentami wno-
szą w życie klasztorne młodego ducha 
i wiele ciekawych inicjatyw. Ich obec-
ność w nowicjacie to szczególna radość 
Ośrodka Powołań i całego Zakonu. 
T r z e c i D a r 
to rzesza młodych ludzi, którzy przy-
byli do naszego klasztoru na zorganizo-
wane spotkania i stali się przyjaciółmi 
i sympatykami Kanoników. W długi 
weekend majowy do klasztoru przyje-
chało ponad 200 muzycznie utalento-
wanych osób na Ogólnopolskie Warsz-
taty Muzyczne. Warsztaty okazały 
się wspaniałą okazją, aby doskonalić 
własny śpiew, ale także, aby modlić w 
kanonickiej bazylice i nawiązać z Za-

konem silne i po dziś dzień żywe więzi. 
C z w a r t y D a r 
to ministranci z kanonickich parafii, któ-
rzy dzielili z nami radość wakacyjnego 
odpoczynku na obozie w Rąpinie. 40 
chłopaków zdobywało hart ducha i cia-
ła. Przez życie w pięknej i surowej Pusz-
czy Noteckiej, daleko od cywilizacji 
poznawali Boga i własne wnętrze. Ten 
Boży dar- ministranci to „oczko w gło-
wie” Kanonickiego Ośrodka Powołań, 
gdyż najwięcej powołań w Polsce wy-
wodzi się ze wspólnot ministranckich. 
P i ą t y D a r  
to siostry i bracia pielgrzymujący w 
Grupie Kanonickiej z Warszawy na 
Jasną Górę. Każdego roku wyrusza-
my 6 sierpnia na pielgrzymi szlak, 
ale każdego roku to pielgrzymowanie 
jest inne, gdyż Bóg zawsze hojnie, 
na nieznane nam sposoby, obdarza 
każdego pokutującego pielgrzyma 
przeróżnymi łaskami. W tym roku, aż 
140 osób dzieliło dole i niedole piel-
grzymki otwierając swoje uszy na sło-
wa Boga, aby później w codziennym 
życiu Go naśladować. Wielu z nas 
już dziś nie może doczekać się piel-
grzymki, chociaż to dopiero grudzień. 
S z ó s t y d a r 
to chłopcy, których poznaliśmy na li-
stopadowych Warsztatach Liturgicz-
nych organizowanych w naszym kra-
kowskim klasztorze. Chociaż temat 
warsztatów był poważny, a zajęcia 
stosunkowe trudne, to uczestniczy sta-
nęli na wysokości zadania. Patrząc na 
nich mogliśmy obalić mit, że współ-
czesna młodzież jest zła. Współczesna 
młodzież to piękny skarb Kościoła. 

Kanonicki Ośrodek Powołań informuje:
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S i ó d m y D a r 
chociaż na końcu wspominany to naj-
ważniejszy dla naszego kanonickiego 
życia. Tym darem jest obecność Boga 
w naszym Zakonie. Nieustannie, przez 
1600 lat, Bóg nie opuścił naszych klasz-
torów i ciągle, pomimo naszych ludz-
kich słabości i grzeszności, błogosławi 
naszemu Zakonowi, o czym niezbicie 
świadczy Jego Siedem Darów.

Ks. Jarosław Klimczyk CRL 
Kanonicki Ośrodek Powołań 

ul. Bożego Ciała 26 
31-059 Kraków 
Tel. 602 477 238 

e-mail: kop@kanonicy.pl
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czyli co się ostatnio wydarzyło

„Wakacje z Bogiem” 
czyli Rąpin 2008

Po intensywnych zmaganiach inte-
lektualnych, których kulminacją była 
letnia sesja egzaminacyjna, dk. Łukasz 
Matuszczak, kl. Szymon Szajko oraz 
kl. Adam Wójcicki udali się do Rąpina,  

„błękitno-czerwono-błękitni” 
na pielgrzymkowym szlaku
Dnia 6 sierpnia wyruszyła 289 Warszaw-

ska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 
pod hasłem „Słucham i Naśladuję”. Gru-
pa Kanonicka liczyła ok. 120 pątników, 
wśród których byli także bracia klerycy. 

Praca- to co klerycy 
lubią najbardziej!

Każdy porządny zakonnik prócz mo-
dlitwy i studium, powinien oddawać się 
pracy fizycznej. Dlatego wszyscy wybra-
liśmy się  do Kamienia, jednej z naszych 
placówek. Na miejscu porządkowaliśmy 
plac wokół plebanii oraz samą plebanię. 
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.

gdzie miał miejsce obóz oazowo - skau-
towy dla chłopców. Tematem przewod-
nim było hasło: „Bądźmy uczniami Pana 
Jezusa”.  Każdy dzień obfitował w wiele 
atrakcji. Uczestnicy poznawali piękno 
przyrody okolic Drezdenka, którym byli 
bardzo zauroczeni.

Kolejny raz przewodnikiem grupy był 
Ks. Jarosław Klimczyk CRL. 14 sierp-
nia zmęczeni, ale szczęśliwi pielgrzymi 
dotarli na Jasną Górę. Wszystkich z nas 
cieszy fakt, że z roku na rok grupa się 
powiększa. Niech dobry Bóg dalej bło-
gosławi „błękitno-czerwono-błękitnym”! 

Zakonne rekolekcje 
Tegoroczne rekolekcje, które odbyły się 

dn. 25-29 sierpnia prowadził O. Bernard 
Sawicki, Opat Benedyktynów z Tyńca. 
Tematem przewodnim rekolekcji było 
przyglądnięcie się bogatej tradycji mona-
stycznej.
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Śluby zakonne
Dla każdego Kanonika Regularnego jed-

nym z najważniejszych dni jest dzień 28 
sierpnia czyli Uroczystość św. Augustyna. 
Na Mszy Świętej o godz. 12 wśród licz-
nego grona współbraci i najbliższej rodzi-
ny, kl. Dawid Kover CRL złożył profesję 

Gietrzwałdzkie praktyki
W czasie wakacji do Gietrzwałdu przyby-

wa wielu ludzi. Po raz kolejny udaliśmy się 
w to miejsce, by choć w niewielkim stopniu 
pomóc starszym współbraciom w opiece nad 
Sanktuarium i pielgrzymami. Oprowadzali-
śmy przybyłych gości, przybliżając przy tym 

Inauguracja roku akademickiego
Nowy Rok Akademicki rozpoczęliśmy piel-

grzymką do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na-
stępnie 11 października  w Kościele Księży 
Misjonarzy odbyła się Msza św. inaugurująca 
rok akademicki 2008/2009. W tym dniu kl. 
Paweł Jacko i kl. Maciej Guziejko złożyli ślu-
bowanie i  otrzymali indeksy.

Warsztaty Liturgiczne
Długi weekend listopadowy upłynął 

nam pod znakiem IV Warsztatów Litur-
gicznych, których tematyka skupiała się 
wokół Eucharystii. Uczestnicy oprócz 
możliwości pogłębienia swojej wiedzy 
na temat Mszy św., spędzali wiele cza-
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wieczystą, kl. Szymon Szajko CRL prze-
dłuży śluby o rok, natomiast kl. Paweł 
Jacko i Maciej Guziejko otrzymali strój 
zakonny i złożyli pierwsze śluby. Uro-
czystością przewodniczył ks. Wizytator 
Marian Szczecina CRL.

historie objawień. Pomagaliśmy również 
przy kościele i prowadziliśmy wieczorne 
Apele. Dodatkowo na początku września 
całą wspólnotą udaliśmy się do Gietrzwał-
du, aby przygotować uroczystości odpusto-
we, którym przewodniczył ks. Kard. Hen-
ryk Gulbinowicz. 

Wypominki
Listopad to czas intensywnej modlitwy za zmar-

łych. My również włączyliśmy się w to dzieło. 
Udaliśmy się na nasze placówki do Drezdenka i 
Ełku, by tam modlić się za zmarłych polecanych 
w wypominkach. Pragniemy z całego serca po-
dziękować za ofiary, a naszym współbraciom za 
miłe i sympatyczne przyjęcie.

su na wspólnej modlitwie, adoracji Naj-
świętszego Sakramentu oraz na zawo-
dach sportowych i zwiedzaniu Krakowa. 
Warsztaty zakończyła Msza św. sprawo-
wana według mszału bł. Jana XIII przez 
ks. Wojciech Grygiela z Bractwa św. 
Piotra.

Tekst: kl. Piotr Szydełko CRL
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Szymon Szajko CRL. Jego miejsce zajął 
kl. Maciej Guziejko CRL. Dziękujemy kl. 
Szymonowi za dotychczasową opiekę nad 
naszym pismem. Jego trzyletnia posługa 
przyczyniła się do rozwoju i popularno-
ści pisma. Miejmy nadzieję, że kl. Maciej 

równie dobrze wypełni zadania  
„naczelnego” „Cor Unum”.  

Nowi Kanonicy
Pragniemy również 
pochwalić się tym, 
że Bóg obdarzył nasz 
Zakon nowymi po-
wołaniami. Dnia 28 
sierpnia nowicjusze 
Paweł Jacko i Maciej 
Guziejko  złożyli na 
3 lata swoje pierwsze 
zakonne śluby. Ży-
czymy im wielu łask 
płynących z nieba, 
niezbędnych w wkro-
czeniu po „zakonnej 
ścieżce” oraz powo-
dzenia na niedawno 
rozpoczętych studiach. 

S E M I N A R Y J N E  Z M I A N Y
Dziekan 
Jak zawsze w naszym seminarium nowy 
rok akademicki  rozpoczęliśmy wybo-
rem dziekana. Praktycznie jednogłośnie 
zdecydowaliśmy, że ten zaszczyt-
ny urząd pełnić będzie kl. David 
Cover CRL. Życzymy mu mło-
dzieńczego zapału, cierpli-
wości oraz siły w pełnieniu 
tak poważniej funkcji.  
Pragniemy przy tym podzię-
kować naszemu dotychcza-
sowemu dziekanowi kl. 
Grzegorzowi Cyganikowi 
CRL. Jesteśmy mu bardzo 
wdzięczni za „serce, które 
wkładał” w  każdy dzień 
swojej dziekańskiej posługi 
oraz ogromną pracę w dba-
niu o seminaryjny porządek. 

Zmiana Redaktora 
„Cor Unum”
 Małe zmiany personalne za-
szły także w „Cor  Unum”. 
Z funkcji Redaktora Na-
czelnego zrezygnował kl. 


