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Drodzy Czytelnicy, 
Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i raz na zawsze zgładził 

grzech. To wydarzenie jest podstawą Chrześcijańskiego szczęścia. 
Dlatego nie bądźmy już przygnębieni. Podobnie jak Chrystus od-
sunął kamień zasłaniający wejście do grobu, tak i my odsuńmy od 
siebie smutek przykrywający radość wypływającą ze Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, aby szczęście i pokój na stałe 
zamieszkały w Waszych sercach. Niech Jezus ciągle Wam błogosła-
wi i zsyła z Nieba zdroje Bożych łask. 

W bieżącym numerze „ Cor Unum” znowu znajdziecie wiele cie-
kawych artykułów. W niektórych na chwilę wrócimy do tematu 
Wielkiego Postu, w innych przeczytacie o Wielkanocy. Jak zawsze 
opowiemy, co się działo w naszym seminarium oraz poruszymy 
wiele interesujących tematów. 

Życzymy przyjemnej lektury „Cor Unum”,  podczas której na 
pewno zapomnicie czym jest nuda.  

Redakcja Cor Unum
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Chrystus, aby uwolnić nas od lęku 
przed śmiercią, sam ją przyjął. Jednak 
nie fakt śmierci Jezusa uspokaja nasze-

go ducha, ile następujące po niej Zmar-
twychwstanie. Jezus, poprzez powsta-
nie z martwych, pragnął obudzić w nas 
nadzieję wiecznego szczęścia. Chciał, 
abyśmy w swoim życiu czerpali radość 
ze świadomości, że my również zmar-
twychwstaniemy, że kiedyś zamiesz-
kamy razem z Nim w Jego Królestwie. 

Ziemskie życie jest dopiero po-
czątkiem. Wszystkich nas czeka kiedyś 
Zmartwychwstanie. "Ci, którzy pełnili 
dobre czyny, pójdą na zmartwychwsta-
nie życia; ci, którzy pełnili złe czyny 
- na zmartwychwstanie potępienia" 
(J 5, 29). Dlatego trzeba mocno trzy-
mać się naszego Pana, aby osiągnąć 
Wieczną Nagrodę. Jezus jest gwaran-
tem Nieba, zapewnieniem przyszłego 
szczęścia. Czytamy przecież w „Li-
ście do Rzymian”: „Jeżeli umarliśmy 
razem z Chrystusem, wierzymy, że  
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, 
że Chrystus, powstawszy z martwych, 

C H R Y S T U S O W A 

GWARANCJA
już więcej nie umiera, śmierć nad 
Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 8-9) 

Jednak jako ludzie wierzący po-

winniśmy już tu na ziemi przechodzić 
swoje „małe Zmartwychwstania”. 
Trzeba bowiem umierać dla tego co 
ziemskie, co tylko ulotne i niedo-
skonałe, a powstawać i żyć w tym, 
co prowadzi do prawdziwej chwały. 
Należy już teraz pozbywać się  ba-
lastu w postaci grzechów, nałogów  
i spraw, które odciągają od Chrystu-
sa i Jego nauki.  Czytamy przecież  
w 1 Liście św. Jana: „Nie miłujcie 
świata, ani tego, co jest na świecie! Je-
śli kto miłuje świat, nie ma w nim mi-
łości Ojca. Wszystko bowiem, co jest 
na świecie, a więc: pożądliwość ciała, 
pożądliwość oczu i pycha tego życia 
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata”. 

Wiem, takie rezygnowanie jest 
bardzo trudne. Odchodzenie od rze-
czy przyjemnych i wygodnych to 
wielki wysiłek. Jednak czy Chrystus, 
zanim Zmartwychwstał i powrócił 
do Domu Ojca miał łatwo? Dro-

„Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! 
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. 

Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał, 
jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, 

gdzie leżał” (Mt 28, 5-6)
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kl. Maciej Guziejko CRL
Redaktor „Cor Unum”

ga krzyżowa, biczowanie, 
nieludzkie wbijanie gwoź-
dzi. „Umieranie dla świata”  
w wykonaniu Chrystusa to 
najlepszy przykład dla ludzi, 
którzy nie chcą się zmienić. 

Chcemy być podob-
ni do Chrystusa w aspekcie 
Zmartwychwstania, bo chy-
ba każdy wierzący pragnie 
po śmierci pójść do Nieba. 
Gdy zaś trzeba wykorze-
nić z siebie niedoskonałości  
i zwalczyć wady, wtedy takie-
go wielkiego zapału nie ma. 
Niestety, Jezus wymaga, aby 
upodobnić się do niego we 
wszystkim, również w cier-
pieniu. Bez wcześniejszego 
bólu, rodzącego się z walki  
z grzechem, nie będzie nagrody. 

Jezus pokazał nam jak żyć 
i co otrzymuje się za takie ży-
cie. Musimy go naśladować 
nawet, gdy przychodzą trudno-
ści. Chrystus zanim powrócił 
do Ojca wiele cierpiał. Chcesz 
wrócić do Ojca bez cierpienia? 
Jeśli tak, to uważasz  siebie 
za kogoś większego od Boga.
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Moje 
ZmartwychwstaniE
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Życie to nieustanne pole walki. Walczymy o pokój, miłość, ciepłe sło-
wo, czuły gest czy o drugiego Człowieka. Nauczył Nas tego sam Jezus 
Chrystus. To On- Zmartwychwstając wskrzesił w Naszych sercach nowe 
lepsze życie.
Nie ważne ile mamy lat, co robimy, co lubimy, bo dla Chrystusa jesteśmy 
wszyscy równi.
Żyjąc już trochę na tej ziemi codziennie przyglądam się ludziom i światu.
Coraz częściej widzę ludzi zasępionych, smutnych i pogrążonych. 
Za czymś goniącym nieustannie dzień po dniu, krok po kroku, słowie po 
słowie...
A Chrystus Zmartwychwstały pragnie dzielić się z Nami swoją Radością, 
Miłością i przenikliwą Czystością życia tego ziemskiego, jak również 
wiecznego. 
Jego miłość niech Nas przemienia i napełnia pokojem. Niech będzie dla 
Nas źródłem głębokiej wiary i gorącej miłości. Miłości, którą możemy 
się dzielić.
Nie- „JA” tylko „MY”
Nie- „DLA MNIE” tylko „DLA INNYCH”
Nie- „POTEM” tylko „TERAZ”
Jezus uczy Nas pokory i wzajemnego szacunku. 
Przyznam, że i mi samej często nie jest łatwo spełniać Jego przykazania  
i wymagania, jakie kieruje do Nas-swoich dzieci. 
Często potykam się i upadam na swojej drodze. Moja ścieżka obarczona 
przeróżnymi zakrętami i zatoczkami czasami sprawia wrażenie niepoko-
nanej. 
Wsłuchuję się w głos Boga i pragnę doszukać się tej autentycznej praw-
dy, która kieruje moim myśleniem, moim sumieniem i moim życiem.
Bóg jest jedyną Prawdą- słyszę głos.
I ja się z tym zgadzam mimo tego, że często czegoś nie rozumiem poty-
kając się na drodze o własne słabości i niedociągnięcia. 
Bo to zbyt gwałtowana ulewa czy przeraźliwy skwar słońca.
Nie jestem idealna. Nikt z Nas nie jest. Jesteśmy tylko ludźmi i na pewno 
aż ludźmi.
Tylko to „aż” musimy traktować jako zadanie, jako dar i samorealizację.
Pamiętam dobrze czasy jak byłam człowiekiem słabej wiary. Gdy upa-
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dłam długo nie potrafiłam się podnieść. Byłam zbyt słaba.
Dziś jest inaczej. Wstając po wcześniejszym upadku potrafię się otrzą-
snąć, otrzepać z pyłu i iść dalej. Staram się nie wybierać drogi na skróty. 
Idę za Jezusem. 
Najczęściej z uśmiechem.
Moje życie traktuję jak wielką i piękną przygodę. Teraz lubię siebie i co 
najważniejsze w pełni siebie akceptuję. 
Czy i My możemy Zmartwychwstać jak Jezus?
Czy i My możemy być Kimś dla samych Siebie?
Czy i My możemy głosić Ewangelię jak robił to sam Jezus Chrystus?
Czy i My w dzisiejszym zwariowanym świecie możemy nieść dobrą no-
winę i radość?
Czy i My możemy plewić chwast grzechu, a siać owoc miłości?
Tak.
Możemy.
Bo właśnie tak kierujemy swe kroki ku życiu wiecznemu. 
Tak stajemy się autentycznymi Apostołami Jezusa i w taki czy inny spo-
sób jesteśmy pięknymi Ludźmi. Pięknymi tak po prostu po ludzku. 
Możemy naśladować wielu Świętych Naszych czasów. 
Iść do biednych i chorych jak 
Matka Teresa z Kalkuty, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko głosić prawdę 
mimo wszystko, podobnie jak Jan Paweł II kochać i szanować każdego 
Człowieka czy jak ksiądz Jan Twardowski zachwycać się nad pięknem 
najmniejszego źdźbła trawy. 
My też możemy kroczyć ku świętości. To nie jest łatwa droga. Nie jest 
też ładna i wygodna. 
Ale prawdziwa i jedyna. Jedyna droga ku Światłości.

Joanna Wietrzyńska
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Zawierzyć Chrystusowi 
i iść z Nim przez życie
Z początkiem Wielkiego Postu, 

od Środy Popielcowej (okresu, który 
ma nas przygotować do Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego)  
w naszym Seminarium 
uczestniczyliśmy w rekolekcjach. 
W tym roku pomagał nam w 
skupieniu i medytacji oraz głosił 
konferencje            ks. Józef Gaweł 
(Sercanin) z Tarnowa. Dzięki 
wieloletniej posłudze duszpasterskiej i 
pracy na urzędzie Mistrza Nowicjatu 
w Zgromadzeniu Księży Sercanów, 
ks. Józef w sposób szczególny zwrócił 
uwagę na wartość życia zakonnego 
i kapłańskiego współcześnie. 
Rekolekcjonista otwarcie poruszał 
sprawy trudne i bardzo indywidualne 
problemy z jakimi się spotykamy. 
Podczas konferencji rozmawialiśmy 

na temat kryzysu w życiu zakonnym   
i kapłańskim, mówiliśmy o zagubionej 
tożsamości zakonnika oraz problemach 
związanych z zachowaniem ślubów 
zakonnych. 

W  ciągu tych trzech dni wspól-
nych modlitw, nabożeństw i konfe-
rencji staraliśmy się odkryć na nowo 
nasze powołanie i przejść wraz z Naj-
wyższym Kapłanem, Nauczycielem  
i Mistrzem drogę na Kalwarię. Ksiądz 
Józef zwyczajem Sercanów (którzy 
charakteryzują się szczególnym nabo-
żeństwem do Serca Pana Jezusa) uka-
zał nam, jak ważnym w życiu każdego 
zakonnika jest całkowite zawierzenie 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

W Ewangelii czytamy: „Ja jestem 
drogą i prawdą i życiem”, dlatego ży-
jąc w prawdzie na drodze życia zakon-
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nego musimy upodabniać nasze serca 
do Serca Jezusa Chrystusa. Całe życie 
naszego rodaka papieża Jana Paw-
ła II polegało na dążeniu do Jezusa 
przez Matkę Jego Maryję. Ponadto, 
zarówno pontyfikat Jana Pawła II, jak  
i pontyfikat Benedykta XVI jest przede 
wszystkim nacechowany Chrystocen-
tryzmem, gdyż Jezus, wielki Mistrz, 
musi stanowić centrum naszego życia. 

Nie zapominajmy o tym, iż każde-
go dnia powinniśmy w sposób szcze-
gólny w godzinach południowych 
łączyć się na modlitwie rozważając 
drogę na Kalwarię oraz ukrzyżowanie 
Chrystusa. Natomiast w godzinach 
wieczornych nasze serca i myśli winny 

być skupione na rozważaniu scen Je-
zusa w Wieczerniku oraz na modlitwie 
w Ogrodzie Oliwnym. Ważną rzeczą 
w życiu zakonnika, na którą zwrócił 
uwagę ks. Józef jest ciągłe rozważanie 
Pisma Świętego. Nie bójmy się brać 
do rąk Biblii i rozważać Słowa Pana 
Jezusa chociażby nawet w niewielkim 
fragmencie. Pismo Św. stanowi dla 
każdego chrześcijanina swoistą „in-
strukcję postępowania w doczesnym 
życiu na ziemi”. Wielu z nas posiada 
z pewnością Pismo Święte w swoich 
biblioteczkach, oczywiście z szacun-
kiem ustawione na honorowym i cen-
tralnym miejscu. Co z tego, jeżeli jest 
to „książka” najbardziej ze wszystkich 
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książek zakurzona. Często zadajemy 
sobie lub innym pytanie: „jak mamy 
żyć, abyśmy byli zbawieni”, albo  
„co mamy czynić byśmy byli dobry-
mi ludźmi”. Odpowiedź jest jedno-
znaczna i prosta. Należy wziąć Pismo 
Święte, czytać je, rozważać i medyto-
wać, a co najważniejsze wprowadzać  
w czyn dobro i miłość jakie wypływa-
ją z każdego wiersza. Dzięki Słowu 
Bożemu poznajemy siebie i odkry-
wamy jak mamy żyć. Pamiętajmy, iż 
Jezus Chrystus zostawił nam wskaza-
nia oraz „recepty” na nasze wszystkie 
problemy, które Apostołowie i Ewan-
geliści spisali w Nowym Testamencie. 
Poprzez lekturę i medytację „Świę-

tych Stronnic”, rozpalamy swoją mi-
łość do Boga i bliźnich, oraz dążmy do  
wszelkiej doskonałości tak, abyśmy 
mogli powtórzyć za św. Pawłem: „Nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. 
Ważną rzeczą jest to, byśmy z byle 
błahego powodu bądź z porażek nie 
poddawali się, gdyż całe nasze ziem-
skie życie jest wypełnione swoistego 
rodzaju egzaminami. Za wzór miejmy 
przed oczyma postać św. Piotra Apo-
stoła, który dwukrotnie zdawał przed 
Jezusem egzamin z wiary i miłości. 
Pierwszy zdawał, gdy Chrystus prze-
bywając w Cezarei Filipowej zapytał 
go: „Za kogo Mnie uważają ludzie  
i za kogo ty Mnie uważasz?”.  Nato-
miast drugi egzamin odbył się, gdy 
Jezus po trzykroć kierował pytanie: 
„Czy Mnie miłujesz?”. My, żyjący 
obecnie w XXI wieku, wielokrotnie  
i na różne sposoby zdajemy egzami-
ny z wiedzy, lecz nie zapominajmy, iż 
egzamin z miłości i z wiary to stanię-
cie przed Bogiem, spojrzenie na całe 
nasze ziemskie życie. Pamiętajmy, że 
tylko od nas samych zależy jak się 
przygotujemy na ostateczne spotkanie 
z Chrystusem. Wiedzmy, iż nie tylko 
w okresie Wielkiego Postu (choć jest 
czasem sposobnym), ale w ciągu ca-
łego roku możemy korzystać z Sakra-
mentu Pokuty i Pojednania, który jest 
„gwarancją” na zjednoczenie z Panem 
Bogiem.  

Jezus Chrystus zostawił nam pro-
gram na życie. Są to słowa: „nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Nawrócenie nasze musimy rozpo-
cząć od zmian w sercu (pomaga nam  
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w tym Spowiedź Św.), a na pewno za 
tą zmianą pójdą i czyny. Przykładem 
tej refleksji jest książka (jeszcze wte-
dy) kard. Karola Wojtyły pt. „Osoba  
i czyn”, w której przyszły Ojciec 
Święty Jan Paweł II podejmuje temat 
przeprowadzenia reformy i rewolucji 
w sercu, po przez „wyplewienie chwa-
stów”. Musimy zmienić własne serca, 
by móc kiedyś stwierdzić za św. Augu-
stynem: „Niespokojne  serce moje do-
póki nie spocznie w Tobie”. Jan Paweł 
II podaje receptę, iż całe nasze życie 
musi być wypełnione możliwie tylko 
dobrymi czynami, aby nie było miejsca 
na złe myśli, słowa i uczynki. „Czasy 
będą takie, jacy my będziemy”- słowa 
św. Augustyna, które wypowiedział w 
V wieku, czyż i dziś nie są w pełni ak-
tualne? Musimy w nas samych znaleźć 
chęć lepszego jutra. Jeżeli my się nie 
zmienimy to czasy na pewno nie będą 
lepsze!

Św. Paweł w jednym z listów pi-
sze „bracia przypatrzcie się powołaniu 
waszemu”. Wszyscy ludzie na świecie 
są do czegoś powołani. Jedni do mał-
żeństwa, inni do życia w samotności,  
a jeszcze inni do życia zakonnego i ka-
płańskiego. Każdy Chrześcijanin musi 
rozważać swoje powołanie w dwóch 
etapach. Po pierwsze w odniesieniu do 
Boga Ojca, a potem w relacji do dru-
giego człowieka. Popatrzmy w Pismo 
Święte, gdyż w nim znajdziemy kolej-
ne wskazania, jak mamy postępować 
w życiu. Jezus Chrystus zostawił nam 
przykazanie miłości Boga i bliźniego. 
Pamiętajmy, że należy wszystko wy-
pełnić zgodnie z wolą Bożą, wówczas 

kl. Paweł Jacko CRL

będziemy szczęśliwi w swoim życiu. 
Podczas swojej pierwszej piel-

grzymki do Polski w 2006 r. Benedykt 
XVI mówił w katedrze warszawskiej 
do duchowieństwa: „musicie być spe-
cjalistami od życia duchowego i od 
spraw Bożych, a nie od polityki, bu-
downictwa czy ekonomii”. Z powyż-
szych słów Ojca Świętego powinni-
śmy wyciągnąć odpowiednie wnioski: 
niech każdy z nas dobrze wypełnia 
powierzone mu obowiązki pamiętając 
o miłości, prawdzie i krzyżu Chrystu-
sowym. Krzyż jest znakiem miłości  
i prawdy.  Benedykt XVI przybliża 
nam tę prawdę- miłość w encyklice 
„Deus Caritas Est”. Ojciec Święty 
pisze w niej o tej wielkiej tajemnicy, 
w której Bóg pierwszy ukochał czło-
wieka i cały świat, dlatego też On jest 
przyczyną naszego dążenia do Niego. 

Pokrótce starałem się przedsta-
wić sprawy jakie poruszaliśmy na 
rekolekcyjnych konferencjach. Mam 
nadzieję, że każdemu z nas powyższe 
słowa pozwolą na chwilę refleksji w 
codziennym hałasie i zabieganiu. Na 
zakończenie życzę każdemu z was, jak 
i sobie, abyśmy idąc wspólnie z Chry-
stusem naszymi drogami, zawsze  apo-
stołowali zmieniając świat na lepszy. 
Naszym czynom niech przyświeca 
entuzjazm, radość i uśmiech, a  nasze 
serca niech będą na wzór Najświętsze-
go Serca Jezusa Chrystusa. 
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ŻYCIE JAKO SPOTKANIE 
CZŁOWIEKA Z BOGIEM  

I CZŁOWIEKA  
Z CZŁOWIEKIEM

wieczerza – sens spotkania przy stole i ołtarzu
 „Chodzą ludzie podziwiać szczy-

ty gór i wzdęte fale morza, i szerokie 
nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi 
gwiezdne, a siebie zaniedbują” stwier-
dził już w starożytności św. Augustyn. 
Obserwując czasy obecne można by 
do tego zdania dodać: oglądają wi-
tryny sklepów, strony internetowe, 
telewizję, a siebie nie zauwa-
żają, komunikują się z drugim 
człowiekiem przez telefony 
stacjonarne i komórkowe,  
i za pomocą internetu, lecz 
się nie rozumieją. Ludzie 
żyją w wielkich miastach, 
mieszkają pod jednym 
dachem z rodziną, mają 
wielu sąsiadów i zna-
jomych w pracy,  
a czują się nie-
zrozumiani przez 
innych i samot-
ni. Co się z 
nami dzieje, 
że pomi-
mo niesa-
mowitych 
możliwości 
t e chn icz -
nych, tak 
naprawdę 
nie potrafi-

my porozumiewać się ze sobą?
Przeglądając prasę natknąłem się 

na statystykę. Według przeprowadzo-
nych badań w przeciętnym małżeń-
stwie małżonkowie rozmawiają ze 
sobą dziennie średnio kilka minut. Na-
wet nie dziesięć. W tych kilku minutach 
zawarte są komunikaty: zamknij okno, 

zrób zakupy i tym podobne.
Zastanówmy się jak wy-
gląda nasz stosunek do 
Boga i do drugiego czło-
wieka. Czy w naszych ro-
dzinach, środowisku pracy 
wprowadzamy życzliwość, 

zgodę, pokój, miłość, 
wzajemny szacunek? 
Takie właśnie powin-

ny być owo-
ce naszego 
zjednocze-
nia z Bo-
giem. A jak 
wyglądają 
w z a j e m -
ne relacje  
w naszych 
wspólno-
tach za-
konnych? 
Czyż sen-
sem ludz-
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kiego życia nie jest spotkanie  
z Bogiem i drugim człowiekiem?

Aby odpowiedzieć na te pytania 
udajmy się teraz w duchową wędrów-
kę do Jerozolimy. Tam, na górze Syjon 
znajduje się wieczernik, miejsce gdzie 
według tradycji odbyła się ostatnia wie-
czerza i gdzie po zmartwychwstaniu 
Chrystusa gromadzili się Jego ucznio-
wie na modlitwie. W wieczerniku, po 
raz ostatni w swym ziemskim życiu, 
Jezus spotkał się z apostołami na po-
siłku. Posiłek ten przebiegał w atmos-
ferze święta Paschy. Jerozolima była 
wtedy zatłoczona, gdyż na to święto 
przybywali do niej Żydzi z wszystkich 
krain. Pielgrzymowali oni do Święte-
go Miasta, by dziękować Bogu za Jego 
największe wydarzenie zbawcze – cu-
downe wyzwolenie z niewoli egip-
skiej – dowód opieki Boga nad swoim 
narodem. Pascha miała głęboką tra-
dycję i symbolikę. Jak niegdyś, przed 
wyjściem Izraelitów z niewoli egip-
skiej, Pan za pośrednictwem Mojżesza  
i Aarona nakazał im spożyć posiłek  

w gronie rodziny i sąsiadów, tak podob-
nie w późniejszych wiekach spożywano 
ucztę paschalną. W Egipcie, aby ocalić 
życie pierworodnych, Izraelici mie-
li pomazać krwią wejścia do domów  
i wspólnie, całymi rodzinami spożyć 
mięso zwierząt, z których pochodziła 
krew. Posiłek ten wiązał i jednoczył 
członków rodziny w chwili, gdy przy-
gotowywali się do wyruszenia i roz-
poczęcia długiej, trudnej wędrówki.

Również Jezus, przed rozpoczę-
ciem najtrudniejszej wędrówki w swo-
im życiu, drogi na Kalwarię, spożywa 
ucztę paschalną w gronie najbliższych 
przyjaciół – swoich uczniów. Męka 
Pańska zatem rozpoczęła się już w 
wieczerniku. Tu miały miejsce najbar-
dziej osobiste rozmowy z apostołami. 
Tutaj żegnał się z nimi i przekazał 
im swój najcenniejszy Dar – swoje 
Ciało i Krew – czyli samego siebie.

Jak możemy wyobrazić sobie Ostat-
nią Wieczerzę? Czy jej najsłynniejsze 
przedstawienie na fresku Leonarda 
da Vinci odpowiada prawdzie? Otóż  
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w czasach biblijnych posiłki zazwy-
czaj spożywano siedząc lub kucając na 
podłodze wokół niskiego stołu. W cza-
sach Jezusa, wśród niektórych Żydów, 
przyjął się rzymski zwyczaj jedzenia 
w pozycji leżącej. Rzymskie połącze-
nie stołu i łoża (triclinum) miało kształt 
litery U. Biesiadnicy spoczywali na ło-
żach lub podłodze usłanej dywanami 
na lewym boku, opierając górną część 
tułowia na poduszce. W ten sposób 
uczestnik posiłku był zwrócony ple-
cami do jednego sąsiada i widziała 
przed sobą plecy drugiego. Gdy zatem 
biesiadnicy chcieli nawiązać bezpo-
średnią rozmowę, jeden opierał głowę 
na piersi drugiego. Tak właśnie wyglą-
dała rozmowa Jezusa z Umiłowanym 
Uczniem podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Podczas ostatniego posiłku Jezus 
przemienia chleb i wino w swoje Ciało  
i Krew, złożone w ofierze za zbawie-
nie świata. W ten sposób ustanawia 
On nową Paschę. W opisach Ostatniej 
Wieczerzy Ewangelia nie wspomina  
o jedzeniu mięsa baranka paschalne-

go. Przemilczenie tego znaku ma pod-
kreślić, że miejsce baranka zajmie sam 
Jezus, który umrze na krzyżu. Jednak 
to co się ma dokonać na Kalwarii jest 
najpierw wyrażone w znakach. Chleb, 
pomimo tego że nie zmienił swojego 
wyglądu i smaku, na mocy słów Jezu-
sa stał się Jego Ciałem. Podobnie, za-
miast kielicha wina spożywano kielich 
Krwi Jezusa. Oddzielne spożywanie 
chleba i wina wskazywało na śmierć 
Chrystusa, będącą również oddziele-
niem ciała od krwi. Oto dowód naj-
większej miłości Jezusa ku ludziom. 
Kiedyś do przypieczętowania zawie-
ranych umów, przymierzy, wzajemnie 
między ludźmi, oraz między Bogiem 
a Izraelem używano krwi zwierząt. 
Nowe Przymierze zawarte jest na 
mocy Krwi samego Syna Bożego.

 „To czyńcie na moją pamiątkę” – 
oto zaproszenie do uobecniania ofiary 
Jezusa w Kościele. Dlatego od czasów 
apostolskich chrześcijanie gromadzili 
się na wspólnej Eucharystii – dzięk-
czynieniu. Z powodu spotykania się 
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kl. Dawid Kőver CRL

na Eucharystii – Mszy Świętej wielu 
chrześcijan było prześladowanych  
i oddało życie. Tak jest do dziś w nie-
których częściach świata. A jaki jest 
nasz stosunek do Mszy Świętej? Moż-
na znajdować wiele usprawiedliwień  
i być ciągle zajętym. Szkoła, nauka, 
siedzenie przed telewizorem i kompu-
terem, wyjazdy, praca i męczące do niej 
dojazdy, poszukiwanie lepszej pracy 
i płacy, ponadto obowiązki rodzinne: 
zakupy, pranie, gotowanie, sprzątanie. 
Czy w tygodniu który liczy 168 godzin 
znajdujemy przynajmniej jedną godzi-
nę dla Boga? Niektórzy ochrzczeni 
znajdują jeszcze „oryginalniejsze” 
wymówki, aby nie poświęcić nawet 
tej jednej godziny Bogu. Jeżeli Bóg 
będzie na pierwszym miejscu, wszyst-
ko inne będzie na miejscu właściwym.

Co się stało, że ludzie nie rozma-
wiają ze sobą? Dlaczego – sparafra-
zuję tutaj tekst Jacka Cygana – ludzie 
mieszkający pod jednym dachem, two-
rzący formalnie rodzinę są sobie obcy, 
nie łączą ich ani żadne czułe słowa, 
ani czułe gesty, jedynie ten sam klucz?

Odpowiedzi na te pytania znajdzie-
my jeżeli odpowiemy sobie na kolejne 
– co jest „parawanem” który zakrywa 
ludzi z mojego otoczenia i ich potrze-
by. Jaka przeszkoda stoi na drodze, że 
nie mogę się spotkać z sobą samym, 
z drugim człowiekiem i z Bogiem?

Aby ludzie mogli rozmawiać ze 
sobą: mąż z żoną, rodzice z dziećmi, 
gospodarz z gościem, potrzebna jest ci-
sza. Niedobrze jest więc jeżeli telewizor  
i radio są nieustannie włączone, tak że 
trzeba je przekrzykiwać. W ciszy ła-

twiej dosłyszeć słowa i ich intonację, 
która może decydować o treści tego 
co ktoś chciał nam przekazać. W ciszy 
po tonie można rozpoznać smutek i ra-
dość, niepokój i przejęcie. W ciszy le-
piej się słucha, ale też inaczej się mówi. 

Gromadząc się na Eucharystii, 
spotykamy się przy wspólnym sto-
le – przy ołtarzu. Na nim Chrystus 
uobecnia swoją Ofiarę na krzyżu  
i daje nam siebie za pokarm. Również 
stół otoczony krzesłami w naszych 
domach ma się stać miejscem szcze-
gólnym. Stół powinien być centrum, 
które gromadzi wspólnotę. On zwraca 
wszystkich ku sobie. Przy stole wi-
dzimy się twarzą w twarz. Przy stole 
się dobrze rozmawia, a uwaga kon-
centruje się na siedzących przy nim. 
Nie pozwólmy zatem, aby telewizor, 
czy komputer, narzucające nam treści  
z zewnątrz, stały się centrami naszego 
domowego życia. Przed każdą rze-
czą powinien być najpierw człowiek.

Może już teraz zaplanujmy sobie, 
że tegoroczne śniadanie wielkanocne, 
podczas którego spożywamy poświę-
cone w Wielką Sobotę pokarmy, będzie 
we wspólnocie całej rodziny. Oczywi-
ście, o ile to możliwe. Ale, co najważ-
niejsze – sam Chrystus będzie podczas 
wielkanocnego posiłku. Umilknie tele-
wizor i radio – bo ON będzie pośród nas.
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Pielgrzymka 
zaufania przez Ziemię 
Przystanek Bruksela

Z pewnością każdy, kto uważnie śledzi to, co Duch  Święty nieustannie 
dokonuje w Kościele, dostrzega Jego działanie, które objawia się przez wspólnotę 
braci mieszkających w małej francuskiej wiosce Taize. Mija już ponad 30 lat 
odkąd brat Roger wyszedł z fantastyczną inicjatywą, pod nazwą: „Pielgrzymka 
zaufania przez Ziemię”.

 To swoiste pielgrzymowanie miało swój kolejny przystanek w Brukseli. Co 
prawda nie było to moje pierwsze zetknięcie się z rzeczywistością wspólnoty 
„Taize”, gdyż w mojej rodzinnej parafii w Miliczu brałem udział w modlitwach 
w duchu tej wspólnoty, ale  był to mój pierwszy wyjazd na Europejskie Spotka-
nie Młodych, w którym miałem możliwość uczestniczyć wraz ze współbratem 
Grzegorzem. 28 grudnia, w Uroczystość Świętej Rodziny, po Mszy Świętej 
w Kościele „na Piasku” u Karmelitów w Krakowie wyruszyliśmy do miejsca 
naszego przeznaczenia. Mając świeżo zachowane w pamięci wspomnienia mi-
nionych chwil spędzonych w gronie rodzinnym, celebrującej Boże Narodzenie, 
przemierzyliśmy wiele kilometrów, aby stworzyć inną wspólnotę, opartą nie na 
więzach krwi, ale na wartościach płynących z Ewangelii, opierającą się na za-
ufaniu i poszanowaniu odmiennych kultur i religii. 

Nasze pielgrzymowanie zostało poprzedzone wielotygodniowymi przygo-
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towaniami duchowymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach w klasztorze Ojców 
Karmelitów w Krakowie na modlitwie kanonami oraz dzieleniu się Słowem Bo-
żym w małych grupach. 

Już od wczesnego poranka dnia 29 grudnia w okolicach Brukseli dostrze-
gliśmy niekończący się sznur autobusów zmierzających w stronę stolicy Unii 
Europejskiej. Polskie grupy podążały w kierunku Bazyliki Sacre Coeur, skąd 
udaliśmy się do punktu zakwaterowania mieszczącego się w pobliskiej szkole. 
Tutaj zostaliśmy przydzieleni do parafii w Veltem nieopodal Brukseli, w której 
byłem animatorem tak zwanej „małej grupy”, gdzie każdego przedpołudnia od-
bywało się wspólne dzielenie Słowem Bożym. Pomimo, że grupa była wieloję-
zyczna byłem ubezpieczony na tę okoliczność- Kasia, studentka filologii angiel-
skiej, przyjęła rolę tłumacza. Nasza krakowska grupa rozeszła się w różne części 
Brukseli, a nawet poza jej granice. Naszym codziennym środkiem lokomocji 
stały się pociągi, których komfort i szybkość znacznie różni się od tego, co pro-
ponują „Polskie Koleje Państwowe”.

Po przybyciu do Veltem powitała nas z wielką radością miejscowa wspólnota 
parafialna; otrzymaliśmy także adres rodziny, która gościła nas podczas tego po-
bytu. Przechadzając się uliczkami tego uroczego miasta dostrzegliśmy niesamo-
wity porządek oraz piękno zabudowy mieszkalnej. Bez większych problemów 
odczytaliśmy mapę i dotarliśmy na miejsce zakwaterowania. To nie była zwykła 
rodzina, ale raczej wspólnota. Mieszkali z nimi bowiem ludzie niepełnosprawni, 
którzy potrzebowali stałej opieki. Wszyscy tworzyli tzw. „Arkę”. Już od samego 
początku nawiązaliśmy z nimi serdeczne relacje. Nasz pokój dzieliliśmy razem  
z dwoma chłopakami z Ukrainy. Niezwykłym darem i niespodzianką była dla 
nas kaplica, która mieściła się w ich domu.  

Każdego dnia, w południe i wieczorem, wszyscy uczestnicy spotykali się 
w Halach Brussel Expo na wspólnej modlitwie i posiłku. Pierwszą rzeczą, która 
niesamowicie mnie dotknęła, było przemawianie Boga w prostocie znaków. Po-
tężne hale ustrojone były pomarańczowymi kotarami, w które wkomponowano 
liczne ikony o tematyce religijnej. Dekoracja pomagała w skupieniu.  Jednak to 
nie ona sprawiła, że czuliśmy się tak dobrze, ale obecność samego Boga, którego 
przywoływaliśmy poprzez słowa kanonów i fragmenty biblii, które rozważali-
śmy. To wszystko  było wzbogacone momentami ciszy, która przypominała o 
tym, że głos Boga można usłyszeć tylko dzięki niej. O jej potrzebie przypominali 
młodzi ludzie, którzy przez całą modlitwę podążali przez hale niosąc transpa-
renty z napisem: „CISZA”, odmienionym we wszystkich językach uczestników 
przybyłych na to spotkanie. Było to wyjątkowe międzynarodowe milczenie, 
identyczne we wszystkich językach. Żeby mówić, Bóg wybrał „głos łagodne-
go powiewu”. To jest paradoks: milczenie Boga przemawia. Niepokój myśli  
i zmartwień uderzał we mnie jak sztorm  w łódź na Morzu Galilejskim.  Chrystus 
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rozkazał morzu i wichrowi, by „nastała głęboka cisza”, tak też wyciszył moje 
serce, wzburzone lękiem. Serce wolne od obaw, zachowujące przejrzystość, 
umożliwia dojrzewać właściwym decyzjom, które nadają odpowiedni kierunek 
naszemu życiu. W tej ciszy dokonuje się „podsumowanie”, można się „przy-
słuchać swojemu sercu”, „pomyśleć o swoich problemach”, „wyrzucić z siebie 
wszystko”, „odetchnąć”, „spojrzeć na siebie”, „zrzucić maski”…

Osobiście jestem przyzwyczajony do innej postawy na modlitwie. W naszej 
zakonnej kaplicy, w krakowskim klasztorze, modlimy się siedząc w stallach.  
W halach siadaliśmy na skrzyżowanych nogach, gdzie ciepłe powietrze i odde-
chy siedzących obok mieszały się na przemian z kanonami. Te znane na pamięć 
słowa, odkrywane potem podczas lektury Pisma Świętego, rzucały nieoczeki-
wanie nowe światło na niektóre czytane fragmenty. Śpiew otwierał mi usta, ale 
nade wszystko serce i jakbym słyszał: „już się nie lękaj”, „porzuć zmartwienia”, 
„zaufaj Bogu”, „Bóg jest Miłością”. To przypomniało mi prawdę, że na co dzień 
nie zawszę potrafię w to uwierzyć. Obok mnie modlą się protestanci i prawo-
sławni. Wszyscy zgromadzeni w imię jednego Boga. Liczebność i różnorod-
ność stały się naszą potęgą, złączyła nas modlitwa. Pojednanie, które tak trudno 
jest wypracować zwierzchnikom Kościołów, tu stało się faktem. 

Każdy poranek rozpoczynał się modlitwą w zamieszkałych przez nas pa-
rafiach. Następnie udawaliśmy się na spotkania w małych grupach, w których 
rozważaliśmy „List z Kenii” autorstwa Brata Aloisa (następcy br. Rogera), jako 
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podsumowanie spotkania z Afrykańczykami.  List ten, który jest pewnego ro-
dzaju medytacją, konfrontowaliśmy z naszym życiem. Przyrównanie go do 
realiów naszej codzienności nabierało pięknych treści, zaczynało przemawiać 
do naszych serc. W animowanej przeze mnie grupie znaczną część stanowili 
Hiszpanie, którzy z wielkim entuzjazmem dzielili się swoimi przemyśleniami  
i doświadczeniami. Spotkania te nie były oderwaniem się od rzeczywistości. 
Jedno z nich ubogaciła nawet obecnością Karen, niepełnosprawna z „Arki”, któ-
rej świadectwo życia wstrząsnęło niejednego z nas. 

Podobnie głębokich i zapadających na długi czas w pamięci wrażeń do-
starczały inne wydarzenia przewidziane w programie. Ciekawym elementem 
były spotkania tematyczne m.in.: w zwiedzanie Brukseli, wizyta w dzielnicy 
Unii Europejskiej, dyskusja z komisarzami unijnymi o problemach współcze-
snej Europy, spotkania z muzułmanami czy spróbowania swoich sił w chórze 
z Afrykanami czy Cyganami. Nasza grupa wyruszyła poznawać Brukselę „od 
zaplecza”. W trakcie zwiedzania spotkaliśmy się z ogromną życzliwością ze 
strony mieszkańców. Słuchali, rozmawiali, patrzyli z ciekawością na młodych 
ludzi w sutannach, czasami z wielkim zdziwieniem. W ich oczach widać było 
pragnienie Boga, którego nie da się zaspokoić materialnymi dobrami. Uczest-
nicy spotkania byli znakiem obecności Boga, czasem trudnym do przyjęcia, 
ponieważ burzy wygodny „święty spokój” i zmusza do refleksji nad własnym 
życiem. To właśnie tam zrozumiałem, dlaczego tak wielu ludzi stawia Biblię 
na najwyższej półce domowej biblioteki.  Dzięki tym spotkaniom czuję dzisiaj 



19sryczeń-kwiecień2009

większą potrzebę prostowania dróg na przyjście Pana. 
Kolejnym plusem całej wyprawy było spotkanie znajomych, niespodziewa-

nie wyłaniających się z wielotysięcznego tłumu: koleżanki z Milicza, klerycy 
Michalici, z którymi studiuję, księża niewidziani od wielu miesięcy. Polacy, 
którzy stanowili najliczniejszą grupą narodowościową byli wszędzie rozpozna-
walni. Na przystankach, ulicach, w metrze prowadziliśmy zaciekłe „pojedynki” 
na piosenki i kolędy z innymi nacjami, jednak to polskie słowiki wychodziły 
zwycięsko z tych zaciętych batalii. 

Wielką niespodzianką okazał się wieczór sylwestrowy. Od godz. 23 modli-
liśmy się w naszej parafii o pokój na świecie. To niezwykłe, że w tym samym 
czasie prosi Boga o to samo wielotysięczna rzesza młodych serc. Nie możemy 
zmienić przeszłości, ale możemy stać się świadkami pojednania. Świat potrze-
buje pokoju jak „zeschła ziemia łaknąca wody”. 

Bicie dzwonów o północy obwieściło Nowy Rok 2009, rozpoczynając tym 
samy „Święto  Narodów”, a więc tańce, „swawole”, zabawy i śpiewy, prowa-
dzone kolejno przez grupy narodowe zamieszkałe w parafii. Wspaniała zabawa 
trwała trzy godziny.  Nowy Rok powitałem jak nigdy wcześniej. Bawiłem się  
w międzynarodowej „śmietance”, pełen radości i nadziei, że świat może stać się 
na prawdę lepszy. 

Gdy nadszedł czas pożegnania każdy patrzył na siebie ze smutkiem. Nikt  
z nas nie chciał się rozstawać. Niejeden z mieszkańców Veltem miał łzy w 
oczach, patrząc na naszą wiarę i entuzjazm. W skrytości serca noszą nadzieję, iż 
w ich małej wspólnocie zrodzą się nowe powołania kapłańskie i zakonne. Z po-
wodu ich braku Eucharystia nie jest sprawowana w każdą niedzielę. Słowa Pana 
Jezusa, o braku robotników na żniwie, nabierają na belgijskiej ziemi właściwego 
znaczenia. 

To doświadczenie wyrwało mnie z poczucia świętego spokoju i sprowo-
kowało do szukania nowych dróg bycia chrześcijaninem dzisiaj. W świecie,  
w którym może ogarnąć nas zniechęcenie lub w którym możemy ograniczyć 
się jedynie do powierzchownej egzystencji, przygoda Taize może uczynić z nas 
prawdziwych twórców komunii i pojednania.

Źródło całej idei tkwi w Bogu, dzięki któremu pomysł „Pielgrzymki zaufa-
nia przez Ziemię” się narodził i nadal trwa. Nasza pielgrzymka nie kończy się. 
Właściwie dopiero się rozpoczyna, by w ciągu nadchodzących tygodni, miesię-
cy i lat wciąż się odnawiać.

Do zobaczenia na kolejnym etapie pielgrzymowania w Poznaniu! 

kl. Piotr Szydełko CRL
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S K R Z Y D L A T Y  B I L A N S
Seminarium to czas niesa-

mowity. Czym było? Trudno odpo-
wiedzieć jednym zdaniem. Na pewno 
było potrzebne. To tutaj nabierałem 
kapłańskich kształtów, tu Bóg był 
podporą od dnia narodzin powołania 
kapłańskiego - mówiąc za Psalmistą. 
Na pewno nie było sielanką, bo tako-
wą nie miało być. Siedem lat to spory 
okres na osi życia człowieka. Na pew-
no seminarium nie dało odpowiedzi 
na wszystkie nurtujące mnie pytania. 
Wydaje się, że minęło szybko, może 
trochę za szybko, niemniej jednak 
uskrzydliło. Pozwoliło zadbać o lot-
ki - najważniejsze pióra, potrzebne do 
kapłańskiego lotu. Naoliwić je łaską, 
wzmocnić godzinami spędzonymi na 
klęczkach w kaplicy. Rozkochać się 
we wspólnotowej modlitwie chóro-

wej, tak mocno wpisanej w naszą ka-
nonicką duchowość. 

Oczywiście powstaje pyta-
nie co dalej? Czy podołam, poradzę 
sobie? Czy rzeczywiście na tyle Go 
pokochałem, aby się Nim dzielić  
z innymi? Być na serio jego uczniem 
a nie urzędowym funkcjonariuszem. 
Myślę sobie, że kapłaństwo to nie-
samowita przygoda – niczym rajd 
Paryż-Dakar. Nie jest na nim łatwo, 
warunki klimatyczne, pogodowe są 
na nim różne. Czasem przypiecze, 
czuć będzie się zmęczenie, może coś 
ze sprzętu „nawali”. Podobnie jak na 
„rajdzie”, tak w kapłaństwie – jak  
w życiu – na  pewno trzeba będzie 
się zmagać. Ale podobnie jak czynią 
to uczestnicy rajdu – trzeba sobie ra-
dzić, pokonywać trudności, a przede 
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S K R Z Y D L A T Y  B I L A N S

wszystkim walczyć, 
tutaj o Niego, by 
był obecny istotowo  
w tym, co robię. By 
nie zagubić ludzkiej, 
zakonnej i kapłań-
skiej tożsamości. 
A po co to wszyst-
ko? By nie wylać 
„dziecka z kąpielą”, 
którym jest moc 
sprawowania sa-
kramentów, by co-
dziennie widzieć Go 
w wydarzeniach, sy-
tuacjach, osobach, 
uśmiechu innych,  
w życzliwości napo-
tkanego człowieka, 
ale też i w trudach, 

pytaniach, dylematach, wątpliwo-
ściach. A do tego wszystkiego żyć 
Ewangelią na serio 24 godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu. 

Liczba siedem w Biblii sym-
bolizuje doskonałość, jednakże w 
żadnym wypadku nie można powie-
dzieć, iż siedem lat formacji zasad-
niczej wypuściło z linii produkcyjnej 
„doskonałego księdza, zakonnika”. 
Lata te udoskonaliły – takie miały za-
łożenia, cele, ale nie można spocząć 
już teraz na laurach. Trzeba biec dalej 
w kanonickim maratonie, jechać do 
celu razem z całym zakonnym ko-
larskim peletonem. Uczyć się współ-
pracy (socio labore) nie dla swojej 
chwały, ale dla Wszech-mogącego, 
dla Wszystko-dającego. I co najistot-
niejsze „nie zasłaniać Jego sobą”.

Teraz kolejny etap. Nowi 
ludzie, nowe doświadczenia i co naj-
ważniejsze – teraz zacznie procento-
wać to, co wypracowało się, założyło 
i postanowiło w okresie seminaryj-
nym. Ołtarz, konfesjonał, ambona, 
szkolna sala, kancelaria parafialna – 
to obszary, gdzie nastąpi konfrontacja 
mojego „wzięcia z ludu i dla ludu by-
cia ustanawianym”. Niemniej jednak 
wierzę, że podołam, poradzę. Impetu 
dodają mi przy tym wszystkim lu-
dzie, którzy stanowią „zaplecze mo-
dlitewne mojego kapłaństwa”. Wiem 
że oni są, liczni, może nawet czytają 
tę refleksję, mimo, że tak naprawdę 
wydają się niewidzialni. Czuję ich 
modlitwy „na plecach”, są niczym 
bryza - łagodny, przyjemny morski 
wiatr, który chłodzi, odpręża, posila.

Drogi czytelniku !!! Ty 
też zadbaj o swoje lotki. Nieważne 
czy jesteś zakonnikiem, księdzem 
w Zakonie CRL, osobą świecką, 
dzieckiem, młodym człowiekiem, 
czy dorosłym. Dbaj o lotki. Jak 
?  Uświęcaj się przez prozaiczne, 
z pozoru nieistotne, ale dla Niego  
i Ciebie niezwykle ważne, czynności 
dnia codziennego. Szybuj po niebie 
Twoich zadań i obowiązków… So-
lidnie. Sumiennie. Tylko i wyłącznie 
ze względu na Niego. Wzlatuj !

Łukasz Matuszczak CRL
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Świat jest pełen paradoksów. Cza-
sami wydaje mi się że to jest ta droga 
którą Bóg prowadzi człowieka ku sobie.      

Bo oto dzisiaj, kiedy na ulice eu-
ropejskich miast wyjeżdżają autobusy  
z banerami: Boga najprawdopodobniej  
nie ma, więc ciesz się życiem, lub Zła 
wiadomość jest taka, że Boga nie ma, 
dobra – że Go nie potrzebujesz; dzisiaj 
kiedy miłość staje się podobna wytwo-
rom ewolucji, a życie zakrawa na koń-
cowy efekt reakcji chemicznych, oto 
właśnie dzisiaj wobec tej wiadomości 
złej – że Boga nie ma i wobec tej do-
brej - że Go nie potrzebujesz i możesz 
cieszyć się (w końcu) życiem; groma-
dzą się w tym miejscu, w Bazylice 
Bożego Ciała – świadku sześciowie-
kowej historii Kazimierza i Krakowa, 
ludzie, którzy samą swoją obecnością, 
samym swoim milczeniem oraz po-
stawą dają świadectwo. Dają świadec-
two o tym, że On Jest, i to mocniej niż 
myślisz, że potrzebujesz Go bardziej 
niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.

Nie jest to prawda dobra dla 
każdego, pięknie opakowana, z fir-
mową metką, którą bez trudu można 
znaleźć we współczesnych świąty-
niach, ale prawda która żąda trudu  
i poświęcenia, prawda która wyma-
ga  u b ó s t w a, by nią być bogatym, 

prawda która wymaga c z y s t o ś c i,  
by móc się doń zbliżyć, prawda któ-
ra wymaga  p o s ł u s z e ń s t w a 
– by zbliżywszy się  podążać za nią.

Ubóstwo, czystość i posłuszeń-
stwo. Cóż to jest i cóż to dzisiaj zna-
czy, jeżeli jeszcze     w ogóle  coś zna-
czy? I jak to powiedzieć światu, by był 
ubogi , czysty i posłuszny, by był...
święty? Dzisiaj? Nie bądź śmieszny! 
Jak to wytłumaczyć czasami samemu 
sobie, młodemu człowiekowi przecież 
jeszcze nie tak dawano obłóczonemu, 
przyobleczonemu        w ten zewnętrzny 
wyraz własnej konsekracji. Co dzisiaj 
znaczy być k o n s e r o w a n y m,  gdy 
nie ma dobrej zabawy, filmu czy rekla-
my, gdzie ludzie nie zdzierają z siebie 
ubrań; gdy nie ma dobrej telewizji, 
dobrego serialu czy teleturnieju, gdzie 
ludzie nie zdzierają szaty okrywającej 
ich najintymniejsze poruszenia serca.

Co dzisiaj znaczy być konsekro-
wanym – być posłusznym, gdy trzeba 
zdobyć świat, być najlepszym, być 
pierwszym, być mocą i wolą świata.

Co dzisiaj znaczy być konsekrowa-
nym – być ubogim gdy dzisiaj ubogich 
po prostu nie ma. Dzisiaj ubogi to pył, to 
ktoś w zabitej dechami wiosce, to ktoś 
kto nie napędza koniunktury, to jakiś 
kompletny ignorant który nie zwraca 

DZIEŃ ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO
ROZWAŻANIE WYGŁOSZONE W BAZYLICE BOŻEGO 

CIAŁA NA KAZIMIERZU PODCZAS OBCHODÓW 
DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

2 LUTEGO 2009 ROKU
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uwagi na malejące wskaźniki giełdo-
we, ktoś głuchy, bo nie słyszy przej-
mującego szumu kryzysu giełdowego.

Dzisiaj nie ma miejsca dla ta-
kich ludzi. Dzisiaj są tylko pięk-
ni i bogaci panowie, którzy uwa-
żają się za panów tego świata.

A mimo to...Słyszysz? Czy sły-
szysz owo PÓJDŹ ZA MNĄ? A więc 
dotarło i tu. To co wyrzekły Jego usta 
przed dwoma tysiącami lat rozbija 
cisze i tego kościoła, krąży między 
ławkami, rozświetla mroki tej świą-
tyni i mroki ludzkich serc. Słyszysz? 
Dotarło i tu. Na co jeszcze czekasz?

Owo Chrystusowe PÓJDŹ ZA 
MNĄ nie dotyczy tylko księży czy 
sióstr zakonnych. On mówi do cie-
bie. Bez względu na to kim jesteś, co 
robisz, gdzie jesteś. W kościele, czy  
w pracy, a może właśnie w domu, jesz 
kolację, albo jedziesz samochodem, 
może leżysz na łożu własnej niemocy, 
zamknięty w czterech ścianach wła-
snego domu, gdzie czujesz się opusz-
czony przez ludzi i Boga. I Boga? Nie! 
PÓJDŹ ZA MNĄ On mówi dzisiaj 
właśnie do ciebie: Bądź moim kon-
sekrowanym, moim ubogim, posłusz-
nym i moim czystym, jeśli chcesz, 
jeśli miłujesz bardziej aniżeli ci...

KIMKOLWIEK JESTEŚ...
COKOLWIEK ROBISZ...
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ...
Panie, który jesteś z nami, moje 

serce nie jest takie. Nie jest tak czy-
ste jakbym tego chciał, ubóstwa uczę 
się tak naprawdę od innych i nie 
wiem czy je w ogóle doświadczy-
łem, a posłuszeństwo przychodzi mi 

z trudem. Moje serce nie jest w stanie 
tego wszystkiego ogarnąć...ale inne-
go nie mam. Panie? Panie Ty wiesz 
wszystko, Ty wiesz że Cię kocham.

Chrześcijaństwo to wielkie przy-
pomnienie, że sensem tego świata jest 
osoba. Konkretny człowiek, partykuła 
historii ludzkości. Jedyny sprawiedli-
wy i jedyny dobry, ten w którym to 
co niedotykalne staje się dotykalne, to 
co dalekie staje się na powrót bliskie. 
Świadek                    i prawdziwa obecność 
Boga na tym świecie. Ten w którego 
życiu – w oddaniu się innemu – mie-
ści się sens świata. Mieści się miłość, 
która ogarnia nas i uzdalnia do wyrze-
czenia się siebie i do pójścia za Nim.

Ten w którym następuje kres 
wszelkich podziałów, nierówności, 
nienawiści i niesprawiedliwości, po to 
abyśmy na powrót b y l i  j e d n o.

Ten, który niszczy współczesne tak 
pieczołowicie wznoszone wieże Babel, 
niszczy mury, które wznosimy naoko-
ło siebie, po to abyśmy b y l i  j e d n o.

Ten w którym mieści się moż-
ność by ludzkość bardziej podzielo-
ną niż kiedykolwiek uczynić na po-
wrót jednością – braćmi i siostrami.

Ten, który jednym spojrzeniem 
może przebaczyć wszelki grzech, serce 
oczyścić i uczynić je godnym Siebie. 
Nadzieja nasza jedyna- Jezus Chrystus.

kl. Grzegorz Cyganik CRL
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T R U D    
S A M O T N O Ś C I

KAŻDY MA BOWIEM SWOJĄ WYSPĘ 
SAMOTNOŚCI, WYSPĘ NA KTÓREJ MUSI SIĘ 

ODNALEŹĆ, BO INACZEJ POCHŁONIE GO 
GŁĘBIA I MROK

Walter Scott mawiał, że „życie 
bez radości to jak lampka bez oliwy”. 
Co jednak mamy począć, gdy w XXI 
wieku, w dobie globalizacji i rozwo-
ju technologicznego coraz więcej               
w nas samotności i smutku. Wyraźnie 
ukazuje to jeden ze środków maso-
wego przekazu– Internet. Jak każde 
medium, jeśli jest dobrze użytkowane 
przynosi dobro. To wszystko zależy od 
człowieka i jego wolności, jak nią po-
kieruje oraz co z nią uczyni. Nie będę 
się jednak zatrzymywał nad zaletami  
i wadami Internetu. Współczesna mło-
dzież (choć nie tylko ona) coraz więcej 
czasu spędza przed ekranem kompute-

ra. Korzystanie z Gadu-Gadu, poczty 
internetowej, portali społecznościo-
wych, Skype’a czy wielu innych udo-
godnień jest dobrą sprawą. Każdy ma 
znajomych, przyjaciół, rodzinę, którzy 
oddaleni są od nas o wiele kilometrów 
a nawet oceanów. To właśnie dzięki 
Internetowi możemy, choć wirtualnie, 
spotkać się i porozmawiać. Portale 
społecznościowe pomogły odbudo-
wać i reaktywować stare znajomości 
z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, czy 
osiedla. Wszystko to, jeśli jest wy-
korzystywane z rozsądkiem, jest jak 
najbardziej dobre i pomocne. Niestety, 
podają badania i pokazuje życie często 
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bywa inaczej. Wielogodzinne wpatry-
wanie się w monitor, przesiadywanie 
przed grami komputerowymi, „bu-
szowanie” po stronach www, czatach, 
forach dyskusyjnych jest tak naprawdę 
współczesnym krzykiem samotnika 
XXI wieku. W przeświadczeniu takie-
go zachowania funkcjonuje przekona-

nie, że dzięki anonimowości w wirtu-
alnym świecie mogę robić wszystko. 
Nikt mnie nie wyzwie, nie zagłuszy 
mojego zdania i śmiało mogę się po-
dzielić moją opinią na różne tematy. 
Dlaczego akurat tam? A to dlatego, że 
w „realu” mój głos, wołanie czy posta-
wa byłyby zdominowane przez osoby 
„bardziej przebojowe”. 

 Problem samotności pojawia 
się coraz częściej. Nie chodzi tutaj  
o to, że nie posiadamy znajomości, ale  
często brakuje nam czasu na zwykłe 
rozmowy czy po prostu ludzki gest. 
Spotkanie przy herbacie czy na ławce 
w parku zamieniamy na klawiaturę, 
myszkę bądź komputerowe słuchaw-
ki, a twarze przyjaciół na cyfrowe 
obrazy, które nigdy nie wyrażą praw-
dziwych emocji i przeżyć np: smutku. 
Zdarza się często, że wiemy doskonale 
co dzieje się na drugiej półkuli, a nie 
dostrzegamy tego co dzieje się za ścia-

ną naszego mieszkania. Jesteśmy też 
coraz bardziej mobilnym społeczeń-
stwem, nie istnieją prawie żadne gra-
nice w podróżowaniu: dzisiaj Warsza-
wa, może Londyn, jutro USA, a nawet 
lot w kosmos. Wszechobecny Internet, 
telefony komórkowe, przekładane nad 
przyjaciół, są niejednokrotnie przyczy-

ną samotności. I przychodzi czasem 
moment, że mimo tysiąca znajomych 
na Naszej-Klasie, tak naprawdę nie 
ma nawet z kim porozmawiać tak po 
przyjacielsku. Grzecznościowe pyta-
nia: Jak tam?, Co słychać u ciebie?- to 
jednak zbyt mało. 

 Zjawisko samotności jest tak 
samo „stare” jak ludzkość. Pierwszym 
problemem z jakim zmagał się Adam 
była właśnie samotność. Jak czytamy 
w Piśmie Świętym, po ukończeniu 
przez Boga dzieła stwarzania świata, 
pierwszy człowiek przeczuwał bole-
śnie swoją samotność. Przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy była niemożność 
znalezienia kogokolwiek, kto mógłby 
mu pomóc. Mimo, iż Adam rozma-
wiał z samym Bogiem, to jednak na-
dal istniała w nim samotność. Dopiero  
w momencie stworzenia Ewy, stwier-
dził on z zadowoleniem: „Ta dopiero 
jest kością z moich kości i ciałem z 

TAK JAK JEZUSA PRZYBILIŚMY DO KRZYŻA NASZYMI 
GRZECHAMI, 

TAK DZIŚ GRZECHEM ZANIEDBANIA 
I ZNIECZULICY 

JESTEŚMY W STANIE PRZYBIĆ 
DO KRZYŻA SAMOTNOŚCI 

TYCH KTÓRZY ŻYJĄ OBOK NAS 
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mego ciała” (Rdz 2,23). Znalazł istotę 
podobną do siebie, co dało możliwość 
przezwyciężenia samotności. Z niej 
bowiem są w stanie uleczyć człowieka 
tylko więzy miłości, przyjaźni i brater-
stwa. 

 Patrząc na nas samych moż-
na zauważyć nieustanną walkę i strach 
o siebie. Każdy ma bowiem swoją 
wyspę samotności, wyspę na której 
musi się odnaleźć, bo inaczej pochło-
nie go głębia i mrok. Już małe dziecko 
poprzez płacz domaga się zaintereso-
wania. Człowiek chory również prosi 
o pomoc, pragnie kontaktu, rozmowy, 
a czasem tylko małego gestu ze stro-
ny drugiego człowieka. Tak jak Jezusa 
przybiliśmy do Krzyża naszymi grze-
chami, tak dziś grzechem zaniedbani  
i znieczulicy jesteśmy w stanie przy-
bić do Krzyża samotności tych którzy 
żyją obok nas. 

 Strach przed samotnością 
niejednokrotnie prowadzi do uciecz-
ki w niebezpieczne towarzystwo czy 
środki odurzające. Alkohol, papierosy, 
dopalacze, narkotyki czy inne używki, 
które pozornie łagodzą uczucie samot-
ności, a na dłuższą metę są powodem 
wyniszczenia, a nawet śmierci niejed-
nej osoby. 

Podobne uczucie towarzyszy 
wielu emigrantom wyjeżdżających 
za chlebem. Wystarczy wspomnieć 
również o problemie euro-sierot, dzie-
ci których rodzice wyjechali za pracą,  
a ich opieką zajmują się dziadowie 
albo krewni, lub co najgorsze – ulica. 

Patrząc przekrojowo na samot-
ność widać jak wielkim jest ono za-

grożeniem i jak zatacza coraz to szer-
sze kręgi.                  

Samotność jest ogromną trudno-
ścią w życiu. Problemem, który wy-
maga walki, walki którą niestety wielu 
przegrywa kończąc w więzieniach czy 
zakładach psychiatrycznych. Nie ma 
tutaj jakiegokolwiek podziału na gru-
pę większego lub mniejszego ryzyka. 
Dotyka ona każdego: ludzi wykształ-
conych bądź ludzi prostych, młodych 
i starych, dzieci, młodzież, dorosłych. 
Jednym słowem wszystkich.

 Należy zatem postawić py-
tanie: czy istnieje jakiś sposób na 
pokonanie samotności? Czy można  
z nią wygrać? Sekret i lekarstwo tkwi 
w kochającym sercu człowieka. Kto 
kocha nie jest samotny, żyje bowiem 
dla kogoś. Jego życie ma sens i drugi 
człowiek jest dla niego tak samo waż-
ny, jak on sam. By to w pełni zrozumieć 
i praktykować w życiu konieczna jest 
wiara. Jezus dlatego stał się naszym 
bratem, aby wezwać nas do odkrycia 
naszego braterstwa i do przeżycia go 
w relacji z Bogiem. Powtarzając za 
św. Franciszkiem, należy żyć praw-
dą, że Bóg nas kocha, a my winniśmy 
również miłować się wzajemnie. Do 
zamiany słów w czyn, droga jest jesz-
cze daleka, ale możliwa do pokonania, 
poprzez budowanie braterskiej miło-
ści, równości i sprawiedliwości.   

kl. Adam Wójcicki CRL
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 Czas nowicjatu, choć nie jest 
łatwy, mija bardzo szybko. Wbrew 
pozorom i opiniom, które czasami do-
chodzą do moich uszu, w nowicjacie 
dzieje się bardzo wiele. Może mamy  
z Wojtkiem (moim współbratem z 
rocznika) określone punkty dnia, któ-
re nie ulegają 
zmianie, jednak 
to co się dzieje 
pomiędzy nimi 
już tak powta-
rzalne nie jest. 
Często mamy 
okazje prze-
żywać niezwykle przyjemne chwile, 
które rozpromieniają czas tej rocznej 
próby. 

Takim momentem z pewnością 
był „Dzień Nowicjusza”, który przy-
pada na wspomnienie św. Agnieszki. 
Wtedy właśnie wraz z kl. Dawidem 
Koverem, który obchodził swoje spóź-
nione urodziny, przeżywaliśmy nasze 
święto.  Po obiedzie razem z Wojtkiem 
złożyliśmy podziękowania wszystkim 
mieszkańcom i pracownikom Klasz-
toru Bożego Ciała. Chcieliśmy w ten 
sposób wyrazić im naszą wdzięczność 
za razem spędzone chwile. Po części 
oficjalnej każdy dostał kawałek tortu, 
który zakupiliśmy specjalnie na tę oko-
liczność. Wieczorem zaś spotkaliśmy 

się na wspólnej rekreacji. Ofiarowali-
śmy wtedy ks. Magistrowi i braciom 
klerykom skromny upominek w po-
staci tablicy wypełnionej fotografiami 
przedstawiającymi ludzi tworzących 
nasze seminarium. Cały wieczór za-
kończył się grą w tzw. „Kalambury”. 

Było naprawdę 
bardzo sympa-
tycznie.  

Opowia-
dając o ciekaw-
szych wydarze-
niach naszego 
nowicjatu, nie 

sposób ominąć lutowego wypadu do 
Mstowa i Częstochowy. Ks. Jarosław 
Klimczyk CRL (Duszpasterz Powo-
łań) zabrał nas tam 23 lutego. Nareszcie 
mieliśmy okazję poznać mstowskich 
Kanoników Regularnych  Laterań-
skich. Zobaczyliśmy także przepiękny 
kościół i przylegający do niego klasz-
tor, w którym mieszkają wspomnia-
ni Kanonicy. Widok był naprawdę 
zdumiewający i co tu kryć, wprawiał  
w zachwyt. Stare mury kryjące w sobie 
wiele tajemnic. Ściany, które pamięta-
ją dziesiątki pokoleń. Coś pięknego! 
Niezwykły klimat i urok. We Mstowie 
mogliśmy tego doświadczyć. 

Popełniłbym wielki grzech, gdy-
bym nie wspomniał o gościnności na-

OKIEM 
NOWICJUSZA

ROCZNA PRÓBA MOŻE BYĆ 
STRACONA I ZMARNOWANA.  
Z DRUGIEJ JEDNAK STRONY 
NOWICJAT MOŻE STAĆ SIĘ 

CZYMŚ NIEZWYKŁYM I POŁO-
ŻYĆ PODWALINY POD ŚWIĘTE-

GO KAPŁANA- ZAKONNIKA.
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szych starszych współbraci. We Msto-
wie zostaliśmy ugoszczeniu wprost po 
królewsku. Bardzo jesteśmy im za to 
wdzięczni. 

Oczywiście wieczorem pojechali-
śmy do Częstochowy, aby wziąć udział 
w Jasnogórskim Apelu. Bezpośrednio 
po nim udaliśmy się na krótki spacer 
ulicami tego miasta. Częstochowa 
nocą jest naprawdę piękna.

Cała wyprawa, jak dla mnie, trwa-
ła zbyt krótko. Jednak trzeba było wra-
cać do domu, do Klasztoru Bożego 
Ciała na krakowskim Kazimierzu. 

Widać jak na dłoni, że nowicjat 
u Kanoników Regularnych Laterań-

now. Łukasz Chmurkowski

skich nie jest nudą. Pozornie stały  
i monotonny plan dnia to tylko „szkie-
let”, który daje podłoże do działania. 
Od nas zależy czym ten szkielet uzu-
pełnimy. Roczna próba może być stra-
cona i zmarnowana. Z drugiej jednak 
strony nowicjat może stać się czymś 
niezwykłym i położyć podwaliny pod 
świętego kapłana- zakonnika. Co wy-
bierzemy zależy wyłącznie od nas no-
wicjuszy. 
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Czy modlitwa jest 
ciekawsza od seksu?

Prowokacja
Oczywiście, że pytanie tytułowe 

to prowokacja. Zrozum mnie jednak, 
drogi Czytelniku; nie miałem innego 
wyjścia jak uciec się do prowoka-
cji. Dziś bardzo trudno jest napisać 
artykuł o modlitwie tak, by był on 
czytany. Wyobraźmy sobie taką sytu-
ację: w gimnazjum są organizowane 
dwie konferencje w jednym czasie, 
w dwóch aulach. Pierwsza nosi tytuł: 
„Modlitwa w życiu człowieka”, a dru-
ga „Seks w życiu człowieka”. Zapew-

ne pierwsza aula świeciłaby pustkami, 
a druga pękałaby w szwach. Jednym 
zdaniem: temat modlitwy nie jest na 
topie. Dlatego też nie mogłem nadać 
temu tekstowi tytułu „Modlitwa drogą 
do szczęścia”, bo mało kto chciałby się 
wgłębić w treść. Już lepszy byłby ty-
tuł: „Modlitwa słodsza od miodu”, bo 
przynajmniej zainteresowałby pszcze-
larzy. 

A zatem, czy modlitwy może być 
ciekawsza od seksu? Zanim ustosun-
kuję się do tego pytania pozwól, że 
opowiem Ci wszystko od początku. 
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Nuda
Zacznę od tego, że są takie for-

my modlitwy, które bardzo mnie nu-
dzą. Na przykład nudzę się potwornie 
na pierwszoniedzielnych adoracjach 
Pana Jezusa, na których księża czy-
tają nie swoje teksty z przeróżnych 
wydawnictw. Wyczuwam, że kapłan 
podczas tych nabożeństw nie prze-
wodzi modlitwie, bo to co czyta nie 
jest jego, nie pochodzi z głębi serca. 
W tym czasie nie mogę, ani wniknąć  
w tekst rozważań, ani modlić się w du-

chu, bo te czytanki mnie rozpraszają.  
I zostaje mi tylko nuda. Jednak nie uni-
kam tych adoracji, gdyż mam wraże-
nie, że Pan Jezus też się na nich nudzi. 
Wtedy nudzę się z Panem Jezusem.  
A przy Jezusie nawet nuda jest mo-
dlitwą i formuje serce. I bardzo uczy 
mnie cierpliwości.

Faryzeusz
Natomiast moją ulubioną modli-

twą jest „Lectio Divina” (łac. poboż-
ne, duchowe czytanie). Modlitwa ta 
polega na duchowym czytaniu Pisma 
Świętego. Zasady Lectio Divina po-
znałem wiele lat temu w czasie stu-
diów. Uczyłem tej modlitwy uczniów 
na katechezie, mówiłem o niej homi-
lie, a nawet organizowałem rekolek-
cje z czytaniem Słowa Bożego. Sam 
jednak nie modliłem się w ten sposób. 
Niczym uczony w Piśmie Faryzeusz 
wychwalałem modlitwę Słowem Bo-
żym, zaświadczałem jak przemienia 
ona życie, jak pomaga poznać sie-
bie i Boga, jak formuje osobowość 
człowieka. Jednocześnie moje Pismo 
Święte stało zakurzone na półce, sa-
motne, opuszczone, zapomniane, aż  
w końcu zgubiło się. 

Księgarnia
Mniej więcej w tym samym cza-

sie moje życie zmieniało się. Zmie-
niało się... w strzępy życia. Znalazłem 
się w uliczce bez wyjścia. Uliczka 
była naprawdę bez wyjścia, bo na-
wet mój ojciec duchowny nie mógł 
już mi pomóc. Nie mógł pomóc,  
a pomógł. Przypomniałem sobie, że on 
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codziennie modli się Słowem Bożym  
i dzięki temu żyje pełnią życia. W tym 
momencie zobaczyłem, że jest w mo-
jej „uliczce bez wyjścia” jedno małe, 
bardzo ciasne przejście. To przejście 
do księgarni. Tak, do księgarni! Bo w  
niej kupiłem nowe, pachnące Pismo 
Święte.

Ukochany
Od tamtego zakupu staram się 

każdy dzień zakończyć z Pismem 
Świętym i z nim dzień rozpocząć, 
skoro świt i w ciągu dnia często o 
nim myśleć. Pomału Słowo Boże 
skleja strzępy mojego życia w całość. 
Słowo Boga z wielką mocą miażdży 
zło, które we mnie zamieszkało i daje 
sens życia. Dzięki temu Słowu czuję, 
że WARTO ŻYĆ. Obudziło we mnie 
nadzieję, wzmocniło wiarę i uczy mi-
łości. Z wielką cierpliwością kształtuje 
moją osobowość i wychowuje. Słowo 
jest dla mnie bardzo dobre. Inaczej 
mówiąc: Bóg Ojciec, który posyła do 
mnie bardzo dobre Słowo jest bardzo 

dobry dla mnie.  A tym bardzo dobrym 
Słowem dla mnie jest PAN JEZUS. 
Trochę to zawiłe, ale oznacza tyle, że 
teraz odkryłem i wiem bez wątpienia: 
JESTEM UKOCHANY. 

Lectio Divina
Modlitwa Słowem Bożym jest 

bardzo prosta. Ostatnio nawet nauczyli 
się tej modlitwy dwaj chłopcy z podsta-
wówki i razem czytamy Słowo Boże. 
Nie da się jednak ukryć, że wymaga 
radykalizmu i ascezy. Radykalizm 
polega na odrzucaniu wszystkiego, co 
przeszkadza mi żyć Słowem Bożym  
i wybieraniu tego wszystkiego, co po-
maga mi wprowadzić Słowo Boże do 
mojej codzienności. Zaś asceza pole-
ga głównie na porannym wstawaniu 
o świcie, aby się modlić. Odrobiny 
trudu wymaga też takie zaplanowanie 
wieczoru, aby przed snem był kwa-
drans na czytanie (słuchanie) Słowa  
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Należy zobaczyć oczami wyobraźni 
krajobraz, osoby, gesty oraz usłyszeć 
wszystkie słowa. Ważne jest, aby  
w wydarzeniach Ewangelii zobaczyć 
siebie obok innych osób. Tekst czyta 
się przez pryzmat pytania: „Co Bóg 
do mnie mówi?”. A potem kładę się  
z tym obrazem Ewangelii spać. Jeszcze 
przed zaśnięciem widzę obraz tej 
Ewangelii i z tym obrazem spokojnie 
zasypiam. Często w czasie lectio 
posiłkuję się dobrym komentarzem 
do Biblii i wprowadzeniami do 
medytacji. Najbardziej lubię książkę 
„Wprowadzenie do modlitwy 
Słowem Bożym na co dzień” księdza 
Krzysztofa Wonsa SDS. Lectio to 
tylko 7 – 15 minut modlitwy. Czasami 
bywa więcej.

Meditatio (łac. rozmyślam) – 
To czas słuchania. Ten moment 

i rachunek sumienia. I tylko tyle. To 
naprawdę nic karkołomnego, a zmie-
nia życie o 180 stopni, jak Pawłowi 
pod Damaszkiem.  Lectio Divina skła-
da się z 4 elementów: lectio, medita-
cio, oracio, contemplacio. 

Lectio ( łac. czytam) – to moment 
uważnego czytania Słowa Bożego. 
To czytanie należy zaplanować 
na wieczór,  przed snem. Warto 
rozpocząć osobistą modlitwą do 
Ducha Świętego, a następnie czytać 
tekst tak, żeby sobie wyobrazić 
o czym mówi do mnie Słowo. 
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najowocniej przeżywa się wcześnie 
rano przez zajęciami. Mistrzowie 
duchowi potwierdzają, że Słowo Boże 
najlepiej przenika do serca człowieka, 
gdy umysł jest jeszcze w półśnie. Rano 
nie zdążą obudzić się w człowieku 
różne blokady i kombinacje umysłu. 
Myślenie jest trochę bezbronne  
i dlatego jest bardzo podatne na 
Słowo Boże. Słowo wtedy wchodzi 
w człowieka jak woda w gąbkę. Teraz 
znowu czytam Ewangelię słuchając co 
Bóg chce mi powiedzieć. Wyobrażam 
sobie scenę biblijną, widzę w niej 
siebie.  Słuchając wpatruję się  
w swoje uczucia i myślenie. Słowo 
pokazuje mi najpierw Jezusa, Jego 
myślenie, uczucia, postawy. Następnie 
konfrontuje moje życie z życiem 
Jezusa. Pokazuje gdzie są różnice,  
a gdzie podobieństwa. Każda różnica to 
obszar do przemiany i nawrócenia. Mój 
umysł i serce nasiąka myślą i miłością 
Jezusa. Kiedy rozpoczynam mój dzień 
pełen zadań i niespodzianek jest we 
mnie więcej pokoju i częściej na trudne 
sytuacje potrafię popatrzeć oczami 
Boga.  Na meditacio przeznaczam 
rano od 25 – 45 minut. Gdy modlę się 
w pokoju przy biurku bardzo pomaga 
mi w skupieniu zapalona świeczka  
i stojąca przede mną ikona. 

Oratio (łac. mówię) – ten 
moment mówienia do Boga. Pojawia 
się czasami spontanicznie; jeszcze 
rano po meditacio lub w różnych 
okolicznościach codzienności. Jest 
reakcją na Słowo Boga. Bóg mówi,  
a ja chcę mu odpowiedzieć. Mogę 

teraz Bogu powiedzieć wszystko co 
zrodziło się w moim umyśle i sercu, 
gdy Go słuchałem. Najczęściej rodzą 
się teraz piękne słowa uwielbienia  
i miłości, ale nierzadko też trudne 
słowa: lęku, smutku, gniewu. 
Wszystko tu jest modlitwą. Tu jest 
także czas, aby prosić i przepraszać. 
Oratio pojawia się nie tylko w sensie 
ścisłym na modlitwie. Często dzieję 
się w drodze, w pracy, na spotkaniu 
z drugim człowiekiem. Te wszystkie 
epizody życia stają się modlitwą.

Contemplatio – To najbardziej 
ciekawy moment. Pojawia się 
spontanicznie. Nie można go 
zaplanować. To poczucie bliskości 
Boga. Bezsłownego trwania w nim. 
Jest owocem pierwszych trzech 
momentów Lectio Divina. Może 
pojawić się na adoracji Jezusa  
w kościele, ale także w samochodzie  
w oczekiwaniu na zielone światło. Jest 
jak przytulenie miłosiernego Ojca (tak 
jak na obrazie Rembrandta). 

Mam nadzieję, że nie zamęczyłem 
Cię, drogi Czytelniku, moim artykułem 
o modlitwie i że dobrnąłeś do tego 
miejsca. Pewnie już domyślasz się 
mojej odpowiedzi na pytanie zadane 
w tytule. Dla mnie modlitwa jest 
ciekawsza od seksu. Seksualność 
człowieka to tylko jeden z elementów 
osoby. Ma potężną siłę, ale to jedna 
z wielu sił w człowieku. Natomiast 
modlitwa dotyka całego człowieka. 
Otula go od stóp do głowy. Przenika 
umysł, serce, wolę. Modlitwa tworzy 
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W Polsce modlitwa Słowem Bożym 
promieniuje z Centrum Formacji 

Duchowej w Krakowie, gdzie  
dyrektorem jest ojciec Krzysztof 
Wons SDS. Tu znajduje się między 
innymi Szkoła Modlitwy Słowem 

Bożym oraz organizowane  
są rekolekcje Lectio Divina.  

Dużo informacji na temat Lectio 
Divina znajdziesz na stronie  

Centrum: 

www.cfd.sds.pl 
Koniecznie przeczytaj tam  

o Grupach Sychar.

człowieka tak, jak garncarz lepi 
garnce. Jest jak podróż w nieznane, 
jak odkrywanie nowych lądów. 
Modlitwa jest pasjonująca przygodą, 
którą przygotował dla nas Bóg. I nie 

Ks. Jarosław Klimczyk CRL

trzeba nigdzie wyjeżdżać. Wystarczy 
otworzyć Biblię, gdy słońce zajdzie za 
horyzont i gdy jeszcze nie wzejdzie. 

Duszpasterz Powołań
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Kronika Seminarium

Obrona pracy  
magisterskiej

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
była niewątpliwie udana obrona 
pracy magisterskiej przez dk. Łu-
kasza Matuszczaka CRL. Otrzy-
mał on tytuł „Magistra Teologii” 
Papieskiej Akademii Teologicznej  
w Krakowie. Wieczorem spotkali-
śmy się z dk. Łukaszem, by święto-
wać ten ogromny sukces. 

Kolęda w klasztorze
W Uroczystość Objawienia Pańskiego 
w naszym klasztorze odbyła się kolęda. 
Ks. Proboszcz Piotr Walczak CRL wraz 
z mieszkańcami klasztoru odwiedzał 
nasze pokoje wypraszając u Boga bło-
gosławieństwo na cały najbliższy rok. 
Zgodnie ze zwyczajem, oznaczyliśmy 
nasze drzwi napisem K+M+B. 

Ferie zimowe 
Po zakończeniu zimowej se-
sji egzaminacyjnej, nasza 
wspólnota klerycka udała 
się na długo oczekiwany wy-
poczynek. Pojechaliśmy do 
Zakopanego. Przez kilka dni 
jeździliśmy na nartach, 
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Kronika Seminarium

Nieoczekiwana 
śmierć 

28 stycznia zmarł ks. Marian Wnuk 
CM, nasz wykładowca historii sztuki 
na Instytucie Teologicznym Księży Mi-
sjonarzy. Nasza wspólnota seminaryjna 
5 lutego pożegnała zmarłego uczest-
nicząc we Mszy św. pogrzebowej pod 
przewodnictwem ks. abp Tadusza Go-
cłowskiego. Ks. Marian Wnuk na dłu-
go pozostanie w naszej pamięci. 

wędrowaliśmy po górskich szla-
kach oraz spacerowaliśmy po Kru-
pówkach. 
Do seminarium wróciliśmy wypo-
częci i pełni nowych sił, tak bar-
dzo potrzebnych w kolejnym se-
mestrze studiów. 

Sesja egzaminacyjna
Pod koniec stycznia rozpoczęliśmy 
sesję egzaminacyjną, która trwała  
2 tygodnie.  Wykładowcy, poprzez eg-
zaminy, sprawdzali nasz zasób wiedzy. 
W tym czasie biurka uginały się od ton 
książek i skryptów, a w głowach pano-
wała „burza” nieporównywalnie więk-
sza o tych występujących na morzach  
i oceanach.
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Posługi 
W życiu każdego alumna przy-
gotowującego się do święceń ka-
płańskich są chwile kiedy Kościół 
powierza mu coraz to bardziej od-
powiedzialne funkcje. W dniu 19 
marca, podczas Mszy świętej kl. 
Szymon  Szajko, alumn czwartego 
roku, przyjął posługę akolity. Kl. 
Grzegorz Cyganik CRL,  alumn 
trzeciego roku, przyjął posługę 

Dzień Nowicjusza
21 stycznia był dniem szczególnym 
dla naszej „trzódki” nowicjackiej.  
W tym dniu obchodzi się wspo-
mnienie św. Agnieszki, patronki 
nowicjatów. W godzinach wie-
czornych na czele z naszym braćmi 
nowicjuszami: Wojciechem i Łuka-
szem, zgromadziliśmy się na uro-
czystej rekreacji, aby uczcić ich

Dzień Życia 
Konsekrowanego 

W święto Ofiarowania Pańskiego,  
2 lutego , już po raz trzynasty obcho-
dzony był Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Jest to moment, 
w którym Kościół dziękuje Bogu za 
dar życia konsekrowanego i zaprasza 
wiernych, by lepiej poznali tę for-
mę życia. W naszej Bazylice Bożego 
Ciała na krakowskim Kazimierzu, 
odbyły się główne uroczystości Dnia 
Życia Konsekrowanego Archidiecezji 
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święto. Życzyliśmy im wytrwałości 
w przygotowaniach do złożenia ślu-
bów zakonnych, które odbędą się 
już za pół roku. Wojtek z Łukaszem 
przygotowali wszystkim piękny 
prezent, w postaci tablicy wypeł-
nionej fotografiami. Było naprawdę 
sympatycznie. 

Krakowskiej. Mszy św. o godz. 18.45 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita 
krakowski poświęcił także odrestauro-
waną Kaplicę Zwiastowania, w której 
znajduje się cudowny wizerunek „Mat-
ki  Zbawiciela” . Mszę św. poprzedził 
krótki program pt: "Abyśmy byli jedno" 
w wykonaniu kleryków i sióstr z róż-
nych zgromadzeń, także z naszego Za-
konu. Cała uroczystość transmitowana 
była przez Telewizję TRWAM i Radio 
Maryja. 

lektora. Eucharystii przewodniczył 
i homilię wygłosił sam Wizytator 
Kanoników Regularnych Laterań-
skich Ks. Marian Szczecina CRL. 
Szymonowi i Grzegorzowi życzy-
my, aby wiernie i z pożytkiem dla 
Kościoła wykonywali swoją służ-
bę, do której zostali wybrani.

kl. Piotr Szydełko CRL
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KANONICKI OŚRODEK POWOŁAŃ ZAPRASZA NA:
Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne 

organizowane przez Duszpasterstwo Akademickie z Olsztyna i Zakon Ka-
noników Regularnych odbędą się w długi weekend majowy od 30.04 do 
03.05 w Krakowie. Temat tegorocznych warsztatów nosi tytuł: „Sanctis-
simus”. Informacje szczegółowe pojawią się w kwietniu na stronie www.

kanonicy.pl i www.scholant.pl 
Rekolekcje wędrowne dla maturzystów i studentów w Puszczy Noteckiej 

z bazą w Rąpinie koła Drezdenka  od 11.06 do 14.06. Koszt 25 zł. 
Obóz letni dla dzieci i gimnazjalistów w Rąpinie. I turnus 27.06 – 05.07. 

II turnus 06.07 – 14.07. Koszt 140 zł. 
Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademickich Grup „17” na Jasną Górę 

w Grupie Kanonickiej, Błękitno – Czerwono – Błękitnej 06.08 – 14.08.  
Z 5 na 6 sierpnia organizujemy nocleg w szkole w Warszawie. Koszt 100 zł

Informacje i zapisy:
Ks. Jarosław Klimczyk CRL

e-mail: kop@kanonicy.pl tel. 602 477 238 


