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Redakcja Cor Unum

Drodzy Czytelnicy!
Nasz Zakon może poszczycić się wieloma osobami, które Kościół  

oficjanie uznał za świętych. Byli wśród nich ludzie nauki,  
Papieże i inne osoby budujące dobre imię Kościoła. 

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do kanonizacji jeszcze jednej  
osoby wywodzącej się z rodziny Kanoników Regularnych, 

 w której stwierdzono heroiczność cnót.  
Jest nią kapłan z Klasztoru Bożego Ciała na krakowskim  

Kazimierzu - błogosławiony Stanisław Sołtys, zwany „Kazimierczykiem”. 
W aktualnym numerze „Cor Unum” postaramy się przybliżyć sylwetkę 

błogosławionego z Kazimierza, gdyż pragniemy,  
aby jego kult zataczał coraz większe kręgi. 

Ponadto opowiemy, co ciekawego działo się w naszym seminarium,  
a także na moment przeniesiemy się do średniowiecza. Poruszymy  

również temat rodziny i na chwilę wrócimy do wakacji, w czasie których  
odbywała się pielgrzymka na Jasną Górę.

 Jak zawsze dostarczymy Wam sporo ciekawych tekstów.   
Życzymy miłego czytania! Szczęść Boże! 

Figura bł. Kazimierczyka  
(bazylika Bożego Ciała w Krakowie)
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Z nadzieją na kanonizacją Sta-
nisława Kazimierczyka, kanoni-
ka regularnego laterańskiego oraz  
w związku z peregrynacją jego do-
czesnych szczątków, jaka obecnie 
ma miejsce w niektórych miejsco-
wościach w Polsce, pokuszę się  
o krótkie przedstawienie tego, kim 
był i cóż takiego uczynił, że trzeba 

go koniecznie na ołtarze wynosić, 
a w dodatku mówić o tym głośno. 
Przede wszystkim chciałbym zapy-
tać samego siebie, czy wydarzenie, 
jakim jest kanonizacja, może przy-
nieść coś mnie, zwykłemu zjadaczo-
wi chleba, który zanurzony w do-
czesności, nie zawsze umie zdobyć 
się na akt, który wyrwałby go z niej 

„prawie święty”  
stanisław kazimierczyk

Czego możesz mnie nauczyć błogosławiony  
Stanisławie Kazimierczyku, mój starszy współbracie, 
któremu tak, jak i mnie dzisiaj, przyszło żyć w tym 

klasztorze Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, 
świadku sześciowiekowej historii tego miasta?
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choćby na moment. A czy w ogóle 
trzeba od niej uciekać, by zdobyć 
się na to, co się zowie świętością?

Bo ja jestem jeszcze zakonni-
kiem młodym, a każda młodość 
niesie ze sobą pytania, nieraz buń-
czuczne, często prowokujące i prze-
wrotne, nie pozbawione odrobiny 
złośliwości, ale na pewno zawsze 
prawdziwe. Moja sutanna, wyraz 
konsekracji oraz życie w domu, któ-
ry zwie się klasztorem nie zwalniają 
od pytania o sens i celowość. Wprost 
przeciwnie. Bo niby po co to wszyst-
ko? Cóż mi z tego, że oto kilka kości 
człowieka rodem ze średniowiecza, 
o którym w dodatku słyszę pierwszy 
raz w życiu, wędruje sobie po Pol-
sce? Co prawda są to kości nie byle 
jakie, bo niebawem, jak mniemam,  
staną się święte, ale nie zmienia to 
faktu, że ich średniowieczny swąd 
niewiele wniesie w moje, jakże po-
stępowe życie. Jak w XXI wieku za-
chęcić ludzi, aby zainteresowali się 
żywotem człowieka epoki średnio-
wiecza, traktowanej dziś jako syno-
nim ciemnoty  i zacofania? Czego 
zatem może mnie nauczyć ten śre-
dniowieczny zakonnik i kapłan? Nie 
łatwo znaleźć powody do zachwytu 
nad jego życiem. Było niezwykle 
spokojne i proste, przybierające nie-
raz odcień szarości. Znam to z do-
świadczenia, myślę, że inni również.

Stanisław Sołtys, ot taki zwykły 
święty na dzień powszedni, urodził 
się w 1433 roku na krakowskim Ka-
zimierzu (stąd przydomek Kazimier-
czyk). W tym czasie Kazimierz sta-
nowił niewielkie, liczące nieco po-
nad 2000 mieszkańców, ale prężnie 
rozwijające się młode miasto. Mło-
dy Stanisław wybrał się na studia 

do pobliskiego Krakowa. Być może 
jeszcze w czasie ich trwania lub za-
raz po, powziął myśl o wstąpieniu 
do klasztoru kanoników regularnych 
na Kazimierzu. Wybór ten może nas 
dziwić, bo Kazimierczyk specjalnie 
nie szukał. Wstąpił do klasztoru Bo-
żego Ciała, księży, którzy posługi-
wali w jego parafii. Nie przerzucał 
setek ofert zakonnych, nie pytał: 
co z tego będę miał? Nie przeglą-
dał tysięcy stron internetowych, by 
wybrać opcję, która najlepiej przy-
służy się jego rozwojowi intelek-
tualnemu, która otworzy mu drzwi 
na salony, wciśnie go w niuanse 
polityki światowej. Ileż różni go od 
współczesnych młodych ludzi wstę-
pujących do zakonu. W dzisiejszych 
czasach o potencjalnego zakonnika 
trzeba się zatroszczyć, pokazać mu 
perspektywy, skusić możliwością 
kariery. Może języki? Laptop? Pla-
zma na ścianę? Wakacje w Egipcie? 
A może duszpasterstwo w Stanach? 
No, teraz to z całą pewnością umoc-
ni się powołanie  naszego kandy-
data i odechce mu się kolaboracji  
z innymi zgromadzeniami. A Jezus? 
Oczywiście, Jezus też... Przecież to 
wszystko dla Niego, jemu służyć 
oraz temu… Jak mu tam? A! Bliź-
ni. Wszystko to przecież na chwałę 
Jezusa oraz naszych braci i sióstr.

Stanisław, człowiek młody, bo 
zaledwie dwudziestotrzyletni, nie 
szukał daleko. Jezusa miał w koście-
le parafialnym, rzut beretem od swo-
jego domu. Czegóż więcej miał szu-
kać tam, w świecie? Wstąpił do tego 
klasztoru, w cieniu którego przyszło 
mu dojrzewać. A przecież głupi nie 
był. Studia na Akademii Krakow-
skiej otwierały przed nim wiele moż-
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liwości. Mimo to, dla Niego, stał się 
głupi. Nie on pierwszy i nie ostatni. 
Zwyczajne, wyznaczone przez regu-
lamin życie w klasztorze stało się za-
tem i jego udziałem. Najpierw jako 
nowicjusz, następnie jako kapłan, 
opiekun młodych, którzy również 
postanowili związać swoje życie   
z tym klasztorem, wreszcie jako 
spowiednik, duszpasterz, a w końcu 
zastępca przełożonego. Coś jeszcze?  
Inne spektakularne osiągnięcia?  
A tak, trzeba wspomnieć o tym, że 
lubił się modlić, darzył szczególnym 
kultem Pana Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie oraz Jego 
Matkę. Był również  jakoś dziwnie 
litościwy dla ubogich, nikim nie gar-
dził, jakiś spokojny w mowie, jakoś 
dziwnie dobry i wyrozumiały. Moż-
na sądzić, że odkrył Boga ukrytego 

w tym Bożym Ciele, w cieniu któ-
rego dorastał; w którym przyszło 
mu żyć, jako zakonnikowi i które 
trzymał w dłoniach, jako kapłanowi.

I to wszystko? Zatem niczego 
nauczyć mnie nie może. Mam swo-
je problemy i swoje życie. Oto jest,  
z pozoru, odpowiedź trafna na moje 
pytanie o sens wożenia po Polsce 
jego relikwii. Dzisiaj, gdy (przy-
najmniej tak mi się wydaje) bycie 
owym dziwnie litościwym i nikim 
nie gardzącym oznacza przegranie 
tego życia, oznacza bycie naiw-
nym. Dzisiaj, gdy miłość to czysta 
chemia, dobroć to oznaka słabości, 
bycie starcem to bycie bezużytecz-
nym, a nowo poczęty człowiek to 
kłopot, wpadka, zwyczajny pech.

Czego możesz mnie na-
uczyć błogosławiony Stanisławie  

Kazimierz i Kraków XV wiek
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Kazimierczyku, mój starszy współ-
bracie, któremu tak, jak i mnie 
dzisiaj, przyszło żyć w tym klasz-
torze Bożego Ciała na krakow-
skim Kazimierzu, świadku sze-
ściowiekowej historii tego miasta?

A może… Może tej świętości, 
na wspomnienie której współczesny 
człowiek odwraca głowę i mówi, że 
ona nie jest dla niego, że posłucha  
o tym innym razem, bo teraz ma 
ważniejsze sprawy na głowie. Tej 
świętości, która była w tobie i uczy-
niła cię Jego kapłanem. Świętości, 
która zapadła ludziom w pamięć 
i trwa do dzisiaj. Świętości, którą 
nieraz wykuwa się na łożu boleści 
w czterech ścianach samotności. 
Świętości, co to nas, zwykłych zja-
daczy chleba   w aniołów przerobi. 
Świętości, która była i w Niej, tej 

trzynasto-, może piętnastoletniej 
dziewczynie z Nazaretu, Miriam. 
Świętości, którą Ona nosiła później 
w łonie, i która otrzymała imię Jezus. 
Świętości, która została przybita do 
krzyża, lecz śmierć jej nie pokonała, 
bo prawdziwa świętość nie umiera, 
jest wieczna, jest samym Bogiem, 
który jest obecny w nas także i dziś.

Świętość nie zna czasu ani prze-
strzeni. W każdym momencie dzie-
jów wygląda inaczej. Nie ma dwóch 
identycznych świętych, a mimo to 
zawsze jest ta sama, bo jest Nim. 
Jest samym Bogiem, który jest nie-
zmienny i stoi ponad tym, co my na-
zywamy czasem. Wydaje mi się, że 
to my się zmieniamy, nasz charak-
ter, nasz sposób myślenia i postrze-
gania świata. Niekiedy potępiamy  
ludzi  i epoki, które były przed nami, 
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a i my staniemy się ofiarami sądów 
pokoleń, które nadejdą po nas. Nato-
miast On zna całą historię ludzkości, 
ponieważ sam jest jej początkiem  
i końcem, Alfą i Omegą. Każdej 
epoce daje ludzi na miarę tej święto-
ści, by byli Jego świadkami. W XV 
wieku dał Krakowowi sześciu takich 
mężów. Mężów Opatrzności. Ślady 
ich obecności można odnaleźć w 
Krakowie po dzień dzisiejszy. Byli 
to: profesor Akademii Krakowskiej 
Jan Kanty (pochowany w kolegiacie 
św. Anny), Izajasz Boner (augustia-
nin, również profesor Akademii, po-
chowany w kościele św. Katarzyny 
na Kazimierzu), Szymon z Lipnicy 
(bernardyn, pochowany w kościele 
oo. Bernardynów pod Wawelem), 
Michał Giedrojć (kanonik regularny 
od pokuty, pochowany w kościele 
św. Marka), Świętosław (pocho-
wany w podziemiach Bazyliki Ma-
riackiej) oraz nasz Stanisław Sołtys 
zwany Kazimierczykiem. Życie 
tych ludzi nie było pełne cudow-
ności. Nie było sielskie i anielskie. 
Było nader spokojne i zwyczajne. 
Lecz w tej zwyczajności znaleźli 
to, dzięki czemu pamięć o nich nie 
zaginęła, a potomni nazwali ich bło-
gosławionymi i świętymi. Znaleźli 
Boga samego. Stanisław Kazimier-
czyk był po prostu dobrym człowie-
kiem, dobrym kapłanem i zakonni-
kiem, który starał się gorliwie pełnić 
swoje życiowe powołanie,  nikomu 
nie wadzić, a przy tym pozostać nie 
znanym. Lecz,  gdy umierał  w 1489 
roku ludzie byli przekonani, że od-
chodzi święty. Chciał pozostać nie-
znanym, dziś, na przekór jego woli, 
mówi się o nim coraz głośniej, nie 
tylko w związku  z prośbą o jego  

kanonizację, ale również w związku 
z tym, że staje się on symbolem tych 
kapłanów, braci zakonnych, sióstr  
i ludzi świeckich, świętych lecz nie 
znanych, tych których historie życia 
i imiona zna tylko Bóg. Bóg, który 
jest gwarantem, że ich służba, ich 
cierpienie, ich świadectwo nie po-
szły na marne i mają sens. Ich imio-
na widnieją w Jego Księdze Życia.

Stanisław Kazimierczyk i jemu 
podobni, są dla mnie kamieniami 
obrazy, z których wznosi się gmach 
chrześcijaństwa. Jest przypomnie-
niem o chrześcijaństwie pełnym 
paradoksów. Chrześcijaństwie gło-
szącym, iż trzeba umierać, aby żyć, 
trzeba tracić, aby zyskać, cierpieć, 
aby się radować, wyrzekać się po-
siadania, aby być. Dla mnie naj-
ważniejszym wezwaniem z litanii 
skierowanej ku niemu są słowa, 
które mówią o tym, kim był – Gorli-
wym czcicielem Matki Najświętszej, 
oraz Ozdobą zakonu kanoniczego. 
To wezwanie mówi o tym, że był 
moim współbratem, Kanonikiem 
Regularnym Laterańskim i jest do-
wodem na to, że można osiągnąć  
w tym zakonie świętość, służąc Bogu 
i bliźnim. Mam nadzieję, iż cały ten 
zapas świętości, przewidziany dla 
nas, nie wyczerpał się wraz z jego 
śmiercią i końcem średniowiecza. 

kl. Grzegorz Cyganik CRL
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DZIECIŃSTWO
Stanisław Sołtys zwany Ka-

zimierczykiem przyszedł na świat 
27 września 1433 roku. Pochodził  
z rodziny mieszczańskiej, zamiesz-
kałej na Kazimierzu. Jego ojciec, 
Maciej, był rzemieślnikiem sztuki 
tkackiej. Poza swoją pracą, przez 
wiele lat przewodniczył sądom 
miejskim. Mieszkańcy Kazimierza 
postrzegali go jako człowieka rzetel-
nego i na wskroś uczciwego. Matka 
Kazimierczyka miała na imię Jadwi-
ga. Była to niezwykle pobożna ko-
bieta; prawdopodobnie wywodziła 
się z warstwy mieszczańskiej. 

Rodzina Stanisława Sołtysa 
była ogromnie religijna. Jej całe 
życie ściśle wiązało się z parafią  
i kościołem Bożego Ciała na Ka-
zimierzu, do którego regularnie 
uczęszczali. Właśnie w tej świątyni 
Stanisław, już jako młody chłopak, 
praktykował kult Najświętszego Sa-
kramentu i Matki Bożej. Obserwo-
wał tam pracę zakonników, Kanoni-
ków Regularnych, do których póź-
niej zapragnął wstąpić. Kościół Bo-
żego Ciała stał się miejscem, gdzie 
Stanisław miał okazję uczestniczyć  
w ukochanej przez niego Eucharystii. 
Mógł tam spędzać czas na głębokiej 

modlitwie, słuchać kazań, budować 
swoje święte powołanie.   

EDUKACJA
Stanisław Sołtys kształcił 

się przy Klasztorze Bożego Cia-
ła na Kazimierzu. Tam mieściła się 
szkoła przeznaczona dla młodych 
chłopców, prowadzona przez kano-
ników regularnych. Po jej ukończe-
niu Stanisław podjął studia w Aka-
demii Krakowskiej. Zgłębiał tam  
m. in. logikę, gramatykę, retory-
kę, matematykę, fizykę, astronomię  
i muzykę. Następnie kontynuował 
studia na wydziale teologicznym, 
gdzie uzyskał doktorat. 

PIERWSZE CHWILE  
W KLASZTORZE

Gdy Stanisław miał 23 zde-
cydował się wstąpić do Klasztoru 
Bożego Ciała na Kazimierzu. Na 
początku odbył nowicjat. W czasie 
jego trwania odznaczał się sumien-
nością i pracowitością. Pomagał  
w utrzymaniu czystości i w pracach 
kuchennych. Zawsze wiedział, co 
i jak należy wykonać. Gdy trzeba 
było zająć się chorymi, wkładał w to 
całe swoje serce. Nie narzekał nawet 
wtedy, gdy starszym współbraciom 

Niektórzy mówili o nim: „Apostoł Eucharystii”,   
„Czciciel Matki Bożej”. Byli też i tacy, którzy  

określali go mianem: „Kaznodziei,  
który Słowo Boże wiernie objaśniał”.  
Mowa tutaj o Kanoniku Regularnym  

z Klasztoru Bożego Ciała,  
o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku.
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czy gościom trzeba było umyć nogi. 
Stanisław Sołtys, już na samym 
początku swojej zakonnej drogi, 
odznaczał się niespotykaną pokorą  
i pracowitością. 

ZAKONNIK I KAPŁAN
Zaledwie po roku nowicjatu 

Stanisław złożył śluby zakonne. 
Dalszy okres przygotowania do 
kapłaństwa nie trwał zbyt długo. 
Kazimierczyk był już po studiach, 
dlatego kapłanem został mając 25 
lat. W ciągu pierwszych lat kapłań-
stwa zajmował się skryptorium 
oraz młodymi zakonnikami, którzy 
nie mieli tak wysokiego wykształ-
cenia jak on. Bł. Stanisław był do-
skonałym wychowawcą młodzie-
ży zakonnej. Składało się na to nie 
tylko jego wysokie wykształcenie, 
ale także bogate życie duchowe. 
Wiele czasu poświęcał modlitwie, 
dbał o czystość swojego sumie-
nia, zaczytywał się w Piśmie św.  
i dziełach ascetycznych. Regu-
larnie przystępował do spowiedzi  
i komunii św. Potrafił przemilczeć  
i pohamować swój język, gdy słyszał 
nieprzyjemne uwagi, kierowane pod 
jego adresem. To wszystko sprawi-
ło, że dla młodszych współbraci był 
wzorem do naśladowania. To, cze-
go nauczał, miało odzwierciedlenie  
w jego życiu. 

Gdy minęło 5 lat od momentu 
przyjęcia świeceń, przełożeni 
powierzyli Stanisławowi 
bardziej odpowiedzialne za-
dania - zaczął pełnić w pa-
rafii Bożego Ciała funkcję 
kaznodziei i spowiednika,  
w klasztorze zaś zastępo-
wał przełożonego i konty-

nuował wychowywanie młodzieży 
zakonnej. 

KAZNODZIEJA  
SŁOWO BOŻE  

WIERNIE  
OBJAŚNIAJĄCY

Stanisław pełnił funkcję kazno-
dziei do końca swego życia (przez 
26 lat). Nie ma najmniejszej wąt-
pliwości, że się do tego nadawał. 
Po pierwsze posiadał wysokie wy-
kształcenie, doskonale znał język 
polski i niemiecki, którymi przecież 
posługiwała się ludność w parafii 
Bożego Ciała. Również niezmiernie 
ważne jest to, że głoszone kazania 
kierował do mieszkańców swego ro-
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dzinnego miasta, Kazimierza. Znał 
ich obyczaje, problemy, troski i reli-
gijność, przez co łatwiej docierał do 
tych, którzy go słuchali. 

Kazania Stanisława Sołtysa 
były głoszone na wysokim poziomie. 
Przybywało na nie wielu wiernych, 
nie tylko z Kazimierza, ale i z Krako-
wa. W kazaniach odważnie potępiał 
wszelkie objawy grzechu. Podkreślał 
zbawienną wartość Eucharystii, czę-
sto o niej mówił i zachęcał, by nigdy 
Jej nie ignorować. Ponadto nauczał 
prawd wiary, sumiennie tłumaczył 
Pismo Święte, poruszał aktualne 
problemy parafii i starał się pomóc  
w ich rozwiązywaniu. 

Jego ojcowska troska o wszyst-
kich wiernych objawiała się także  
w wielu godzinach spędzonych  
w konfesjonale. Bóg jeden wie, jak 
wielu duszom Stanisław Sołtys po-
mógł swoją pracą dojść do Nieba.    

OPIEKUN UBOGICH,  
NADZIEJA CHORYCH
Stanisław Sołtys skupiał ogrom-

ną uwagę na ludziach chorych, bied-
nych i cierpiących. Dostrzegał ludz-
ką niedolę, starał się wspierać ludzi 
w ich problemach. Często rezygno-
wał z wygody, odbierał sobie część 
pożywienia po to, by móc podzielić 
się z drugim człowiekiem. Oczywi-
ście, jako kapłan regularnie odwie-
dzał chorych parafian. Przynosząc 
im Najświętszy Sakrament, podtrzy-
mywał ich na duchu. Wszystkich na-
potkanych ludzi traktował w równy 
sposób, wpływowe i bogate osoby 
nigdy nie były przez niego fawory-
zowane. 

ŚMIERĆ
Stanisław odszedł do Domu 

Ojca w Święto Podwyższenia Krzy-
ża, 3 maja 1489 roku. Miał wtedy 
zaledwie 56 lat. Ostatnie chwile 
swojego życia spędził w klasztornej 
infirmerii. Niektórzy biografowie 
twierdzą, że przyczyna tak szybkiej 
śmierci mogła leżeć w tym, iż Sta-
nisław zbyt rygorystycznie pościł, 
umartwiał ciało, a na dodatek wiele 
czasu poświęcał sumiennej pracy. To 
wszystko doprowadziło go do skraj-
nego wyczerpania, które przypłacił 
życiem. 

UCIECZKA BĘDĄCYCH  
W NIEBIEZPIECZEŃSTWIE

Stanisław Sołtys, dla miesz-
kańców Kazimierza i Krakowa, był 
osoba niezwykłą i cenioną. Wielu  
z nich uważało go za świętego już za 
jego życia, dlatego od razu po jego 
śmierci modlono się do niego, aby 
wypraszał u Boga potrzebne łaski. 

O dziwo, z dnia na dzień, coraz 
więcej modlących się do Stanisława 
Kazimierczyka otrzymywało łaskę 
zdrowia i umocnienia w wierze. 
Rozwiązywały się także wszelakie 
problemy zwracających się do nie-
go ludzi. Stanisław licznymi cuda-
mi udowodnił, że wciąż troszczy się 
o ludzi i nigdy nie przestaje prosić 
Boga w naszych intencjach. Spró-
buj, może tym razem wybierze się 
do Boga w twojej sprawie…

kl. Maciej Guziejko CRL 
- redaktor
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specjalista 
we wszystkich dolegliwościach

Pani Wanda po przebytym zawale serca, od dłuższego 
czasu była przykuta do łóżka. Kiedy straciła świado-

mość, została umieszczona w szpitalu na oddziale 
intensywnej terapii.  Gdy rodzina spostrzegła, że jej 
dolegliwości, w połączeniu z wiekiem, nie dają szans 
na przeżycie,a lekarze nie są w stanie wiele uczynić, 

postanowili przypuścić „szturm” do nieba poprzez orę-
downictwo bł. Stanisława Kaźmierczyka. Ufna modli-
twa i błogosławieństwo relikwiami przyniosły chorej 
nieoczekiwane przez nikogo skutki, określane mianem 

CUDU.



12 wrzesień-grudzień2009

BŁ. STANISŁAW NIE  
ZNA SŁOWA: „NIEMOŻLIWE”

Świętość ludzi wynoszonych na  
ołtarze jest potwierdzana przez niezwy-
kłe znaki Boże, cuda i łaski. Nie inaczej 
jest w przypadku bł. Stanisława. W jego 
życiu, a także po śmierci, aż do dnia dzi-
siejszego, przez jego osobę przejawia 
się bliskość i łaskawość Boga. Te znaki 
Bożego działania oraz nadzwyczajne 
łaski budzą zaufanie i przeświadczenie 
o świętości Stanisława, przyciągając do 
jego grobu coraz liczniejszych pielgrzy-
mów.

Wyrazem miłości Boga w osobie 
Stanisława jest przekonanie wiernych 
o jego niebieskiej chwale i zaufanie, że 
będąc już przed Jego tronem nieustan-
nie „interweniuje” w sprawach trud-
nych, a często beznadziejnych. On chy-
ba nie zna słowa: niemożliwe.  Dlatego 
wydeptywanie ścieżek do miejsca jego 
spoczynku trwa nieustannie, do dziś.

PIERWSZE CUDA
Bezpośrednio po śmierci bł. Stani-

sława wierni zaczęli zwracać się za jego 
wstawiennictwem do Boga o pomoc,  
z tym samym zaufaniem, z jakim zwy-
kli czynić to za życia błogosławione-
go.  Przełożeni zakonu postanowili 
wybrać spośród braci jednego, który 
prowadziłby zapiski o otrzymywanych  
darach za wstawiennictwem Stanisława.  
W pierwszym roku po śmierci  zapisa-
no aż 176 nadzwyczajnych łask. 

 Pierwsza z nich dotyczyła 
Reginy, żony Klemensa Niger, tkacza 
z Kazimierza. Cierpiała ona od dłuż-
szego czasu na krwotok. Kiedy ból  
i cierpienie dręczyły jej ciało, wówczas 
ukazał jej się Stanisław, zachęcając aby 
ze swoimi dolegliwościami udała się 
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do pobliskiego 
Kościoła Bo-
żego Ciała, w 
którym znajduje się 
jego grób. Regina nie zwle-
kała i udała się do miejsca 
wskazanego przez świętego zakonnika. 
Tam, klęcząc i zatapiając się w modli-
twie, otrzymała łaskę uzdrowienia.

Charakterystyczne dla niej jest to, 
że uzdrowiona pochodziła z rodziny 
tkaczy, a więc zawodu wykonywanego 
przez ojca Stanisława- Macieja Sołtysa. 
Regina uwierzyła i idąc za wskazania-
mi objawiającego się błogosławionego, 
udała się do pobliskiego grobu, przy 
którym została uzdrowiona. 

WIATR ZMIENIŁ KIERUNEK 
W miejscu, gdzie spoczywają do-

czesne szczątki bł. Stanisława, znajdu-
ją się liczne obrazy wotywne, będące 
wyrazem podziękowania za otrzymane 
łaski. Jeden z nich szczególnie przyku-
wa uwagę. Widnieje na nim wizeru-
nek płonącego miasta Kazimierz, nie 
będącego wówczas jeszcze integralną 
częścią Krakowa. Nad pełną grozy 
sytuacją góruje postać naszego błogo-
sławionego. Obraz ukazuje wydarze-
nie, które miało miejsce w 1623 roku, 
kiedy to w Poniedziałek Wielkanocny 
na terenie Kazimierza, płomienie ognia 
trawiły budynek po budynku. Potężna 
łuna była dostrzegalna w pobliskim 

Krakowie. 
Także kościół i klasztor kanoników 

regularnych był w poważnym zagroże-
niu, z tej racji, że część zabudowań była 
drewniana. Część zakonników ostat-
kiem sił walczyła z nieujarzmionym 
żywiołem, natomiast inni pośpiesznie 
udali się do grobu bł. Stanisława. Mo-
dlitwa została wysłuchana. Wiatr zmie-
nił kierunek. Kościół i klasztor, jako 
nieliczne z zabudowań miasta, pozosta-
ły nietknięte przez płomienie ognia. 

LEKARZ WZROK  
PRZYWRACAJĄCY 

Najtrudniejsze sprawy, po ludzku 
beznadziejne, nie stanowiły dla naszego 
błogosławionego żadnej przeszkody, by 
owocnie orędować u Boga w ludzkich 
niedolach. Pomnikiem wdzięczności 
dla bł. Stanisława za wstawiennictwo 
u Boga jest kościół w Suchej Beskidz-
kiej.  

Przez większą część życia hrabia 
Piotr Komorowski cierpiał na choro-
bę oczu. Wobec zbliżającej się per-
spektywy utraty wzroku zwrócił się  
w swojej niedoli do bł. Stanisława. Do-
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znał natychmiastowego uzdrowienia.  
W dowód wdzięczności wybudował  
w swoich dobrach w Suchej Beskidz-
kiej kościół i klasztor, a następnie oddał 
go pod opiekę kanonikom regularnym 
z Kościoła Bożego Ciała. W dokumen-
cie erekcyjnym zostało podkreślone, 
że zasługami i modlitwami pobożnego  
i naprawdę błogosławionego Stanisła-
wa Kazimierczyka wrócił do zdrowia. 

Warto dodać, że liczne uzdrowienia 
za wstawiennictwem błogosławionego 
dotyczył chorób i dolegliwości związa-
nych z oczami. 
MEDYCYNA ROZKŁADA RĘCE 

Do dziś wiele się nie zmieniło. 
Wierni gromadzący się przy grobie  
bł. Stanisława, doświadczają jego orę-
downictwa. Dowodem na to są liczne 
wpisy w księdze próśb i podziękowań. 
Cieszy także widok wielu młodych lu-
dzi, szczególnie studentów i kleryków, 
którzy pielgrzymują do miejsca jego 
spoczynku, szczególnie w trakcie sesji 
egzaminacyjnych. Nie powinno to ni-
kogo dziwić, gdyż za życia czuwał nad 
intelektualnym i duchowym rozwojem 
młodzieży zakonnej.

Wśród tych, co mogą cieszyć się 
jego orędownictwem był z pewnością 
Pan Jerzy. W 2002 roku podczas upad-
ku z krzesła doznał poważnego zła-
mania kości udowej prawego biodra. 
Przeszedł poważną operację, mimo 
to nie mógł już w pełni poruszać się  
o własnych siłach. Medycyna okazała 
się bezradna. Po wyjściu ze szpitala 
był skazany na poruszanie się tylko za 
pomocą kuli. Nie dał za wygraną. Jego 
żona, pani Aniela przez dwa miesiące 
codziennie uczestniczyła we Mszy św. 
odprawianej w kościele Bożego Ciała, 
prosząc o uzdrowienie dla męża. Czy-
niła to za wstawiennictwem bł. Stani-

sława. Złożyła przyrzecznie, że jeżeli 
mąż zacznie chodzić o własnych siłach, 
przyprowadzi go do grobu błogosła-
wionego.  

Już tydzień później pan Jerzy po-
ruszał się samodzielnie i uczestniczył 
we Mszy świętej dziękczynnej. Lekarz 
stwierdził, że jest to niespotykane, aby 
chory mógł odzyskać sprawność ru-
chową. Drugą niezwykłością jest fakt, 
że w przebiegu pooperacyjnym nie 
było żadnych powikłań, częstych przy 
tego typu zabiegach. 

Nasuwa się porównanie z wyni-
kiem leczenia pooperacyjnego Jana 
Pawła II. Papież operowany był w lep-
szych warunkach i młodszym wieku,  
a mimo to po takiej operacji musiał po-
ruszać się już o lasce. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  
RELIKWIAMI

O skuteczności modlitwy, zano-
szonej za wstawiennictwem bł. Sta-
nisława, przekonała się pani Wanda. 
Od dłuższego czasu cierpiała na liczne 
choroby, a nadto wielkim utrapieniem 
była bezwładna noga. Na początku 
2008 roku stan jej zdrowia uległ znacz-
nemu pogorszeniu. Poprosiła kapłana  
o sakrament namaszczenia.

13 stycznia 2008 roku została 
umieszczona w szpitalu; stan jej zdro-
wia nie rokował nadziei na przeżycie. 
Rodzina zaproponowała chorej przyby-
cie duszpasterza chorych z parafii Boże-
go Ciała- ks. Ryszarda Siutę, kanonika 
regularnego. Stałym zwyczajem kapłan 
zabrał ze sobą relikwie bł. Stanisława. 
Pani Wanda początkowo była spięta  
i milcząca, a jej reakcja ograniczała się 
do kiwnięć głową. Już w trakcie spo-
wiedzi jej stan uległ poprawie. Kiedy 
ks. Ryszard zainicjował nabożeństwo 
do błogosławionego, chora odłączyła 
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respirator i brała czynna udział w mo-
dlitwie, podczas której ucałowała reli-
kwie.  Ku zdziwieniu rodziny i lekarzy, 
zajęła pozycję siedzącą. 

Po trzech tygodniach pobytu  
w szpitalu pani Wanda powróciła do 
domu. Lekarze byli zdumieni tym, co 
się stało, rozliczne dolegliwości oraz 
wiek chorej nie dawały żadnych szans 
na przeżycie, a co dopiero wyleczenie.

Nagła poprawa stanu chorej  
z ustąpieniem dolegliwości i objawów 
jest NIEZWYKŁYM ZJAWISKIEM, 
NIEWYTŁUMACZALNYM z czysto 
lekarskiego punktu widzenia- czytamy  
w sprawozdaniu lekarskim. Dzisiaj 
pani Wanda cieszy się lepszym stanem 
zdrowia niż przed pobytem w szpitalu. 
Po ustąpieniu dolegliwości w nodze, 
może także samodzielnie chodzić. 

SPECJALISTA, DO KTÓREGO 
WARTO SIĘ ZWRÓCIĆ 

Z pewnością wielu z nas w tych 
opisach ludzkich zmagań z cierpieniami  
i chorobami może odnaleść sytu-
ację podobną do swojej. To  nie-
odłączne elementy naszego życia. 
Dlatego warto cały ten „bagaż” 
życiowych bolączek i utrapień od-
dać w ręce specjalisty, którym jest  
bł. Stanisław Kazimierczyk, aby prze-
konać się o skuteczności jego orędow-
nictwa u Boga. „Boga nikt nigdy nie 
widział”, ale przez działanie świętych 
można wiele powiedzieć, m. in. o tym, 
jak Bóg troszczy się o każdego człowie-
ka. Błogosławiony Stanisław jest takim 
Bożym specjalistą, przez którego uchy-
la On rąbka tajemnicy o sobie. Mam 
nadzieję, że niebawem nadejdzie czas, 
w którym te cudowne relacje będziemy 
mogli kończyć słowami: „Święty Sta-
nisławie Kazimierczyku, módl się za 
nami!” kl. Piotr Szydełko CRL 



16 wrzesień-grudzień2009

W.I.: Kim był bł. Stanisław Soł-
tys zwany Kazimierczykiem?

S.R.: Był kapłanem i zakonni-
kiem należącym do Zakonu Kano-
ników Regularnych przy kościele 
Bożego Ciała na krakowskim Ka-
zimierzu.

W klasztorze Stanisław był za-
stępcą przełożonego, wychowawcą 
młodzieży zakonnej, dla której pro-
wadził wykłady, przygotowujące 
do stanu kapłańskiego. 

Przy parafii bł. Kazimierczyk 
piastował funkcję kaznodziei, był 
spowiednikiem, otaczał opieką cho-
rych i biednych.

W trosce o ubogich i chorych 
wykazywał się troską i kompeten-
cjami. Dobrze orientował się w 
ziołolecznictwie. Ludzie zapamię-
tali go jako człowieka życzliwego  
i głęboko religijnego.

Do kazań starannie się przygo-
towywał. Sytuacja w parafii była 
trudna ze względu na popularne 
wówczas hasła, głoszone przez 
Jana Husa jak np. podważanie ka-
tolickiej nauki o sakramentach, 
prymacie piotrowym czy kulcie 
świętych. Dzięki przekonaniu,  
z jakim głosił prawdy wiary katolic-

kiej, zdobył sobie miano znakomi-
tego kaznodziei. Na głoszone przez 
niego kazania, poświęcone przede 
wszystkim kultowi Najświętszego 
Sakramentu i Matce Bożej, ściągali 
mieszkańcy z całego Krakowa. 

W.I.: Jakie są dzieje kultu bło-
gosławionego Stanisława?

S.R.: Ujmował lu-
dzi swoją świętością  
i ofiarnością względem 
ubogich. Już za życia 
zwracali się do niego  
z prośbą o pomoc w róż-
norodnych sytuacjach 
życiowych, szczególnie 
w chorobie oraz kłopo-
tach duchowych. Mieli 
do niego pełne zaufanie.

Gdy umierał, 3 maja 
1489 roku, parafianie ka-
zimierscy byli przekona-
ni, że bł. Stanisław cie-
szy się chwałą Nieba. Jak  
i za życia, tak i po śmier-
ci zwracano się do niego  
z ufnością, iż przyjdzie im 
z pomocą. Od tego mo-
mentu możemy mówić 
o kulcie,   jaki odbierał  
bł. Stanisław Kazimier-

Święty  
z Kazimierza

Z ks. dr hab. Stefanem Ryłko CRL 
 rozmawia kl. Wojciech Iwanowski CRL
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czyk w kościele Bożego Ciała.
Starania o ogłoszenie Stanisła-

wa błogosławionym zaczęły się tuż 
po Jego śmierci. W owym czasie 
władzą kompetentną do zatwier-
dzenia kultu był biskup krakowski.

W.I.: Skąd pomysł, aby po tylu 
latach od śmierci Kazimierczyka 
starać o zatwierdzenie kultu przez 
Kościół Powszechny?

S.R.: Impulsem dla mnie był fe-
nomen ciągłości kultu błogosławio-
nego, od średniowiecza, po dzień 
dzisiejszy.

W.I.: Jaka była droga do beaty-
fikacji?

S.R.: Była dość kręta i wybo-
ista (śmiech). W staraniach o be-
atyfikacje, a następnie kanonizację, 
podstawowym problemem był brak 

współczesnych Stanisławowi źródeł 
historycznych. Jednak gruntowna 
kwerenda przeprowadzona w księ-
gach sądowych miasta Kazimierza 
dostarczyła nowych dowodów na 
historyczność postaci Stanisława 
Sołtysa. Właśnie dzięki owym za-
piskom sądowym możliwe było 
otwarcie procesu beatyfikacyjnego, 
celem wykazania nieprzerwanego 
kultu i heroiczności cnot błogosła-
wionego Kazimierczyka. Poszuki-
wania te trwały aż dwadzieścia lat.

W.I.: Heroiczność cnót i nie-
przerwany kult brzmi dla naszych 
czytelników dość obco, o co takiego 
chodzi?

S.R.: Nim Stolica Święta ogło-
si kogoś błogosławionym, wymaga 
przedstawienia heroiczności cnót 

ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL (w środku) 
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oraz wyraźnego znaku z nieba, ja-
kim jest cud, którego pochodną jest 
kult. O tym, czy u jakiejś osoby wy-
stępuje heroiczność cnót, decyduje 
Komisja Teologiczna, a odnośnie 
cudu Rzymska Konsulta Lekarska, 
składająca się z pięciu biegłych 
lekarzy. Oni wypowiadają się, czy  
w danym przypadku uzdrowienia 
zachodziła sytuacja niewytłuma-
czalna, co do nagłości uzdrowienia 
i stanu choroby. 

W.I.: Jaki cud dokonał się za 
wstawiennictwem bł. Stanisława?

S.R.: W naszym przypadku 
Konsulta Lekarska rozpatrywała 
nadzwyczajne uzdrowienie Piotra 
Komorowskiego, właściciela dóbr 
ziemskich w Suchej. Chorował 
on na lewe oko, prawe zaś stracił 
na wojnie. W 1617 r. zwrócił się  
z gorącą prośbą do bł. Stanisława  
o pomoc. Został uzdrowiony tego 
samego dnia. Jako podziękowa-
nia za otrzymaną łaskę ufundował 
klasztor i kościół w Suchej. Konsul-
ta Lekarska po zbadaniu wszystkich 
okoliczności zatwierdziła jednogło-
śnie cud- nadzwyczajne, z punktu 
widzenia medycznego, uzdrowie-
nie lewego oka Piotra Komorow-
skiego z poważnej choroby. Komi-
sja Teologiczna, po zbadaniu tego 
przypadku, podała, że uzdrowienie 
nastąpiło jedynie dzięki interwencji 
bł. Stanisława Kazimierczyka.

W.I.: Jaki jest Księdza osobisty 
stosunek do osoby błogosławione-
go?

S.R.: Kazimierczyk był dla 
mnie zawsze wzorem obserwy za-
konnej. Ducha ścisłej obserwancji 
wpoił jako Magister Nowicjuszy 
swym młodszym współbraciom. 

Imponuje mi również jego 
roztropność i prawowierność. Nie 
ulegał łatwo nowinkom, czego 
przykładem był jego stosunek do 
husytyzmu oraz przestroga, jaką 
zostawił na łożu śmierci.

Jako kapłan stawiałem sobie  
bł. Stanisława za wzór kaznodziei, 
zawsze profesjonalnie przygotowa-
nego do głoszenia Słowa.

W.I.: Jakie przesłanie dla 
współczesnego człowieka nie-
sie za sobą żywot bł. Stanisława  
Kazimierczyka?

S.R.: Myślę, że tym przesła-
niem jest miłość, rozumiana jako 
chrześcijańskie Caritas. Miłość, 
jaką ukazuje nam św. Paweł w 13 
rozdziale Listu do Koryntian (1 Kor 
13,1-13). Kazimierczyk był bo-
wiem nie tylko świetnie wykształ-
conym kaznodzieją, znającym bigle 
języki, inteligentnym i współczują-
cym spowiednikiem. On naprawdę 
kochał powierzone sobie dusze.

Nie bez znaczenia pozostaje też 
sumienność i odpowiedzialność, 
jaką się odznaczał, wpierw jako 
student, a potem duszpasterz i wy-
chowawca młodzieży zakonnej.

Zdecydowanie przesłaniem, ja-
kie niesie człowiekowi w XXI wieku  
bł. Stanisław Kazimierczyk jest mi-
łość realizowana poprzez sumien-
ność codziennego życia zakonne-
go i poczucie obowiązku w trosce  
o drugiego człowieka. 

kl. Wojciech Iwanowski CRL 
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Był środek września. Tego chłod-
nego, deszczowego wieczora mia-
łem po raz pierwszy ujrzeć klasztor. 
Zmęczony długą wyprawą z Gietrz-
wałdu do Krakowa, z niecierpliwo-
ścią oczekiwałem na ten moment. 
Podróż dobiegała końca.  Z oddali 
dostrzegłem przysłonięty mgłą ko-
ściół Bożego Ciała.   Był ogromny 
i majestatyczny. Samochód powoli 
minął ceglaną bramę, a za nią dwie 
betonowe. Spokojnie wysiadłem  
z auta i znalazłem się na dziedziń-
cu klasztoru. Pod nogami poczułem 
znajome chrobotanie kamyków. Ro-
zejrzałem się dookoła i zobaczyłem 
starą, szarą, gdzieniegdzie odrapaną, 
elewację budynku przyozdobioną 
arkadami.  Właśnie remontowano 
dach i wokół pełno było gruzu i pyłu.   
Z daleka dostrzegłem ogród i boisko. 
Pierwsze wrażenie było nieco przy-
tłaczające, ale miejscu nie brakowało 
wyjątkowego klimatu.  Wszedłem 
do środka. Oczom mym ukazały się 
sędziwe komnaty przystrojone obra-
zami i herbami zakonu. Okna były 
wąskie, toteż na korytarzach panował 
półmrok.  Ale atmosfera miejsca była 
wyjątkowo podniosła. Dostałem swój 

Klasztor 
okiem nowicjusza
Ciemne korytarze, stare, wilgotne mury, chłodne 

cele i wszechogarniająca, budząca niepokój cisza… 
Czy tak wyglądają współczesne klasztory?  
Jakie tajemnice skrywają przed wiernymi?  

Oto, co zastaje za murami każdy nowicjusz…

pokój. Był całkiem przytulny – ścia-
ny pomalowane na piaskowo doda-
wały mu uroku. Niedługo po rozpa-
kowaniu się i kolacji poszedłem spać. 
Tak wyglądał mój  pierwszy kontakt 
z klasztorem. Wrażenia miałem mie-
szane, ale poznawanie tego miejsca 
dopiero się zaczęło. Zanim wstąpi-
łem do zakonu miałem wiele różnych 
wizji i obaw. Zaczęła się konfrontacja 
wyobrażeń z rzeczywistością.  Bar-
dziej niż wygląd budynku intereso-
wało mnie to jak będzie wyglądało 
życie nowicjatu w klasztorze. Posta-
ram się podzielić tym jak z biegiem 
czasu zmieniały się moje stereotypo-
we spojrzenie na życie zakonne.

Przed rozpoczęciem nowicjatu 
miałem wiele wątpliwości związa-
nych z życiem w klasztorze.  Jak do-
tąd starałem się być blisko kościoła, 
ale klasztor wydawał mi się miejscem 
ponurym, pełnym nieustannej modli-
twy i surowej ascezy. Po 3 miesią-
cach pobytu moje spojrzenie zupełnie 
się zmieniło. Zanim przekroczyłem 
klauzurę, najbardziej obawiałem się 
sztywnego planu dnia, wypełnio-
nego różnymi zajęciami od rana do 
wieczora. Bałem się, że całkowicie 
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ograniczy on swobodę. Okazało się 
być zupełnie inaczej. Dobrze ułożony 
plan wprowadza porządek do każde-
go dnia, określa dokładnie, co należy 
w danej chwili robić. Dzięki temu 
unika się rozleniwienia, a myśli mogą 
swobodnie krążyć wokół spraw Bo-
żych. Zastosowanie się do kolejnych  
punktów planu daje niesamowity 
spokój ducha, który trudno osiągnąć 
w pełnym zabiegania świecie. 

Martwiłem się także o to, jakich 
ludzi zastanę we wspólnocie. Dzi-
siaj widzę, że jest to zgromadzenie 
osób radosnych i młodych (nawet 
jeśli mają już za sobą ponad pół wie-
ku). Nie brakuje tu humoru, życzli-
wości i miłości, a te zawsze są „na 
czasie”. Każdy współbrat jest inny. 
Nikt nie traci tutaj swojej indywidu-
alności, choć wszyscy mają wspólne 
cele i działają razem.  Pięknym cha-
ryzmatem Kanoników Regularnych 
Laterańskich jest Liturgia Godzin 
(potocznie zwana „Brewiarzem”), 
odmawiana wspólnie, kilka razy  
w ciągu dnia. Modlitwa ta prawdzi-
wie uświęca każdy nasz dzień, dając 
siłę i spokój ducha, wzmacniając jed-
nocześnie poczucie jedności brater-
skiej. Każdy dzień rozpoczynany jest 
Mszą Świętą i jutrznią. Nie ukrywam, 
że kiedyś bardzo lubiłem długo spać. 
Dla „śpiocha” wstawanie przed 6 rano 
na modlitwy potrafi być bolesne.  Na 
szczęście cisza nocna, która zaczyna 
się o 22, pomaga wyciszyć się przed 
snem (tzw. „lądowanie”) i położyć się 
spać na tyle szybko, by rano obudzić 
się wypoczętym. A piękną rzeczą jest 
chwalić Boga już od rana. 

Kuchnia zakonna stara się, aby 
codziennie było coś dobrego do zje-
dzenia. Posiłki są urozmaicone, a co 

jakiś czas kucharki przygotowują dla 
nas różne nowości kulinarne. Jadamy 
w refektarzu, wspólnie z kapłanami, 
karmiąc jednocześnie duszę Słowem 
Bożym, odczytywanym przez jedne-
go z kleryków. 

O rozwój intelektualny i ducho-
wy nowicjuszy dbają ksiądz magister 
i ojciec duchowny. Kilka razy w tygo-
dniu organizowane są wykłady m. in. 
z historii zakonu, ascetyki czy wpro-
wadzenia do chrześcijaństwa. Raz na 
tydzień udaję się na Instytut Księży 
Misjonarzy na zajęcia z języka łaciń-
skiego.

Mimo moich obaw życie w nowi-
cjacie nie jest ani nudne, ani totalnie 
odizolowane od świata. Przełoże-
ni dbają o to, by nie brakowało za-
równo pracy, jak i rekreacji. Istnieje 
dostęp do prasy, do wiadomości ze 
świata. Dwa razy 
w tygodniu jest 
okazja by zażyć 
więcej swobody 
i udać się na kil-
kugodzinną prze-
chadzkę po Kra-
kowie. W święta 
jest zwykle wię-
cej wolnego cza-
su, a w imieniny 
współbraci urzą-
dzane są wspól-
ne rekreacje. Co 
jakiś czas orga-
nizowane są wy-
cieczki kulturalne 
i krajoznawcze. 
To zwykle oka-
zja by zaczerpnąć 
więcej świeżego 
powietrza i zoba-
czyć nowe, cie-
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kawe miejsca. Każdy dzień staramy 
się przeżywać pobożnie, ale wesoło  
i aktywnie.  I choć czasami wydawać 
by się mogło, że ograniczeń w życiu 
zakonnym nie brakuje, to trwanie 
blisko miłości Bożej zdecydowanie  
rekompensuje wszelkie wyrzeczenia.

Po trzech miesiącach życia  
w klasztorze mogę śmiało powie-
dzieć, że nie sprawdziła się większość 
moich obaw. Mimo, że pierwsze dni 
były dość trudne, to szybko przy-
zwyczaiłem się do nowego miejsca 
zamieszkania. Coraz częściej klasz-
tor zaczynam postrzegać, jako swój 
nowy dom, a współbraci, jako wielką 
rodzinę. Zacząłem lepiej rozumieć 
słowa Jezusa: «Nikt nie opuszcza 
domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzie-
ci i pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 

więcej».  Czas płynie tutaj powoli, 
ale miesiące w kalendarzu zmieniają 
się bardzo szybko. To taki tutejszy 
paradoks.  Mimo dłuższej rozłąki  
z rodziną nie czuje się tu tęsknoty.  
A w razie potrzeby wystarczy tele-
fon do bliskich, by po chwili poczuć  
atmosferę domu rodzinnego. Każde-
go dnia czekają nowe przygody. Nie 
zawsze żyje się łatwo i przyjemnie, 
a jednak na modlitwie Pan Bóg daje 
siłę do zmagania się nawet z najwięk-
szymi trudnościami.  

now. Rafał Przestrzelski

nowicjusze: Rafał i Marek na Kopcu Kościuszki
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Zapatrzeni podczas świąt Boże-
go Narodzenia w Niemowlę złożone 
w żłobie, podnieśmy wzrok na Jego 
najbliższych - Maryję i Józefa. Swoje 
odkupieńcze zadanie Mesjasz chciał 
rozpocząć od prostej, zwyczajnej 
rodziny. Jezus podobnie, jak każdy  
z nas, chciał mieć rodzinę. Pragnął  
w niej wzrastać i rozwijać się, żyjąc 
na ziemi. Tutaj stawiał pierwsze i ko-
lejne kroki w bezinteresownej miło-
ści. 

Jaki był Jego dom, skoro ukształ-
tował tak „wielkiego” Człowieka? 
Ognisko domowe zostało, jako pierw-
sze, uświęcone obecnością Jezusa. 
Od Maryi i Józefa Jezus nauczył się 
mówić. Od nich przejął pewne zwro-
ty językowe i powiedzenia, którymi 
później posłużył się w swoim naucza-
niu. Widział, jak Matka zostawiała na 
następny dzień trochę ciasta, żeby się 
zakwasiło, a następnie dodawała do 
niego wody i mieszała z nowym cia-
stem, po czym przykrywała je płót-
nem i czekała, aż wyrośnie. Patrzył, 
jak cerowała odzież. Jeżeli  ubranie 
było porwane, szukała kawałka mate-
riału nadającego się na łatę. Z zain-
teresowaniem, właściwym dzieciom, 
mały Jezus pytał Mamę, o wszystko, 
co  budziło w Nim ciekawość. 

Po latach epizody te pojawią się 

w nauczaniu Chrystusa.  Nie możemy 
zapomnieć tej podstawowej nauki, 
iż prawie wszystkie dni, jakie Matka 
Boża spędziła na ziemi, przebiegały  
w sposób bardzo podobny do dni mi-
lionów innych kobiet, zajmujących się 
swoją rodziną, wychowaniem dzieci 
i wykonywaniem prac domowych. 
Maryja uświęca to, co najmniejsze, 
co wielu uważa za nieznaczące i bez 
wartości: codzienną pracę, troskę  
o kochane osoby, rozmowy i odwie-
dziny krewnych i przyjaciół. Błogo-
sławiona normalność, która może być 
wypełniona taką miłością Boga!- pi-
sał w jednej ze swoich książek papież 
Jan Paweł II. Józefa i Maryję łączyła 
święta czułość, duch służby i pragnie-
nie, ażeby życie drugiej osoby było 
szczęśliwe. Taka właśnie była rodzi-
na Jezusa: święta, przykładna, pełna 
ludzkich cnót oraz  gotowa do wypeł-
nienia woli Bożej. Rodzina chrześci-
jańska powinna być odwzorowaniem 
Rodziny z Nazaretu, miejscem, gdzie  
przebywa Bóg i ośrodkiem wzajem-
nej miłości. 

Czy nasza rodzina spełnia te wa-
runki? Czy takie jest nasze domowe 
ognisko? Czy poświęcamy mu nale-
żyty czas i uwagę? Czy Jezus znajduje 
się w jego centrum? Czy spalamy się 
dla innych? Są to pytania, które musi-

RODZINA SZKOŁĄ CNÓT 
I MIŁOŚCI BEZINTERESOWNEJ
Rodziny chrześcijańskie, które naśladują Świętą 
Rodzinę, będą pełne światła i radości, jeśli każdy 
ich członek, na pierwszym miejscu, będzie starał 

się o dobre relacje z Bogiem.
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my zadawać sobie podczas codzien-
nego rachunku sumienia! Rodzice, 
przy pomocy słowa i przykładu, win-
ni być dla swoich dzieci pierwszymi 
zwiastunami wiary. 

Mając przed oczami obraz Ro-
dziny z Nazaretu, rodzice powinni 
często brać pod uwagę słowa papieża 
Jana Pawła II: Matki, czy uczycie wa-

sze dzieci modlitwy chrześcijańskiej? 
Czy przygotowujecie je w łączności 
z kapłanami do sakramentów wieku 
dziecięcego: spowiedzi i Komunii 
Świętej, bierzmowania? Czy przy-
zwyczajacie je myśleć w chorobie  
o Chrystusie cierpiącym? Czy od-
mawiacie różaniec w rodzinie?  
A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się 

Jezus, Maryja i Józef- uczieczka do Egiptu
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z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą 
domową, przynajmniej od czasu do 
czasu? Wasz przykład - prawego my-
ślenia i działania - poparty wspólną 
modlitwą jest lekcją życia i stanowi 
akt kultu szczególnie zasługujący na 
miłość Bożą. Wnosicie w ten sposób 
pokój w progi domu: Pax hic domui! 
Pamiętajcie: tak oto budujecie Ko-
ściół. 

Rodziny chrześcijańskie, które 
naśladują Świętą Rodzinę, będą pełne 
światła i radości, jeśli każdy ich czło-
nek, na pierwszym miejscu, będzie 
starał się o dobre relacje z Bogiem. 
Rodzina jest  szkołą cnót i miejscem, 
w którym możemy spotkać się z Bo-
giem. Z wiarą, nadzieją i miłością 
powinniśmy podchodzić do małych 
i dużych problemów, które zdarzają 
się w każdym domu. W ten sposób 
miłość wypełni wszystko, będzie 
prowadzić do dzielenia się radościa-
mi i ewentualnymi zmartwieniami. 
Pozwoli uśmiechnąć się, zapomnieć 
o własnych troskach i zająć się bliski-
mi - wysłuchać współmałżonka oraz 
dzieci, okazać im, że są rozumiani  
i kochani. Aby dzień po dniu uświę-
cać życie rodzinne, musimy pamiętać 
o praktykowaniu wielu cnót chrześci-
jańskich, a dzięki serdeczności i mi-
łości stworzymy prawdziwie rodzin-
ną atmosferę. 

Rodzina zjednoczona z Chrystu-
sem to wspólnota wiary i miłości, 
która powinna w każdej sytuacji być 
żywym świadkiem Jezusa. Każde 
chrześcijańskie ognisko domowe 
znajdzie w Świętej Rodzinie dosko-
nały przykład tego, jak powinno się 
postępować, żeby każdemu ze swych 
członków dać możliwość uświęcenia 
i pełnię człowieczeństwa. Rodzina 

jest podstawową i najprostszą for-
mą społeczeństwa. Jest zasadniczą 
szkołą wszystkich cnót społecznych 
i chrześcijańskich. Jest podstawą 
życia społecznego, gdyż w rodzinie 
uczymy się posłuszeństwa, troski  
o innych, poczucia odpowiedzial-
ności, wzajemnego zrozumienia  
i pomocy oraz godzenia, w du-
chu miłości, różnych charakterów. 
Człowiek zazwyczaj jest taki, jakim 
ukształtowała go rodzina. Zdrowie 
społeczeństwa mierzy się zdrowiem 
rodzin. Dlatego też ataki skierowa-
ne przeciwko rodzinie są atakami 
na społeczeństwo, a skutki takich 
ataków są natychmiast odczuwalne. 
Rodzina otrzymała od Boga posłan-
nictwo, by stać się pierwszą i żywotną  
komórką społeczeństwa - przypomi-
na Sobór Watykański II. Utworzona 
przez Pana Boga jest konieczna dla 
rozwoju zdrowego, normalnego czło-
wieka i społeczeństwa. Bóg wyjawia 
w Biblii swoją więź z ludźmi  także 
za pomocą stosunków rodzinnych.  
W rodzinie Swego Syna ukazuje Bóg 
i dzisiaj, że miłość, wierność, poświę-
cenie i bezinteresowność są możliwe. 
Dla rodziców i dzieci każdy dzień 
jest sposobnością do dobrowolnego 
obdarowywania siebie nawzajem,  
a w konsekwencji - ofiarowania siebie 
innym. Rodzina to naturalna i pierw-
sza szkoła miłości bezinteresownej! 
Pamiętajmy o tym, mając za przykład 
Świętą Rodzinę z Nazaretu. 

kl. Paweł Jacko CRL
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kl. Paweł Jacko CRL

Pobudka przed szóstą, a po niej 
trzydziestokilometrowy marsz, nieza-
leżnie od tego, czy praży słońce, czy 
leje deszcz. Dzień z życia żołnierza? 
Nie! Świetna propozycja na wakacje: 
pielgrzymka na Jasną Górę.

Zapewne każdy z nas słyszał  
o takiej formie pokuty, co więcej, jest 
duże prawdopodobieństwo, że w gro-
nie naszych znajomych znajdziemy 
osoby, które na pieszej pielgrzymce 
już były lub chcą na nią wyruszyć.

Taki sposób spędzania wakacji 
może być  niezrozumiały dla osób, 
które największą przyjemność czerpią 
z siedzenia na kanapie przed telewizo-

rem, a za jedyny akceptowany sposób 
urlopowania uważają leżenie na plaży. 
Można się zastanawiać, ile trzeba by 
było takiemu człowiekowi zapłacić, 
aby zadał sobie trud pielgrzymowa-
nia, jednak chętnych do dobrowolnego 
podjęcia takiego wysiłku nie brakuje.

6 sierpnia 2009 roku z kościoła pod 
wezwaniem św. Anny wyruszyła 298 
Piesza Warszawska Pielgrzymka Aka-
demickich Grup 17, a wraz z nią wspól-
nota pielgrzymów formowana w duchu  
św. Augustyna i prowadzona przez ka-
płanów i kleryków z Zakonu Kanoni-
ków Regularnych Laterańskich, której 
przewodnikiem jest ks. Jarosław Klim-

DO MARYI Z KANONIKAMI 
czyli marsz  

błękitno-czerwono-błękitny
Powiewa nudą, prawda? Co może być  

ciekawego w przejściu przez pół Polski tylko po 
to, by spędzić przed Matką Bożą 10 sekund?
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czyk CRL - duszpasterz powołań. Gru-
pa błękitno - czerwono - błękitna, bo  
o niej mowa, jest stosunkowo niewiel-
ka. W tym roku liczyła 80 osób, dzięki 
czemu wszyscy pielgrzymi czują się 
jak jedna wielka rodzina. Zresztą, jak 
wiadomo, na pielgrzymce każdy zwra-
ca się do siebie per „siostro/bracie”. 
Ludzie są bardzo otwarci, życzliwi  
i zawsze uśmiechnięci, mimo wysiłku, 
jaki przysparza wędrówka. Specyficz-
ny klimat w grupie Kanonickiej two-
rzą także księża - wyżej wspomniany 
ks. Jarek zawsze służący dobrą radą  
i dbający o każdego pielgrzyma wraz 
z wiecznie roześmianymi i rozśpiewa-
nymi kapłanami: ks. Łukaszem Buga-
łą i ks. Tomaszem Tyszkiewiczem.

Wielu z Was ciekawi zapewne, 
jak wygląda dzień z życia pielgrzy-
ma. Otóż, nie jest on skomplikowa-
ny: wstaje on najczęściej ok. godziny 
5 rano, ubiera się, w miarę możliwości 
myje, składa namiot, pakuje do pod-
ręcznego plecaka niezbędny ekwipu-
nek i o 6 rano wyrusza zaspany, lecz ze 

śpiewem na ustach, w drogę. W czasie 
ok. 30 km marszu ma 4 postoje. Mniej 
więcej o godzinie 17 dociera na noc-
leg, po przywitaniu gospodarzy i roz-
łożeniu namiotu ma wreszcie chwilę 
na odpoczynek. O godzinie 21 pątnik 
uczestniczy w Apelu Jasnogórskim, 
po którym automatycznie zasypia.

Na pierwszy rzut oka powiewa 
nudą, prawda? Co może być ciekawe-
go w przejściu przez pół Polski tylko 
po to, by spędzić przed Matką Bożą 
10 sekund (tyle właśnie czasu ma piel-
grzym na modlitwę przed obrazem)? 
Otóż, w czasie drogi każdy człowiek 
poznaje nie tylko fizyczne możliwości 
swojego ciała, ale także, a może przede 
wszystkim, poznaje Boga, który doda-
je mu sił i ubogaca kolejnymi łaskami. 
Pątnik ma możliwość kontemplacji 
Słowa Bożego i dostrzeżenia obecno-
ści Jezusa w swoim życiu. Każdego 
dnia wysłuchuje konferencji na tema-
ty związane z jego życiem, a także 
świadectw wiary ludzi, takich  jak on. 
Oprócz modlitwy i śpiewu, który jest 

ks. Jarosław Klimczyk CRL
(przewodnik grupy kanonickiej)
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nieodłączną częścią pielgrzymki, jest 
czas na rozmowę z braćmi i siostra-
mi, która, wbrew pozorom, także jest 
bardzo wartościowa. Pielgrzym znaj-
duje również czas na przyjemności-
trzeciego dnia wędrówki, w Michało-
wicach odbywa się wspólna zabawa 
przy muzyce - bardzo radosne wyda-
rzenie, które daje dużo dobrej energii 
na kolejne dni. Zgodnie z kanonicką 
tradycją wszyscy pielgrzymi z gru-
py przybywają na miejsce zabawy, 
tańcząc poloneza i śpiewając pieśń 
„Panu naszemu pieśni grajcie”. Jest 
to bardzo charakterystyczny element, 
wyróżniający błękitno - czerwono - 
błękitnych na tle innych grup.

Każdego dnia pątnicy korzystają 
z pomocy, jaką oferują im wspaniali 
gospodarze, ludzie naprawdę hojni  
i bardzo otwarci. Niektórzy z nich są 
chorzy, starzy lub ubodzy, a jednak 
dzielą się z tą rzeszą ludzi tym, co 
mają: miską zupy, pustą stodołą lub 
po prostu kawałkiem pola, na któ-
rym można rozłożyć namiot. Jest to  

cudowny przykład braterskiej miłości, 
dlatego też, każdego dnia, pielgrzymi 
modlą się za swoich dobroczyńców 
i zanoszą ich prośby do Matki Bo-
żej. Ludzie poznani w czasie drogi, 
zapadają w pamięć na bardzo długo,  
a każdą chwilę ze wspólnej wędrówki 
wspomina się z uśmiechem na ustach, 
szczególnie w tak zimne i deszczowe 
dni jak ten za oknem. 

Jeśli kiedykolwiek  zastanawiali-
ście się nad pójściem na pieszą piel-
grzymkę, to polecam ją Wam z całe-
go serca. Jest to wspaniały sposób by 
pozytywnie „naładować się” na cały 
rok.  Jestem pewna, że nie pożałujecie 
swojej decyzji, co więcej, może tak 
jak ja, zakochacie się w pielgrzymo-
waniu, a jeśli pójdziecie z „Kanonika-
mi”, to prawdopodobnie się spotka-
my.

Sylwia Hańczyc
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Kongres Kanoników 
Regularnych 

Świętego Augustyna

W dniach od 31 sierpnia do 4 września  
w Como k. Mediolanu odbył się Kongres  

Kanoników Regularnych Świętego Augustyna. 
Wzięli w nim udział kanonicy z wielu krajów: 
z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Brazylii, Anglii, 

Polski, Włoch, Belgii i Francji. 
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Wymiana  doświadczeń dusz-
pasterskich z tych licznych krajów 
zaowocowała wieloma pięknymi 
wnioskami, ale nie brakowało też 
głosów pełnych żalu, bezsilno-
ści wobec niewielkiego znaczenia 
współczesnego kanonikatu i dla  
całego Kościoła, zwłaszcza w kra-
jach Europy Zachodniej. 

Tym trudnościom w słowach 
swojej homilii, wygłoszonej przy 
grobie św. Augustyna, próbo-
wał wyjść naprzeciw gość hono-
rowy kongresu bp Paul Desfar-
ges SJ - następca św. Augustyna 
na stolicy biskupiej w Hipponie  
(Obecnie jest to biskupstwo Kon-
stantyny i Annaby- dawna Hip-
pona. W sumie w Algierii są  
4 diecezje: archidiecezja Algie-
ru: 47 księży i 65 sióstr zakon-
nych, która zajmuje centrum  
i północ kraju; diecezja Oranu: 
15 księży, 30 sióstr, na zachodzie 
kraju, aż do granicy z Marokiem; 
diecezja Konstantyny: 19 księży  
i 35 sióstr; oraz najobszerniejsza 
terytorialnie diecezja Laghouat: 10 
księży i 15 sióstr).

 Ks. Biskup opowiadał  
o swojej trzodzie, znacznie róż-
niącej się od tej, którą paste-
rzował Święty Doktor. Obecnie  
w jej skład wchodzi 12 milionów 
muzułmanów i tylko mała garst-
ka – ok. 500 osób – katolików. 
Biskup jednak mówi, że ten mały 
Kościół nie jest pozbawiony zna-
czenia. Jest on  umiejscowiony  
w narodzie muzułmańskim  
z Bożego planu, aby pokazać, że 
miłość Boża rozciąga się ponad 
wszelkimi barierami. Wspólnota 
z ludźmi innej wiary jest możli-

wa, gdy uzna się, że wszyscy, jako 
stworzenia Boga, jesteśmy braćmi. 
Wszyscy jesteśmy Boża rodziną, 
ponieważ Bóg jest Stwórcą każ-
dego człowieka. Dlatego ta nie-
wielka trzódka, przyjmując słowa  
św. Augustyna: Vita nostra dilectio 
est (Dla nas żyć to kochać), realizu-
je miłość wśród innowierców. Czyni 
to przez swoją postawę i pełnienie 
uczynków miłosierdzia. „Nasz mały 
Kościół jest sakramentem, czyli 
znakiem Bożej obecności i tkliwo-
ści - dilectio (dilectio z łac. miłość, 
przywiązanie, upodobanie, tkliwość, 
miłosierdzie, dobroć) wobec wszyst-
kich rodaków” - mówi biskup.  
W ten sposób Chrystus może wejść 
między ludzi, którzy Go nie znają  
i nie oczekują, tak samo jak 2000 lat 
temu stało się w betlejemskiej gro-
cie. Myślę, że bp Paul z tego właśnie 
względu na hasło swojej pasterskiej 
posługi wybrał fragment Ewange-
lii wg św. Łukasza: „I położyła Go  
w żłobie” (2, 7). Jakże pięknie od-
daje ono rzeczywistość algierskiego 
Kościoła. 

Innym przymiotem Kościoła 
Hippony jest jego różnorodność 
kulturowa i językowa. Zdarza się 
bowiem, że na zgromadzeniach li-
turgicznych zbierają się chrześcija-
nie od 25 do 30 narodowości. Poza 
tym daje się zauważyć dużą migra-
cję wiernych. Najbardziej trwali są 
księża, zakonnice, chrześcijańskie 
żony muzułmanów i kilku algier-
skich katolików. Resztę stanowią 
sezonowi robotnicy pracujących 
przy rozbudowie Algierii (zwłasz-
cza Filipińczycy) oraz studenci 
pochodzący z południowej Sahary. 
I jedni i drudzy nie mają łatwego 
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życia i każdego dnia muszą dawać 
świadectwo własnej wiary, co jest 
czasem niewygodne i niebezpiecz-
ne. Robotnicy mieszkają w specjal-
nych obozach, które mają zapewnić 
im bezpieczeństwo. Z tego względu 
bardzo ciężko dotrzeć tam biskupowi  
z posługą kapłańską. Natomiast 
studenci, mieszkający w Algie-
rii przez okres od 4 do 8 lat, mu-
szą odpowiadać na zarzuty swoich 
kolegów: „jesteś czarny - powi-
nieneś być muzułmaninem, nie 
chrześcijaninem”. „Dzięki tym  
i innym doświadczeniom wszy-
scy przechodzą trudną wewnętrzną 
drogę, która pomaga im dojrzewać  
w swojej wierze” – mówi biskup. 
Ma on świadomość, jak ważni są ci 
studenci dla kościoła afrykańskiego, 
jaką wielką pracę wykonują na polu 
świadectwa i ewangelizacji swoich 
kolegów. „Bardzo często nawiązują 
się między nimi piękne, trwałe przy-

jaźnie, które są owocem ich wiary  
i jej źródłem dla innych”. To przy-
jaźń i uśmiech są motorem wspól-
noty, która dojrzewa we wspólnym 
przeżywaniu trudności. Bp Paul 
mówi, że „nasz uśmiech jest istot-
nym podarunkiem, który wyraża 
dobroć Boga, który nas posyła”.

Myślę, że wspólnota z Hip-
pony jest wyraźnym znakiem  
i powinna być wzorem dla  
Kościoła dzisiejszej Europy.  
Migracja ludzi, mieszanie się kultur  
i religii stały się faktem.  Podobnie 
jest zresztą z coraz częstszym ogra-
niczaniem wolności do demonstro-
wania swoich przekonań religijnych, 
czego przykładem może być cho-
ciażby ostatni zakaz wieszania krzy-
ży we włoskich salach lekcyjnych. 
Póki co chrześcijanie mieszkający  
w Polsce nie są w takim stop-
niu narażeni, jak w Algierii czy  
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w krajach Zachodniej Europy, ani 
na otwarte prześladowanie, ani tym 
bardziej na dominację innej religii 
niż katolicka. Nie możemy jednak 
tkwić w tzw. „świętym spokoju”, 
bo wyznawanie Chrystusa zawsze 
budziło i będzie budzić opór ze 
strony tych, których sumienia nie 
są czyste. 

Nie może nas to paraliżować. 
Powinniśmy raczej odnaleźć się 
w tej sytuacji i udowodnić na-
szym braciom Algierczykom, 
że tak jak oni potrafimy trwać  
w prześladowaniach, szykanach, 
oskarżeniach, i być tak jak oni sym-
bolem dla świata. Zresztą historia 
pokazuje, że chrześcijaństwo za-
wsze najsilniejsze było wtedy, gdy 
żyło w ukryciu, gdy najgłośniej 
krzyczały gardła wrogów. Gdzie 
człowiek już nic nie może zrobić, 
tam działa sam Chrystus. 

Myślę, że kongres w Como po-
kazał nam bardzo wiele. Mimo, że 
nikt tego głośno nie powiedział, to 
można uznać, że miał w sobie coś 
przełomowego. W przeciwieństwie 
do wcześniejszych kongresów 
nie było na nim wielu konferencji  
i narad, oraz nie układano projek-
tów wyjścia z kryzysu. Czas został 
całkowicie poświęcony dla braci, 
aby razem odpoczęli, podzielili 
się swoimi sprawami, posłucha-
li się nawzajem. Nie szukaliśmy 
Boga w opasłych teoriach, ale  
w ludzkim sercu i we wspólnocie, 
jak chciałby tego św. Augustyn. 
Znaki czasu wskazują na to, że jest 
to droga, którą powinni iść nie tyl-
ko kanonicy, ale wszyscy katolicy. 
Tymi znakami są przede wszyst-
kim: Benedykt XVI - najbardziej 
augustyński papież od wielu dekad, 
oraz bohaterowie powyższego arty-
kułu – wierni z Hippony.

kl. Szymon Szajko CRL
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Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą. Te słowa ks. Jana 
Twardowskiego przypominają nam 
o przemijalności i kruchości ludz-
kiego życia.

Żyjemy w świecie zagubienia. 
Tempo naszej ziemskiej egzystencji 
jest ogromne. Ludzie gonią za wy-
kształceniem, dobrą pracą i karierą 
zawodową. Funkcjonując w taki 
sposób, łatwo popaść w chorobę 
współczesności, która zwie się ego-
izmem i ślepotą wobec innych ludzi. 
Zakłada ona na oczy klapki, które 
uniemożliwiają patrzenie na bliź-
niego. Widzi się wtedy tylko swoje 
cele. Pragnienie, aby osiągnąć je za 
wszelką cenę, doprowadza do sy-

tuacji, w której cel uświęca środki. 
Gdy przychodzi chwila na refleksję, 
okazuje się, że to, o co zabiegamy 
to cele doraźne, które prędzej czy 
później zniszczy rdza i mole.  

Zmaterializowanie świata po-
woli osiąga apogeum. Człowiek 
staje się jego niewolnikiem. Ciągle 
musi być w ruchu, gdzieś pędzić; 
osiągać kolejne szczeble kariery. 
Nowości technologiczne stały się 
wielkim przyjacielem współczesne-
go człowieka. Czasem ważniejszym 
od rodziny, znajomych czy przyja-
ciół.

Coraz mniej ze sobą rozma-
wiamy, coraz więcej w nas agresji 
i stresu. Wspólną rozmowę zastąpił 

Nie ma bowiem nic piękniejszego niż dawanie innym samego sie-

Przecież jesteśmy 
ludźmi…
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telewizor i zawody w pstrykaniu 
pilotem po kanałach oraz bezdusz-
ny  plastikowy monitor komputera 
- wirtualny świat stron interneto-
wych. Brak nam czasu na odrobinę 
życzliwości i uśmiechu. Czy potrze-
ba aż tak wiele, ażeby świat był lep-
szy? Nie! Przecież to nic trudnego 
uśmiechnąć się do drugiego czło-
wieka, zapytać o zdrowie, chwilę 
porozmawiać. Niekiedy wystarczy 
nawet sama obecność. Przecież je-
steśmy ludźmi, a nie robotami.

Każdy z nas dąży do świętości 
i zbawienia. Przy wejściu do Domu 
Ojca znajduje się ciasna brama, 
przez którą należy przejść. Czym 
zatem jest owa brama? Dla wielu 

jest nią cierpienie, zarówno ducho-
we, jak i fizyczne, choroba, samot-
ność, opuszczenie czy wyrządzona 
krzywda. Mimo trudów życia wielu 
ludziom udaje się przezwyciężyć 
te momenty i wytrwać do końca. 
To pozwala przejść przez ciasną 
bramę wprost do Domu Ojca. Nie-
stety bywa też tak, że owe wejście 
staje się zbyt ciasne. Wypełnione 
złotem kieszenie, pliki banknotów, 
samochody i inne dobra materialne, 
a także pycha sprawiają, że wejście 
staje się niemożliwe. 

Czasem trzeba zatrzymać się na 
chwilę refleksji nad swoim życiem 
i postępowaniem. Może warto zwe-
ryfikować własną hierarchię war-
tości, aby Bóg był na pierwszym 
miejscu, bo gdy On jest na pierw-
szym miejscu, wszystko inne jest 
na właściwym. Gromadźmy sobie 
zatem skarby w niebie, których nikt 
nam nie ukradnie. Jakże piękne są 
słowa mówiące, że więcej rado-
ści jest w dawaniu aniżeli braniu. 
Otwartość wobec ludzi oraz chęć 
niesienia pomocy winny stać się 
dla nas priorytetem. Przecież jeste-
śmy tylko ludźmi, jakże podobny-
mi, a zarazem całkowicie różnymi, 
stworzonymi na obraz Boga i Jego 
podobieństwo. Świadectwo nasze-
go życia jest świadectwem naszej 
wiary i miłości. Nie ma bowiem nic 
piękniejszego niż dawanie innym 
samego siebie.

Seminaryjna wyprawa w góry

kl. Adam Wójcicki CRL
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kwarta wina  
dla kaznodziei

Kościół i Klasztor Bożego Ciała 
na Kazimierzu
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Przytoczony cytat może się wy-
dawać mało znaczącym epizodem  
z XV-wiecznej Konstytucji (reguły) 
KRL (Kanonicy Regularni Laterań-
scy) , ale zapewne wśród niektórych 
czytelników budzi moralne reflek-
sje, a nawet oburzenie, bo jakże to 
tak można było rozpijać kaznodzie-
ję i to za przyzwoleniem reguły ka-
nonickiej? 

Gdyby jednak odrzucić emocje, 
dochodzi się do wniosku, że ten 
obyczaj z życia klasztoru mógł po-
siadać znaczące zalety. Być może 
kwarta wina…

- była lekiem na stres, na który 
szczególnie narażeni byli przeor  
i kaznodzieja?

- działała na wyobraźnię, a ta z ko-
lei, jak wiadomo, jest konieczna  
w rozwoju każdej instytucji,

- była motywacją do awansu  
w klasztorze dla szeregowych za-
konników.

Poza tym, kiedy przeor z kazno-
dzieją spijali swoje kwarty winka, 
pozostali zakonnicy mieli trochę  
luzu i czasu na drobne grzeszki.

Autorzy nie komentują tego 
obyczaju, dodając tylko, że zgodnie 
z ówczesną konstytucją zakonną, 
kaznodzieja był zwolniony z noc-
nych modlitw i śpiewów chóral-
nych. 

Był zwolniony, czy miał za-
kaz?- rodzi się pytanie!

Od podobnych ciekawostek aż 
roi się w przytoczonym wydaniu. 
Większość z nich może być szcze-
gólnie interesująca dla mieszkań-
ców Kazimierza, jak np. wzmianka 
o istniejącym przejściu podziem-
nym do klasztoru od budynku szpi-
talnego, które zostało zamurowane 
w XV wieku, ponieważ z przejścia 
tegoż nagminnie korzystały roz-
pustne niewiasty z Kazimierza. 

A gdyby tak zburzyć tą ścianę 
w piwnicy? Może znajdują się tam 
jakieś skarby albo szczątki ówcze-
snych rozpustnic?

Dziwi też i zatrważa ówczesna 
dyscyplina klasztorna. Oto jeden  
z przykładów:

Analizując dobę zakonną, do-
chodzimy do wniosków, że zakon-
nik miał szansę tylko na pięcio-

Kaznodzieja miał też prawo do kwarty wina  
(w każdą niedzielę) co poza przeorem żadnemu  

innemu nie przysługiwało – czytamy na 176 stronie 
książki: Ze studiów nad kulturą umysłową  

kanoników regularnych  
krakowskiej prepozytury Bożego Ciała  

w XV i XVI wieku.
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godzinny sen w ciągu doby. Jeżeli 
istotnie tak było, daje nam to odpo-
wiedź na pytanie: po co budowano 
stalle przy ołtarzu i dlaczego kano-
nicy mieli tak obszerne kaptury? 

Odpowiedź jest oczywista:  
w stallach można było sobie uciąć 
drzemkę w czasie nabożeństwa, nie 
gorsząc przy tym wiernych w świą-
tyni. Wszak z perspektywy nawy 
zakonnik był niewidoczny, a do 
tego mógł zakryć głowę obszernym 
kapturem!

Jasne, że o tym autorzy nie pi-
szą wprost, ale przytaczają obszerne 
cytaty dotyczące kar, jakie stosowa-
no wobec braci,  którzy przysypia-
li w czasie nabożeństwa. Karano 
przeważnie kleryków i nowicjuszy, 
którzy nie mają jeszcze przywileju 
zasiadania w bezpiecznych dla oka, 
górnych stallach. Zasiadali więc oni 
w stallach dolnych, skąd byli bez-
ustannie „na celowniku” starszych 
braci – skarżypytów.

A kary były okrutne, gorsze od 
kar fizycznych, ponieważ winowaj-
cy byli pozbawiani posiłku i ska-
zywani na sprzątanie np. lazaretu 
klasztornego.    

Trudno wyobrazić sobie poziom 
adrenaliny u takiego nowicjusza. 
Niewyspany i głodny, sprzątając 
klasztorny lazaret, zapewne złorze-
czył starszym braciom, korzysta-
jącym  z przywileju siadywania na 
górnych stallach i nie rozumieją-
cych już potrzeb młodszych, którzy 
z natury wieku lubią pospać do woli, 
lubią dobrze podjeść, ale bardzo nie 
lubią sprzątać, nawet po sobie!  

Wymienione wyżej studium 
historyczne nabyłem z okazji pe-
regrynacji relikwii  bł. Stanisława 
Kazimierczyka w naszym kościele. 
Nabyłem bez większego entuzja-
zmu, bo historia nie leży w kręgu 
moich zainteresowań, ale uznałem, 
że wypada, zamiast obrazka z bło-
gosławionym Stanisławem, odżało-
wać dwie dychy na książkę i zrobić 
dobre wrażenie na innych.

W domu, przed odłożeniem 
książki na półkę biblioteczki, przej-
rzałem kilka jej stron.  Przejrzałem, 
a potem już z zainteresowaniem 
przeczytałem całość. Dlaczego  
z zainteresowaniem? Chyba dlate-
go, że autorzy przedstawili ciąg fak-
tów historycznych bez subiektyw-
nych komentarzy i ocen. Słowem, 
w przeciwieństwie do większości 
utytułowanych historyków, autorzy 
tej monografii nie próbują manipu-
lować czytelnikiem.

Przedstawiona w książce fakto-
grafia historyczna jest tak różnorod-
na i bogata, że może zainteresować 
nie tylko teologa, ale również psy-
chologa, socjologa, a nawet polito-
loga. 

Niestety, taka forma prezenta-
cji historii zakonu posiada także złe 
strony. W ręku czytelnika o niskim 
statusie intelektualnym może być 
źródłem nieuzasadnionych nega-
tywnych komentarzy, dotyczących 
życia zakonników w XV i XVI wie-
ku.

Nie ulega wątpliwości, że licz-
ne „smaczki historyczne”, z których 
kilka przykładów przytoczyłem 
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powyżej, bez znajomości szersze-
go kontekstu historycznego, mogą 
wydać się gorszące. Ale mogą też 
być inspiracją dla badaczy historii 
do wykazania znaczenia zakonu w 
procesie „ewolucji” reguły na tle 
środowiska społecznego ówczesne-
go Kazimierza.    

Ech, gdybyśmy żyli w XVI 
wieku, wystarczyłoby owe wyda-

Zenon z Prusicka

nie wpisać do indeksu ksiąg zaka-
zanych albo na obwolucie książki 
umieścić cenzorski zapis o treści: 
Przeznaczone dla tych spośród  
ludu Bożego, którzy mają przynaj-
mniej maturę.
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WAKACJE Z BOGIEM

PIELGRZYMOWANIE 
BŁĘKITNO-CZERWONO-BŁĘKITNE

REKOLEKCJE

Tegoroczny obóz skautowy 
dla dzieci i młodzieży odbył 
się jak zawsze w znakomitej, 
kanonickiej atmosferze. Po raz 
kolejny opiekę nad uczestni-
kami sprawował ks. Jarosław 

Tym razem 298 Warszawska 
Piesza Pielgrzymka Akademic-
kich Grup 17 odbywała się pod 
hasłem: „Wybieram Życie” Gru-
pa Kanonicka liczyła 80 osób. 
Po raz kolejny przewodnikiem 

Co pewien czas Kanonicy Re-
gularni muszą naładować swoje 
„duchowe akumulatory”. Taka 
okazja nadarzyła się w dniach 
24-28 sierpnia 2009, kiedy  
w Klasztorze Bożego Ciała (Kra-
ków) odbywały się zakonne re-
kolekcje. Tym razem prowadził 
je Pallotyn, ks. Jan Oleszko.
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Klimczyk CRL wraz z kle-
rykami Adamem Wójcickim 
CRL i Pawłem Jacko CRL.  
Nie brakowało dobrej zaba-
wy, ciekawych konferencji  
i oczywiście chwil na wspól-
ną modlitwę.

grupy został ks. Jarosław Klim-
czyk CRL duszpasterz powołań. 
W prowadzeniu pielgrzymów 
do Częstochowy pomagali mu  
ks. Tomasz Tyszkiewicz CRL  
i ks. Łukasz Bugała CRL.

Tego roku Bóg obdarzył nasz 
Zakon dwoma powołaniami: 
Markiem Łukawskim z Ełku  
i Rafałem Przestrzelskim również 
z Ełku. Uroczystość przyjęcia do 
nowicjatu odbyła się 28 sierp-
nia 2009 roku w Gietrzwałdzie.  
W czasie Mszy św. homilię wy-
głosił diakon Dawid Kover.

PRZYJĘCIE  
DO NOWICJATU
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Klerycy naszego seminarium 
każdego roku, po zakończeniu 
letniej sesji egzaminacyjnej, 
wybierają się do Gietrzwałdu. 
Pomagają w przyjmowaniu piel-
grzymów, robieniu porządków 
i w wielu innych niezbędnych 
pracach.

WAKACJE

PRAKTYKI  

W GIETRZWAŁDZIE

ŚLUBY ZAKONNE
Z kolei w Krakowie dnia 28 sierpnia 
2009 roku w Uroczystość św. Augu-
styna odbyła się Msza św, w czasie 
której, nasi współbracia złożyli śluby 
zakonne. Nowicjusz Wojciech Iwa-

Po intensywnych przygotowa-
niach do odpustu w Gietrzwałdzie, 
udaliśmy się na zasłużony odpo-
czynek. Przez kilka dni udało się 
nam zobaczyć wiele interesują-
cych miejsc. Odwiedziliśmy m.in. 
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nowski został obłuczony w sutannę 
i złożył swoją pierwszą profesję za-
konną (na okres 3 lat). Kl. Szymon 
Szajko CRL i kl. Grzegorz Cyganik 
CRL przedłużyli profesję (na rok). 

We wrześniu cała nasza uwa-
ga skupia się na przygotowa-
niu Głównego Odpustu, który  
w tym roku odbył się 13 wrze-
śnia 2009 roku. Głównej Mszy 
św. przewodniczył Arcybiskup 
Metropolita Gdański Leszek 
Sławoj Głódź. 

Szklarską Porębę, Harachow,  
Karpacz oraz Pragę. Poza tym 
zdobyliśmy Śnieżkę i wiele  
innych sudeckich szczytów. Wy-
poczęci i zadowoleni wróciliśmy 
do Krakowa, by rozpocząć kolej-
ny rok intensywnej pracy 
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KONGRES  

KANONIKÓW REGULARNYCH 

INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO

OTWARCIE RELIKWI

W dniach od 31 sierpnia do 
4 września w Como k. Me-
diolanu odbył się Kongres  
Kanoników Regularnych Świę-
tego Augustyna. Wzięli w nim 
udział m.in. kanonicy polskiej 
prowincji: ks. Marian Szczecina 
CRL - Wizytator, ks. Maciej   

Rok akademicki rozpoczęliśmy-
pielgrzymką do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Z kolei w następną 
sobotę (03 października 2009)  
w Kościele Księży Misjonarzy od-
była się  inauguracyjna Msza św., 
po której kl. Wojciech Iwanowski 
CRL złożył uroczyste ślubowanie.

Trwają przygotowania przed spo-
dziewaną kanonizacją bł. Stani-
sława zwanego Kazimierczykiem. 
Dnia 26 października za zgodą Sto-
licy Apostolskiej, została otwarta 
trumna z doczesnymi szczątka-
mi bł. Stanisława, znajdująca się  
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w Bazylice Bożego Ciała na 
krakowskim Kazimierzu celem 
pobrania relikwii, sprawdzenia 
stanu zachowania szczątków  
i ich ewentualnej konserwacji. 
Ostatnie tego typu wydarzenie 
miało miejsce w 1913 roku. 

Siepietowski CRL - Sekretarz 
Generalny, ks. Wojciech Ćwię-
kała - Magister kleryków, ks. Ja-
rosław Klimczyk CRL - duszpa-
sterz powołań i kl. Szymon Szaj-
ko CRL. Wymiana doświadczeń 
duszpasterskich zaowocowała 
wieloma pięknymi wnioskami- 
więcej na stronie 28.

Osoby z naszego seminarium wy-
brały się do Ełku, Mstowa, Drez-
denka (część została w Krakowie), 
by modlić się za zmarłych poleca-
nych w wypominkach. Dziękujemy 
za wszystkie ofiary składane przy tej 
okazji, a Wam drodzy Współbracia 
za serdeczne przyjęcie!  

WYPOMINKI 
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NOWA WŁADZA

Nowy rok akademicki jak zawsze rozpoczęliśmy wyborem 
dziekana. Został nim kleryk Piotr Szydełko CRL.  Życzymy mu 
spokojnej kadencji, przepełnionej Bożym błogosławieństwem. 

Oczywiście obiecujemy mu pomoc w pełnieniu tak  
odpowiedzialnej funkcji. 

Pragniemy jednocześnie podziękować dotychczasowemu  
dziekanowi - diakonowi Dawidowi Koverowi, który przez ostatni 
rok wkładał w pełnienie tej funkcji naprawdę sporo pracy i serca,  

a pewnie nie raz, także nerwów.  
Za to wszystko składamy mu serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

Cieszymy się faktem, że nasz były nowicjusz - kl. Wojciech 
Iwanowski CRL złożył swoją pierwszą profesję zakonną i od  1- go 

października rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy w Krakowie. Życzymy mu wytrwania w powołaniu 

oraz wielu sukcesów na studiach.  

uroczyste przekazanie władzy


