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Redakcja Cor Unum

Drodzy Czytelnicy!

Okres Wielkanocy to czas kiedy szczególnie przypominamy  
sobie, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne  
(J 3, 16). Przecież to dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,  
a była to śmierć krzyżowa (Flp 2, 8). Szatan nie ma już nic do gada-
nia. Jego ostateczna klęska to tylko kwestia czasu, a wieczna radość 
wyznawców Chrystusa staję sie coraz bliższa. 

W aktualnym numerze Cor Unum poruszymy wiele istotnych 
kwestii; m.in. podkreślimy ogromną rolę Maryi w Bożym planie 
zbawienia; zastanowimy się nad Bożym miłosierdziem i na chwi-
lę powrócimy do Wielkiego Postu. Ponadto poruszymy temat ro-
dziny i zdamy relację z ostatniego zjazdu Taize, który odbył się  
w Poznaniu. Przeprowadziliśmy również ciekawy wywiad z Wizy-
tatorem polskiej prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich, 
ks. Marianem Szczecina CRL odnośnie różnych kongregacji Kano-
ników Regularnych, które odwiedził przy okazji spraw związanych  
z kanonizacją bł. Stanisława Kazimierczyka. 

Pragniemy również podzielić się naszą radością. Ojciec Święty 
Benedykt XVI uroczyście ogłosił termin kanonizacji bł. Stanisława 
Sołtysa- naszego współbrata z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie. 
Będzie to dzień 17 października 2010 roku. 

Oczywiście na koniec opowiemy, co ciekawego działo się w na-
szym seminarium. 

Cóż, życzymy przyjemnego czytania!
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Konsystorz
reportaż ks. Pawła Pawlaka CRL

delegacja Kanoników Regularnych Laterańskich
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W DRODZE NA KONSYSTORZ
Nasz przyszły Święty wyruszył 

w swoją pierwszą podróż po Europie, 
a mówiąc poważnie, ks. Wizytator 
Marian Szczecina CRL w drodze do 
Rzymu odwiedzał niektóre wspólnoty 
kanonicze w Austrii, Belgii, Francji, 
Szwajcarii i oczywiście we Włoszech. 
Celem tych wizyt było ofiarowanie 
relikwiarzy z relikwiami oraz broszur, 
folderów i obrazków przybliżających 
postać błogosławionego Stanisława 
Sołtysa zwanego Kazimierczykiem. 
Współbracia przyjmowali relikwie 
z pewnym zaskoczeniem, zdziwie-
niem, ale przede wszystkim z rado-
ścią, zwłaszcza kiedy zobaczyli, że 
foldery są przygotowane w ich języku. 
Ksiądz Opat Prymas z Champagne 
zorganizował krótkie nabożeństwo, 
po czym Ks. Marian Szczecina CRL 
podawał relikwie do ucałowania 
wspólnocie i przybyłym wiernym na 
Mszę św. Te odwiedziny zacieśni-
ły braterskie relacje w Konfedera-
cji oraz były pozytywnie odebrane. 
 
KONSYSTORZ

Może na początek kilka słów 
wyjaśniających. Konsystorz jest to 
zebranie Kolegium Kardynałów  
z polecenia i pod przewodnictwem Pa-
pieża. Konsystorze bywają zwyczajne 
lub nadzwyczajne. Na ten pierwszy 
zwoływani są wszyscy kardynałowie, 
przynajmniej przebywający w Rzymie 
dla przedyskutowania ważnych spraw 
albo dokonania uroczystych aktów. 
Na konsystorz nadzwyczajny zwoły-

wani są wszyscy kardynałowie i jest 
on zamknięty. Tylko konsystorz zwy-
czajny może być publiczny, czyli taki, 
gdzie oprócz kardynałów mogą w nim 
uczestniczyć prałaci kurialni oraz inni 
zaproszeni goście.

Możliwość uczestniczenia w kon-
systorzu wywołuje pewne emocje. 
Zebranie to odbyło się w Sali Kon-
systorzu, która znajduje się w Pałacu 
Apostolskim. Aby tam wejść potrzeb-
ne więc są odpowiednie wejściówki 
wydane i podpisane przez Mistrza 
ceremonii papieskich. Naszej ośmio-
osobowej grupce przewodniczył Opat 
Generalny oraz Wizytatorzy z Polski 
i  Włoch. Konsystorz to ceremonia 
liturgiczna, zalecany więc jest strój 
liturgiczny. Tak też ubrani wyruszyli-
śmy rankiem w kierunku Watykanu. 
Wjechaliśmy na terytorium Państwa 
Watykańskiego, weszliśmy do Pałacu, 
windą dostaliśmy się na piętro gdzie 
znajduje się Sala Konsystorzu. Naszą 
uwagę zwróciły wysokie korytarze, 
pięknie ułożone firany oraz charak-
terystyczne stroje Gwardii Szwaj-
carskiej , która pilnuje porządku oraz 
strzeże Ojca św. Przemierzając kory-
tarz doszliśmy do sali, gdzie zostały 
wskazane nam miejsca. Czuliśmy pod-
niosłą atmosferę. Przywitał nas jeden  
z ceremoniarzy papieskich, Krakus, 
ks. Prałat Krajewski. Sala szybko za-
pełnia się kardynałami, dostojnikami 
kurialnymi oraz zaproszonymi gośćmi. 
Na krótko przed wejściem Benedykta 
XVI poproszono o zajęcie miejsc oraz 
wyczytano kolejność, w której mieli 

DO WIĘKSZOŚCI ZAINTERESOWANYCH DOTARŁA JUŻ WIADO-
MOŚĆ O TYM, ŻE BENEDYKT XVI OGŁOSIŁ PODCZAS  

KONSYSTORZU PUBLICZNEGO DATĘ KANONIZACJI NASZEGO  
BŁOGOSŁAWIONEGO Z KAZIMIERZA

delegacja Kanoników Regularnych Laterańskich
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zasiąść Książęta Kościoła, poczynając 
od dziekana Kolegium kardynalskiego 
Angelo Sodano poprzez kardynałów-
biskupów i kończąc na kardynałach-
prezbiterach. Po prawej zaś stronie 
zasiedli kardynałowie-diakoni według 
starszeństwa. W Watykanie wszystko 
ma swój określony porządek, zwłasz-
cza jeśli chodzi o tytuły i godności.

Była to ceremonia liturgiczna  
w ścisłym gronie, więc wejściu papieża 
nie towarzyszyły ani oklaski, ani okrzy-
ki, które są nieodłącznym elementem 
papieskich ceremoni na Placu św. Pio-
tra, czy w Aulii Pawła VI. Cała liturgia 
odbyła się po łacinie, która pasowała 
do tego miejsca i tej uroczystości.  
Summus Pontifex rozpoczął modlitwę 
brewiarzową, na którą składały się: 
hymn, trzy psalmy, krótkie czytanie 
oraz werset. Psalmy były śpiewane na 
przemian z chórzystami. Następnie 
prefekt Kongregacji do spraw Świę-
tych, abp Angelo Amato SDB, przed-
stawił Ojcu św. jak  i czcigodnym kar-
dynałom kandydatów do kanonizacji : 

-bł Stanisław Kazimierczyk, 
 
-bł. Andrzej (Alfred) Besset-
te – Kanadyjczyk, brat zakonny, 
 
- bł. Kandyda Maria od Jezu-
sa – Hiszpanka, siostra zakon-
na, założycielka Córek Jezusa, 
 
-bł. Maria od Krzyża – Austra-
lijka – siostra zakonna, która bę-
dzie pierwszą świętą z Australii, 
założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa i Najświętszego Serca, 
 
- bł. Julia Salzano – Włosz-
ka – założycielka Zgromadzenia 
Sióstr Nauki Chrześcijańskiej 
od Najświętszego Serca Jezusa, 
 
-bł. Baptysta Varano – Włoszka – 
klaryska.

Kiedy kardynał prefekt zakoń-
czył prezentacje, papież zwrócił się do 
Kolegium Kardynałów, jeżeli któryś  

w trakcie konsystorzu
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z nich miałby coś przeciw kanonizacji, 
miał obowiązek  to wypowiedzieć lub 
zamilknąć na zawsze. Nastąpiła krótka 
chwila ciszy, która wcale nie wydawa-
ła się krótka, a Ojciec św. spoglądał 
na kardynałów jakby dając im jesz-
cze sposobność wypowiedzenia się. 
Nikt z obecnych nie sprzeciwił się 
podejmowanym decyzjom. Potem Pa-
pież oficjalnie ogłosił kanonizację pię-
ciorga z nich na 17 października 2010r. 
Nastąpiły modlitwy wstawiennicze 
za Kościół po czym Benedykt XVI 
zaintonował Pater Noster i udzielił 
wszystkim zebranym apostolskiego 
błogosławieństwa. Zanim Papież opu-
ścił salę, by udać się do swoich apar-
tamentów, głos zabrał protonotariusz 
apostolski z Kongregacji do Spraw 
Świętych, który odtajnił wszystkie 
dokumenty wykorzystywane przy 
procesach. Wychodząc z sali Papież 
podał rękę dziekanowi Kolegium 
Kardynałów w geście wyrażającym 
wdzięczność wszystkim obecnym za 
uczestnictwo w uroczystości.

Opuszczając Pałac Apostolski 
mieliśmy możliwość zamienienia kilku 
zdań z kard. Zenonem Grocholewskim  
i z innymi dostojnikami. Udaliśmy się 
następnie do Kongregacji, aby jesz-
cze raz wyrazić naszą wdzięczność  
i sympatię ojcu Bogusławowi Turek, 
michalicie, za pomoc w prowadzeniu 
procesu. Idąc przez plac, mijaliśmy 
ludzi, którzy wskazywali na Pałac 
Apostolski, pokazywali okna papie-
skie, a my szczęśliwi z powodu ogło-
szenia daty kanonizacji i ze spotkania 
z Ojcem św., pełni wrażeń wracaliśmy 
do domu, aby na nowo podjąć swoje 
obowiązki, mając za wzór Stanisława, 
„prostego świętego”, który pokazu-
je nam, że świętym może być każdy 
z nas, wypełniając sumiennie swoje 
obowiązki.

Ks. Paweł Pawlak CRL - Belgia
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O kanonikach 
słów kilka...

Z KS. MARIANEM SZCZECINA CRL 
WIZYTATOREM POLSKIEJ  
PROWINCJI KANONIKÓW  

REGULARNYCH LATERAŃSKIECH 
ROZMAWIA  

KL. WOJCIECH IWANOWSKI CRL

śluby zakonne 
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W.I.: Zakon Kanoników Regu-
larnych św. Augustyna… Co się 
kryje pod tą nazwą?

M.S.: Dzisiaj rozumiemy pod 
tym terminem konfederację, czyli 
stowarzyszenie różnych kongregacji 
kanoniczych. Konfederacje powołał  
w 1959 r. bł. Jan XXIII mocą swego 
breve apostolskiego „Caritas Uni-
tas”.

W.I.: Jak nasza Polska Prowin-
cja prezentuje się na tle konfedera-
cji? Jakie są nasze związki z zako-
nem?

M.S.: Można zaryzykować stwier-
dzenie, że w życiu konfederacji jeste-
śmy  obecni dopiero od dwudziestu 
lat. Wcześniej, z różnych  względów 
nie mieliśmy takich możliwości jak 
teraz. Komunistyczny mur skutecznie 
separował nas od Europy Zachodniej. 
Wyrażało się to w niemożności swo-
bodnego poruszania się po Europie, 
słabej kondycji finansowej, barierze 
językowej, itp. Po upadku „żelaznej 
kurtyny” jesteśmy coraz bardziej do-
strzegani. Przysłuży się temu również 
w sposób szczególny kanonizacja bł. 
Stanisława Kazimierczyka, która bę-
dzie miała miejsce w październiku 
bieżącego roku.

W.I.: Jak kanonicy są odbierani 
w innych krajach?

M.S.: Przede wszystkim są do-
strzegani i cieszą się swoistą renomą.  
Zazwyczaj nie uwzględnia się tam 
podziału na poszczególne kongrega-
cje, a patrzy się na zakon całościowo 
jako na kanoników regularnych. Do-
strzega się zaangażowanie kanoników  
w liturgię, duszpasterstwo – szczegól-
nie duszpasterstwo specjalistyczne.

W.I.: Jakie kongregacje należą 
do konfederacji?

M.S.: Konfederacje, w 1959r., 
tworzyły cztery kongregacje: Kon-
gregacja Najświętszego Zbawicie-
la Laterańskiego (do której należy 
polska prowincja), Kongregacja 
Austriacka oraz dwie kongregacje 
szwajcarskie: św. Mikołaja  i Bernar-
da z Góry Jowisz oraz św. Mauryce-
go z Auganum.

Z czasem do konfederacji przyłą-
czyły się: Kongregacja Windesheim  
i Kongregacja Braci Życia Wspólne-
go z Niemiec, Kongregacja Niepo-
kalanego Poczęcia, która większość 
swych domów posiada w Ameryce 
Północnej oraz dwie kongregacje 
francuskie: Matki Zbawiciela i św. 
Wiktora z której to wywodzi się nasz 
Opat Prymas. 

W.I.: Miał Ksiądz Wizytator 
okazję, w ostatnim czasie,  odwie-
dzić niektóre z tych kongregacji. 
Jakie kongregacje Ksiądz odwie-
dził i co było powodem tych podró-
ży?

M.S.: Powodem tego  była oczy-
wiście  zbliżająca się kanonizacja  
bł. Stanisława Kazimierczyka.  
W imieniu Prowincji obdarowałem  
naszych  współbraci  przede wszyst-
kim pięknymi relikwiarzami naszego 
Błogosławionego. Przygotowaliśmy 
również materiały w postaci folde-
rów, broszur, obrazków na Jego te-
mat. Oczywiście w ich własnych ję-
zykach.

Odwiedziłem domy Kongregacji 
Austriackiej, kongregacje szwajcar-
skie, francuskie i Kongregację Late-
rańską. 

W.I.: Z jakim przyjęciem spo-
tkał się nasz bł. Stanisław?

M.S.: W ubiegłym roku na spotka-
niu Rady Ks. Opata Prymasa, w której 
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brałem udział, nadmieniłem, że jeste-
śmy na etapie przygotowań relikwia-
rzy i materiałów o bł. Stanisławie.  
Z pewnością więc nie była to niespo-
dzianka. Ale myślę, że nie spodzie-
wali się że to będzie aż tak dobrze 
przygotowane. 

Zostaliśmy (bł. Stanisław, ks. Pa-
weł Pawlak CRL  i moja skromna oso-
ba) bardzo ciepło przyjęci. Szczegól-
nie  w  Kongregacji Matki Zbawiciela  
z La Cotellerie oraz Kongregacji św. 
Wiktora. Tam  bowiem przyjęcie re-
likwii miało charakter liturgiczny. 
Odbyły się nabożeństwa liturgiczne  
połączone  z ucałowaniem relikwii. 
Liturgię uświetniły śpiewy chora-
łowe wykonane przez braci. Brali  
w nich udział również ludzie świeccy. 
Kościół był pełen ludzi, szczególnie 
rodzin, co nie jest częstym widokiem 
we Francji.

Podobnie, choć już bez ceremonii, 
odbyła się wizyta w domach szwaj-
carskich. Co ciekawe fundacje te są 
najstarszymi fundacjami kanoniczy-
mi trwającymi nieprzerwanie od se-
tek lat.

W Austrii przyjęcie było  bardzo 
serdeczne. Opat Backovsky, uprzejmy  
i bardzo życzliwy, serdecznie podzię-
kował w imieniu całej kongregacji za 
relikwie i materiały. Przy okazji wi-
zyty omówiliśmy wspólne zaangażo-
wanie obu kongregacji w działalność 
charytatywną.  

 Warto w tymi miejscu nadmienić, 
że do opactwa Klosterneuburg należy 
kilku polaków. W tym czasie nie było 
ich jednak w klasztorze poza tłuma-
czem, którym był bardzo sympatycz-
ny Ślązak, z którym rodzice wyjechali 
do Austrii gdy miał roczek.

Wizyta w domach na-
szej kongregacji (Laterań-
skiej) miała charakter ro-
dzinny. Szczególnie star-
sze pokolenie kanoników 
nie kryło wzruszenia, iż 
dane im jest doczekać ka-
nonizacji bł. Stanisława. 
Widziałem wzruszonego 
ks. Opata Emilio Dunoy-
er CRL – Postulatora Ge-
neralnego, który prawie 
płakał ze szczęścia.

W.I.: Jak żyją nasi 
współbracia z innych 
kongregacji? Czy moż-
na dostrzec podobień-
stwa? Jakie są różnice?

M.S.: Każda kongre-
gacja realizuje powołanie 
kanonicze na swój własny 
sposób. 

Kongregacja Austriac-
ka ogniskuje swoją dzia-
łalność na mecenacie kul-
turalnym, prowadzeniu 
duszpasterstwa parafial-
nego ,u siebie w Austrii, 
w krajach Skandynawii (ordynariusz 
Oslo jest kanonikiem regularnym) 
oraz działalności Instytutu Piusa Par-
scha zajmującego się aspektem pasto-
ralno - biblijnym liturgii. 

Kanonicy Matki Zbawiciela z La 
Cotellerie wiodą życie qvasi mona-
styczne , tylko jeden ze współbraci 
jest proboszczem w sąsiedniej para-
fii. Wspólnota jest złożona głównie 
z braci bez święceń kapłańskich. Na-
cisk jest położony na życie wspól-
ne, szczególnie celebracje Liturgii 
Godzin. Podobnie przedstawia się 
sytuacja w Kongregacji św. Wiktora, 
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której członków określa się mianem 
Wiktorynów.

Kongregacja św. Maurycego 
posiada znaną w całej Szwajcarii 
szkołę, która od wielu lat cieszy się 
uznaniem. Kanonicy z przełęczy 
św. Bernarda prowadzą schronisko  
w górach, dawniej zajmowali się tak-
że ratownictwem wysokogórskim.

Nasza, Kongregacja Laterańska 
skupia się przede wszystkim na dusz-
pasterstwie parafialnym.

We wszystkich tych kongrega-
cjach, które dane mi było odwie-
dzić, można dostrzec wspólną cechę kl. Wojciech Iwanowski CRL

właściwą wszystkim kanonikom 
tzn. wspólnotowość, realizowaną na 
płaszczyźnie modlitwy (liturgia), pra-
cy (duszpasterstwo, edukacja, prowa-
dzenie schronisk i innych dzieł), ży-
cia (wspólne posiłki, rekreacja).

W.I.: Dziękuję za rozmowę.

ks. Wizytator wręcza relikwie Opatowi La Cotellerie 
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Bierzący rok, rok kapłański, rok kanonizacji naszego współbrata 
Stanisława Kazimierczyka, jest dla nas wyjątkowy również pod innym 
względem. Otóż jest to również rok, w którym pięciu naszych współbraci 
obchodzi swoje jubileusze pięćdziesięciolecia kapłaństwa. Są to czcigod-
ni księża: Józef Stramek, proboszcz z Gietrzwałdu, Mieczysław Madej  
z Drezdenka, Tadeusz Masłowski, ojciec duchowny kleryków z Krakowa, 
Feliks Mleczko z Krakowa oraz Jan Lange z Niegosławia.

Cóż zatem życzyć tym kapłanom, którzy dźwigają brzemię kapłań-
stwa dwukrotnie dłużej niż statystyczny kleryk liczy lat? Może tego, żeby 
owo kapłaństwo jakże inne dzisiaj niż w dniu przyjmowania przez nich 
święceń, dniu który przecież pamięta się przez całe życie, nie tyle nie cią-
żyło, bo przecież słodkie jest ono i lekkie, nie tyle stało się powiewającym 
triumfalnie sztandarem, „oświaty kagańcem”, światłem na oświecenie 
pogan, ile przypominało tą jedną i nie zmywalną prawdę, której czas się 
nie ima. Prawdę iż czas może się zmienić, i ludzie się zmieniają i życie, 
i forma jego, i patrzenie, i myślenie. Jedno się nie zmienia. To co dotyka 
Niezmiennego, a co i kapłaństwo rodzi,  a tym jest miłość. Aby pamiętali 
po pięćdziesięciu latach mocniej może niż na początku, iż dwie rzeczy 
stanowią o ich kapłaństwie, co zresztą kiedyś przypomniał biskup Edward 
Dajczak. A tymi dwiema rzeczami są miłość większa, to znaczy owo TAK 
na pytanie Chrystusa czy mnie miłujesz, a wiek od tego pytania nie zwal-
nia, ani jubileusz, oraz, to jest rzecz druga, krzyż Chrystusowy. Te dwie, bo 

WIELKIEJUBILEUSZE
KAPŁAŃSTWA
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resztę cały niekiedy blichtr, splendor to sobie sami dodaliśmy, my ludzie. 
I to przeminie. Zostanie miłość, którą ludzie zapamiętają. I błogosławio-
ne kapłaństwo pięćdziesięcioletnie, które ludzie wspominają. I uszy, co 
pięćdziesiąt lat słuchały spowiedzi, i ręce co pięćdziesiąt lat błogosławiły 
i Baranka Bożego ukazywały, i błogosławione nogi, co już stare ciało ka-
płańskie przez pięćdziesiąt lat do ludzi nosiły i usta, co Chrystusa głosiły. 
I oczy, co z miłością spoglądały. Błogosławiony kapłan co przez pięćdzie-
siąt lat swoim własnym życiem pokazywał że sam Bóg go wybrał.

I tego życzymy, by na owych jubileuszach nie przestali. Życzymy siły 
i gorliwości, by jeszcze raz i od nowa brać ten krzyż i mówić TAK na owo 
pytanie czy mnie miłujesz, czy mnie miłujesz więcej.

 

WIELKIEJUBILEUSZE
KAPŁAŃSTWA

W TYM ROKU OBCHODZIMY RÓWNIEŻ  
NASTĘPUJĄCE JUBILEUSZE:

KS. JÓZEF KĄCKI CRL (Straduny)- 65 lat kapłaństwa i 70 lat ślubów 
zakonnych. Obecnie jest najstarszym z kanoników naszej prowincji. 
KS. MARIAN WOJTKOWAK CRL (Ełk)- 60 lat ślubów zakonnych
KS. KAZIMIERZ BŁOŃSKI CRL (Mstów)- 60 lat ślubów zakonnych
KS. MARIAN SZCZECINA CRL- 25 lat kapłaństwa.  
Obecnie Wizytator polskiej prowincji Kanoników Regularnych.
KS. KAZIMIERZ BRZOZOWSKI CRL (Rąpin)- 25 lat kapłaństwa
KS. BOGDAN ŁUKUĆ CRL (Birmingham, Anglia) 25 lat kapłaństwa

kl. Grzegorz Cyganik CRL
grupowe zdjęcie w klasztornej bibliotece (lata 60-te)
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Gorzkie Żale to niezwykłe na-
bożeństwo. Ukazuje jak łączyć życie  
z modlitwą i modlitwę z życiem. 
Jest spotkaniem z Jezusem i z oso-
bami, które towarzyszyły Mistrzowi    
w ostatniej ziemskiej drodze od ogro-
du Oliwnego do Golgoty.  Co łączyło 
osoby, spotkane podczas wędrówki? 
Wspólnym mianownikiem był pew-
nego rodzaju wstrząs wewnętrzny, 
który w dalszych etapach prowadził 
do zmiany życia na lepsze. Każde 
spotkanie z Bogiem było dramatycz-
ne. 

Wyrok zapadł. Piłat lękliwie 
umył ręce. Gest ten już na zawsze 
przejdzie do historii jako chwila bez-
radności i próba odsunięcia od siebie 
winy. Tchórzliwy Piłat, ze swoimi 
mokrymi, ale brudnymi rękoma ska-
zuje na śmierć Chrystusa. Najbardziej 
spektakularne wydarzenie w dzie-
jach ludzkości: człowiek skazuje na 
śmierć Boga, a ten Bóg, człowiekiem 
będący, bierze – można powiedzieć – 
śmierć w swoje ręce. 

Jezus wziął na swoje barki cięż-
ką, poprzeczną belkę krzyżową. Wy-

BŁOGOSŁAWIONY PRZYMUS  
I  VERA IKON
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ruszył na Golgotę, 
by tam oddać życie 
za każdego z nas. 
Miejsce ukrzyżo-
wania znajdowało 
się poza miastem. 
Od siedziby Piłata 
na Kalwarię było 
ok. 700 metrów. 
Było to niewiel-
kie wzniesienie                             
o wysokości 11 
metrów.  Rzymia-
nie wykonywali 
wyroki za dnia, by 
stawały się ostrze-
żeniem dla innych. 

Już na począt-
ku drogi, żołnierze, 
którzy prowadzili 
Jezusa, zaczęli go 
bić i popychać,  
w rezultacie jak 
podaje Tradycja 
trzykrotnie upadał. 
Siłę do powsta-
wania dawała mu 
Jego Matka, którą 
dojrzał w tłumie. 

To Ona wierne podążała za swoim 
Synem. 

Szymon z Cyreny wracał  
z pola. Zobaczył zapewne duży tłum  
i usłyszał krzyki, ale nie był tym zbyt-
nio zainteresowany. Mógł przecież 
iść inną drogą, ale może ta była naj-
krótsza. Miał dość rolniczego trudu. 
Z pewnością odczuwał zmęczenie 
całodzienną  pracą. Nie spodziewał 
się co może się stać. 

Dlaczego Szymon? Przecież 
było tam wielu innych mężczyzn, 
których można było przymusić. Cho-

ciażby młody i silny Jan, idący z Ma-
ryją. Łatwiej jednak było użyć swojej 
władzy i przymusić kogoś, kogo nikt 
nie znał, zwykłego robotnika. Osoby, 
pozornie nic nie znaczące i nie po-
siadające żadnego majątku, łatwiej 
jest zmusić do wykonywania ciężkiej 
pracy, za którą nikt nie zapłaci. Trud-
niej jest rozkazać osobie znajomej, 
aby zrobiła coś, co nie koniecznie jest 
łatwe, opłacalne i przyjemne. 

Szymon na początku nie intere-
sował się Jezusem, myślał co zrobić, 
aby nie pomagać skazańcowi. Wszel-
kie próby odmowy nie przyniosłyby 
skutku. Zmuszony siłą musiał po-
dejść  i pomóc Mu nieść ten krzyż. 
Co Szymon czuł na początku? Na 
pewno niechęć do Chrystusa! Po gło-
wie krążyły mu ciągłe pytania:  „Dla-
czego właśnie Ja muszę się kalać  
i pomagać skazańcowi?”, „Dlaczego 
to właśnie Ja mam być nieczysty?”. 
Należy pamiętać, że krzyż był sym-
bolem hańby. Żydzi uznawali ciało 
człowieka straconego na krzyżu za 
skalane i przeklęte. 

Żołnierze przymusili Szymona do 
pomocy. Bóg potrafi nawet „wymu-
szone” dobro nagrodzić. Jak podaje 
św. Marek Ewangelista Tradycja zna 
imiona synów Szymona: Aleksandra 
i Rufusa. To świadczy, że były to oso-
by znane pierwszym chrześcijanom, 
a więc musieli otrzymać od Chrystu-
sa łaskę wiary.     

Czasem trzeba się uniżyć,  
a nawet zabrudzić, żeby stać się 
czystym. Szymon to zrozumiał, ale 
dopiero po pewnym czasie. Doszło 
do  niego, że ten któremu pomaga, 
to niewinnie oskarżony i skazany na 
śmierć. Bliskość Jezusa zapocząt-

BŁOGOSŁAWIONY PRZYMUS  
I  VERA IKON
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kowała proces nawrócenia rolnika.  
Szymon obejmując belkę krzyża 
nie zdawał sobie sprawy, że właśnie  
w tym momencie jego serce do-
świadcza łaski, która wyda bezcenny 
owoc w przyszłości. Możemy powie-
dzieć, że w tej stacji nastąpiła remi-
niscencja Chrystusowej przypowieści              
o miłosiernym samarytaninie. Szy-
mon już do końca towarzyszył Zba-
wicielowi. Odszedł  od Chrystusa 
dopiero na Golgocie, kiedy to Me-
sjasz został przybity do tego samego 
krzyża, który przez pewien czas nieśli 
razem. Od tamtej chwili Szymonowi  
z Cyreny można przypisać nowy 
przydomek – Szymon miłosierny.

Był bliżej niż Maryja, bliżej niż 
Św. Jan. Na początku oddzielony 
ścianą obojętności wobec człowie-
ka, który cierpi. Wobec tłumu Szy-
mon został zhańbiony przymusem 
niesienia  krzyża. O błogosławiony 
przymus! – bo to właśnie nim  skaza-
niec mu pobłogosławił. Wtedy  Szy-
mon stał się godzien cierpieć razem  
z Chrystusem i od przymusu prze-
szedł do gotowości. Niosąc krzyż 
usłyszał jego Ewangelię. 

Dzisiejszy człowiek, często za-
chowuje się tak, jak Szymon na po-
czątku swojej drogi. Stroni od krzyża. 
Nie chce być upokorzony lub wy-
śmiany tylko dlatego, że właśnie od 
znaku krzyża rozpoczyna każdy ko-
lejny dzień, lub nosi go zawieszonego 
na szyi. Potrzeba było drogi krzyżo-
wej, by Szymon zrozumiał pojęcie 
solidarności i miłosierdzia względem 
bliźnich. Niech dobry Pan zmieni 
nasz przymus wewnętrzny w potrze-
bę serca. Może stopniowo odsłoni to 
prawdę przed oczyma naszej duszy. 

Jezus nie zatrzymał się przy stacji V 
wraz z Szymonem, od tej chwili nieśli 
krzyż razem.

Była zdeterminowana, dlatego 
zaczęła się przeciskać przez tłum  
i żołnierzy. Mimo tego, że było dużo 
ludzi i żołnierzy udało jej się i pode-
szła do Jezusa. Ta jedyna w historii 
malarka, która wykonała obraz Je-
zusa bezpośrednio przy nim samym. 
Wykorzystała maksymalnie swój czas  
i sytuację, aby na kilka sekund trwać 
przy Zbawicielu. Ewangelia nie po-
daje jej imienia, najprawdopodobniej 
pochodzi ono od tego, co uczyniła. 
Vera Ikon – wierne odbicie - Wero-
nika Święta. Ocierając twarz spełniła 
swój obowiązek względem bliźniego, 
a Ty Boże z wdzięcznością wniknąłeś  
w jej chustę pozostając tam w wier-
nym wizerunku Twojej cierpiącej 
twarzy. Podczas drogi przepełnionej 
nienawiścią i złem spotykasz Boże 
kolejny przykład na to, że istnieją 
jeszcze ludzie godni poświęcenia 
się bliźniemu. Ta dobroć jest cicha  
i pokorna. Poświęcenie nie potrze-
buje rozgłosu medialnego i stwier-
dzeń „ile to się już nie zrobiło”. Św. 
Weronika daje nam przykład jak nie-
wiele trzeba zrobić, aby wiele uczy-
nić. Zwykła, biała chusta połączona  
z determinacją i odwagą, przyniosła 
wielki owoc. Miłosierny gest Weroni-
ki został początkowo nie zauważony, 
był to zwyczajny odruch serca- dziś 
wszyscy wspominają i cenią to od-
ważne posunięcie. Święta Weronika 
uczy, że w każdym uczynku miłosier-
nym względem bliźniego odbija się 
oblicze Jezusa. To odbicie pozostaje 
w ludzkim sercu i w ludzkim sumie-
niu. Jest wewnętrzną chustą Weroniki 
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wrażliwą na dotyk twarzy Zbawicie-
la. Każdy gest dobroci, zrozumienia  
i służby pozostawia w sercu czło-
wieka niezatarty ślad, oraz pełniejsze 
podobieństwo do Chrystusa, który 
„ogołocił samego siebie przyjąwszy 
postać sługi”. 

Na ostatniej ziemskiej drodze 
Jezusa pojawiły się dwie osoby- Szy-
mon z Cyreny i Św. Weronika. Przy-
muszony mężczyzna i dobrowolnie 
idąca z pomocą kobieta. Dwa różne 
podejścia do Chrystusa, kończące się 
tym samym, zachwytem i współczu-

ciem w cierpieniu, oraz poczuciem 
spełnienia swojej roli. Uczuciem 
wykonania miłosiernego zadania 
względem potrzebującego bliźniego,  
w tym przypadku potrzebującego 
Boga. A przecież w każdym bliź-
nim jest ofiarujący się Bóg. Szymon  
i Weronika to przykłady dobrego wy-
korzystania chwili, w której spotkali 
Pana. Są wzorem w wypełnianiu mi-
łosierdzia, a miłosierdzie względem 
Boga  i człowieka zawsze prowadzi 
do nawrócenia i poprawy życia. 

kl. Adam Wójcicki CRL Je
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W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II możemy przeczytać takie zda-
nie: 

„Wydając na świat dzieci, małżeństwo osiąga pełny rozkwit: w nim do-
konuje się uwieńczenie owej całkowitej wspólnoty życia, która czyni mał-
żonków jednym ciałem. Dotyczy to zarówno dzieci urodzonych w wyniku 
naturalnego poczęcia, jak i tych, które zechcieli oni przyjąć przez adopcję. 
Dzieci nie są dodatkiem do życia małżeńskiego, ale najcenniejszym darem, 
wpisanym w samą naturę związku małżeńskiego”.

Rodzina jest podstawową i najprostszą formą społeczeństwa. Jest pod-
stawą życia społecznego, gdyż w rodzinie uczymy się posłuszeństwa, troski  
o innych, poczucia odpowiedzialności, wzajemnego zrozumienia i pomocy, 
godzenia w duchu miłości różnych charakterów. 

Zdrowie społeczeństwa mierzy się zdrowiem rodzin. Jeżeli człowiek 
wyjdzie zepsuty z rodziny, wejdzie zepsuty w społeczeństwo. Wszystkie 
ataki skierowane przeciwko rodzinie, są atakami na społeczeństwo. 

W okresie adolescencji dorastający przeżywają liczne trudności, zwią-
zane z rozwojem fizycznym i emocjonalnym. Brak obecności ze strony ro-
dziców może spowodować wiele negatywnych skutków wychowawczych. 
Dziecko pozostawione „samo sobie”, bez opieki, może wejść w konflikt  
z prawem, wstąpić do sekt lub młodzieżowych grup przestępczych. Obec-
ność wychowawcza rodziców spełnia dwa podstawowe zadania: pouczanie 
i dawanie przykładu. 

Można wyróżnić dwa rodzaje obecności wychowawczej: obecność  
fizyczną i psychiczną. Obecność fizyczna ma miejsce wówczas, gdy rodzi-
ce są blisko dziecka, chętnie nawiązują z nim kontakt, wspólnie spędzają 
czas.  Może nastąpić również taka sytuacja, iż rodzice są obecni fizycznie, 
czyli pozornie dostępni, ale zajmując się własnymi sprawami traktują dziec-
ko jako przeszkodę w wypełnianiu obowiązków. Obecność wychowawcza 
rodziców musi być obecnością nie tylko fizyczną, ale i psychiczną, która 
polega na emocjonalnym kontakcie z dzieckiem. Ma ono wtedy poczucie, 
że rodzice go kochają, kierują się jego dobrem, szanują i życzliwie intere-
sują się jego sprawami. Brak obecności fizycznej mimo dobrego kontaktu 
psychicznego może u dziecka przyczynić się do rozwoju poczucia osamot-
nienia i lęku. Zdarza się, że rodzice są obecni fizycznie w życiu dziecka, za-
pewniają mu warunki materialne, zaspokajają jego potrzeby (co jest bardzo 
ważne ze strony rodziców), ale brakuje im zaangażowania emocjonalnego. 

PODSTAWOWĄ SZKOŁĄ CNÓT
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W takiej sytuacji ograniczają kontakty z dzieckiem do minimum, „mijają 
się” z nim, nie poświęcają mu tyle czasu i uwagi, ile ono potrzebuje. W za-
mian próbują okazać uczucie miłości i wynagrodzić osamotnienie poprzez 
wręczanie coraz droższych prezentów. Kiedy dziecko próbuje nawiązać  
z nimi kontakt, są nieprzystępni, chłodni, lekceważą jego problemy. Dziec-
ko może szukać akceptacji, a za tym się kryje szukanie miłości w kręgach 
przestępczych i demoralizujących grup młodzieżowych, otrzymując to, 
czego nie doświadczyło nigdy w „pustym domu”- poczucia przynależności  
i bycia potrzebnym. 

 W Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wy-
pracowano metodę diagnozowania rodziny. Dzieci proszone są, by naryso-
wały swoją rodzinę i swój dom. Rysunki dzieci poddawane są wnikliwej 
analizie. Wiele mówią o rodzinach tych małych autorów. Są to rysunki, na 
których nie ma ani jednej osoby. Dzieci rysują dobrze urządzony i posprzą-
tany pokój. Naczelne miejsce w nim zajmuje telewizor lub komputer. Często 
spotyka się rysunki, na których zabrakło jakiegoś członka rodziny, albo każdy  
z domowników zajęty jest swoimi sprawami. Najbardziej cieszą te obrazy, 
na których dzieci narysowały siebie, rodziców i rodzeństwo trzymające się 
za ręce i spacerujące po parku. U tych dzieci atmosfera domowego ogniska 
jest prawidłowa. 

Dziecko ma prawo do wzrastania w pełnej rodzinie, w domu bezpiecz-
nym, w atmosferze zrozumienia i miłości. Ojciec i matka są niezbędni w wy-
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chowaniu dzieci, muszą znaleźć czas dla dzieci, mieć z nimi dobry kontakt 
emocjonalny, interesować się ich sprawami. Przykład rodziców, ich postawy 
moralne, społeczne, estetyczne, kulturalne, religijne kształtują osobowość 
dziecka. Środowisko prawdziwie pełnej rodziny najbardziej odpowiada na-
turze człowieka, jak i procesowi dojrzewania. To w rodzinie dziecko uczy się 
miłości i do niej dorasta. Samo będąc obdarowywane miłością, obdarowuje 
innych tym uczuciem czerpiąc z tego radość. Brak przykładu wzajemnej mi-
łości i wzajemnego szacunku oraz miłości do dziecka, prowadzi do poznawa-
nia i zaspokajania tych potrzeb poza domem. W jednym z ośrodków opiekuń-
czo- wychowawczych najmłodsza matka ma 13 lat, czternastolatka ma 4 mie-
sięcznego syna, piętnastolatka 7 miesięczną córkę i kolejne dziecko w drodze.  
I trzeba postawić pytanie: co jest powodem, że coraz młodsze dzieci roz-
poczynają inicjację seksualną? Kiedy rozmawiam z młodymi matkami naj-
częściej odpowiadają, że źródłem problemów jest ich własny dom rodzinny. 
Brak rozmów z rodzicami, brak godnej do naśladowania postawy rodziców 
oraz „głód” związany z „tematami tabu”. 

Obecny rok w Kościele upływa pod hasłem „BĄDŹMY ŚWIADKAMI 
MIŁOŚCI”.

Pierwszym warunkiem dorastania do dojrzałej miłości rodzicielskiej jest 
trwanie w przyjaźni z Bogiem, który jest źródłem miłości między ludźmi. 
Drugim warunkiem szczęśliwego rodzicielstwa jest dorastanie do miłości 
małżeńskiej. Dziecko najłatwiej uczy się kochać wtedy, gdy doznaje miłości 
od mamy oraz taty i gdy jednocześnie obserwuje wzajemną miłość swoich 
rodziców. 

Pełna rodzina jest najlepszą szkołą, która przygotowuje do życia doro-
słego. W dorosłym życiu postawy dzieci bardzo często identyfikują się z po-
stawami rodziców. Dlatego ważne jest by w rodzinie dziecko doświadczyło 
miłości i szacunku, miało warunki do wyrażenia tych wartości w codzien-
nym życiu, było przygotowywane do świadomego macierzyństwa i ojcostwa.  
W wychowaniu do wiary istotną rolę odgrywają trzy osoby: mama, tata  
i dziecko. Nie ulega wątpliwości, że na początku większy wysiłek w kształto-
wanie wzajemnych relacji muszą włożyć matka i ojciec. To oni stają się często 
pierwszymi „bogami” dla swoich dzieci. Kontakt z rodzicami to podstawowa 
szkoła wiary- pierwsza lekcja religii. W doświadczeniach życiowych dziecka 
najpierw istnieją rodzice. To na nich patrzy, ich obserwuje i na podstawie ich 
zachowania buduje swój wyjątkowy obraz świata. W oczach dziecka matka  
i ojciec są przedstawicielami Boga- wydają sie wszechobecni, wszechmocni 
i wszechwiedzący. Mały człowiek nie może wierzyć w miłosiernego i wyba-
czającego Boga, jeżeli najpierw nie dozna przebaczenia, miłości i akceptacji 
ze strony najbliższych. Gdy dziecko zauważy, że doskonali w jego mnie-
maniu mama i tata przyklękają i kłaniają się przed Kimś prawdopodobnie 
większym od siebie otrzymuje najwspanialszą katechezę. Choć wiara rodzi 
się wraz z życiem, jej rozkwit nie jest naturalną konsekwencją  rozwoju. 
Prawdziwą iskrą, która może zapalić żywą wiarę dziecka, jest przesłanie  
o miłości Boga urzeczywistniające się w osobach rodziców.
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 Jednym z najważniejszych zadań rodziców i wychowawców jest na-
uczenie dziecka- odpowiedzialności. Uświadomienie mu, że każdy czyn po-
ciąga za sobą określone konsekwencje. Niestety często jest tak, że toleran-
cja idzie za daleko i dziecko nie zna powiązań między zachowaniem, a jego 
konsekwencjami. Nietrudno przecież trafić na sytuację, w której dziecko 
obraża rodzica bez żadnej reakcji z jego strony lub, kiedy rodzic ponosi,  
z własnej woli, odpowiedzialność za wybryki swojego dziecka. Pomoc 
dziecku poprzez obecność, dialog, współodpowiedzialność, świadectwo 
życia codziennego – powinna doprowadzić do rozwoju w nim aktywności 
samowychowawczej. Przykład życia ojca i matki jest najlepszą nauką, a au-
torytety są drogowskazami w osiąganiu życiowych celów. 

Należy pamiętać o tym, że dla dorastającego młodego człowieka, waż-
niejsza od rodziców i pedagogów stanie się grupa rówieśników i  ich zda-
nie będzie się dla niego liczyło bardziej. Jednak to, jak dziecko postąpi, czy 
podporządkuje się grupie, łamiąc uznane zasady, czy będzie umiało bronić 
własnego zdania, zależało wyłącznie od tego, jakie zasady wpojono mu  
w domu rodzinnym, czy ma oparcie w rodzicach, czy może z nimi szcze-
rze porozmawiać i ma poczucie własnej wartości. Kochający, silni rodzice, 
postrzegani będą jako osoby obdarzone autorytetem. Nie powinni obawiać 
się stawiać dziecku granic, wyznaczać obowiązków, być stanowczym wobec 
dziecka w sprawach zasadniczych, bo jak mówi stare przysłowie:, „Kto nie 
potrafi twardo stąpać po ziemi, ma dzieci, które stąpają po nim ”.

Chciejmy również pamiętać o granicach rozwojowych dzieci i młodzie-
ży. Uczestnicząc w jednym z sympozjów w Częstochowie została przez pre-
legenta przedstawiona statystyka popełnionych samobójstw przez dzieci w 
2008 roku. Wśród nieletnich na życie targnęły się 44 osoby w Polsce, z tego 
najmłodsze dziecko, chłopiec, który popełnił samobójstwo wieszając się na 
klamce pod nieobecność rodziców w mieszkaniu miał 7 lat. Wszystkie ba-
dania i ekspertyzy wskazały, że powodem dla jakiego targnął sie na swoje 
życie, były zbyt wysoko postawione wymagania przez rodziców i wycho-
wawców. Chłopiec ten nie miał normalnego dzieciństwa, ponieważ chciano 
zrobić z niego siedmioletniego omnibusa. 

Drodzy Czytelnicy! Chciejmy wziąć za przykład Świętą Rodzinę z Na-
zaretu oraz postawę Maryi i Józefa względem małego, a później dorastające-
go Jezusa. Życzę Wam, aby w waszych rodzinach nigdy nie zabrakło trzech 
szczególnych świec, które będą oświetlały wasze życie: WIARĘ w Boga, 
NADZIEJĘ na lepsze jutro i MIŁOŚĆ względem siebie. Niech Maryja bę-
dzie Matką, Nauczycielką i Królową Waszych rodzin i domów. 

kl. Paweł Jacko CRL
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Dwaj lub trzej... a co gdy jest ich 30 tysięcy?  Co jeśli są młodzi, spragnie-
ni Boga? Co gdy pokonują tysiące kilometrów, by spotkać się z rówieśnikami  
i by razem się modlić?  Pan im błogosławi, umacnia ich i daje wiele radości, ale 
przede wszystkim jednoczy, dzięki czemu w każdym z tych tysięcy ludzi może-
my znaleźć przyjaciela i brata. 

Te słowa mogą się dla wielu z was wydawać czczą gadaniną, nie związaną 
zupełnie z rzeczywistością. Gdzie w naszych czasach można spotkać tyle tysięcy 
młodych, którzy wybrali Boga? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie 
jest trudna:  w tym roku można ich było zobaczyć w Poznaniu, a w następnym 
roku będą w Roterdamie, za dwa lata gdzieś indziej. Co roku, zawsze o tej samej 
porze, choć w innych miejscach. Pielgrzymi zaufania przez ziemię, uczestnicy 
europejskich spotkań młodych, czyli ludzie, którzy przyjęli zaproszenie Bra-
ci z Taizé i zjawili się w dniach od 29 grudnia 2009 roku do 2 stycznia 2010  
w Polsce.

Na spotkaniu tym byli obecni również Kanonicy: ks. Łukasz Bugała i ks. 
Tomasz Tyszkiewicz wraz z młodzieżą z kanonickich parafii w Ełku i Stradu-
nach.  Oto krótkie podsumowanie tych wspaniałych  dni spędzonych w stolicy 
Wielkopolski i w jej okolicach. 

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej  
zgromadzeni w imię moje,  
tam jestem pośród nich
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Nasza przygoda w Poznaniu zaczęła się 29 stycznia, w tym dniu przyje-
chaliśmy do miasta i tam czekała na nas pierwsza z wielu niespodzianek -tłumy 
ludzi, wszyscy uśmiechnięci, rozśpiewani, chętni do pomocy. Gdy tylko wy-
szliśmy na główną ulicę grupka radosnych poznaniaków, powitała nas słowami 
„poznajmy się w Poznaniu” i wskazała kierunek w którym mieliśmy się udać. 
Był to budynek z wielkim napisem „przyjęcie Polaków” przed którym stała 
ogromna kolejka, składająca się z paru tysięcy ludzi. Mimo, że rejestracja  szła 
bardzo sprawnie to i tak nie dało się uniknąć przebywania na mrozie. Wśród tłu-
mu niemal natychmiast zaczęły rozbrzmiewać dźwięki kolęd. Młodzież, stojąca 
na mrozie, zmęczona po podróży i stojąca z ciężkimi bagażami  w ogromnej 
kolejce, zamiast narzekać i złościć się - śpiewała kolędy, skakała, robiła „falę”, 
bawiąc się przy tym wyśmienicie. To było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale  
w porównaniu z tym co działo sie przez kolejne dni był to tylko niewiele zna-
czący epizod.

Po załatwieniu wszystkich formalności, rozjechaliśmy się do naszych 
nowych „domów i parafii”. My zostaliśmy  przyłączeni do grupy „Ex02”  
w Swarzędzu, mieście niedaleko Poznania (Podróż od hali Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, gdzie spotykali się na wspólnej modlitwie wszyscy piel-

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej  
zgromadzeni w imię moje,  
tam jestem pośród nich

Taizé 
POZNAŃ 2010
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grzymi, do  naszej parafii w Swarzędzu trwała 45 minut). Zakwaterowani zostaliśmy 
wraz z grupami z Warszawy, Węgier, Francji, Serbii i Ukrainy w parafii pod wezwa-
niem Matki Bożej Miłosierdzia. Następnie wskazano nam „nowe rodziny”, czyli ludzi 
którzy mieli tak duże serca, by je przed nami otworzyć i przyjąć nas pod dach swoje-
go domu.  Ja wraz z koleżanką Pauliną zamieszkałam u wspaniałej kobiety Barbary 
Kucharskiej. Reszta naszej grupy także została zakwaterowana u cudownych ludzi. 
To była dla nas kolejna niespodzianka, ludzie tak otwarci i życzliwi, że aż nie chciało 
się ich opuszczać. Rozkład kolejnych dni był do siebie podobny: śniadanie u rodzin; 
poranna modlitwa w parafiach; spotkanie w małych, międzynarodowych, grupach; po-
byt na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywała się wspólna 
modlitwa, obiad,  konferencje; powrót do parafii i kolacja. Każdy dzień choć bardzo do 
siebie podobny, dostarczał nowych wrażeni i doświadczeń. W sylwestrowy dzień  po 
modlitwach w halach MTP udaliśmy się do parafii. W czasie podróży  czekała na nas 
kolejna niespodzianka. W tramwaju, którym wracaliśmy było tak tłoczno, że pomię-
dzy pasażerów  nie dało się wsadzić przysłowiowej szpilki i znów nikt nie narzekał, 
nikt, choć w takim tłoku ciężko było nawet oddychać i ciągle ktoś, kogoś popychał. 
Zamiast narzekań, w tramwaju rozległa się piosenka. Tłum ściśnięty na kilku metrach 
kwadratowych śpiewał, bujając się do słów piosenki. Śpiewaliśmy „Szła dzieweczka 
do laseczka”, a w miejscu refrenu „na prawo na lewo, w górę i w dół”, oczywiście 
wszyscy się odpowiednio ruszali. To było coś niesamowitego, nie umiem tego opisać, 
wtedy naprawdę poczułam, że ta setka osób ciągnąca się i śpiewająca na całe gardło 
to moi bracia i siostry.  Po cudownej (mimo wszystko) podróży dotarliśmy do parafii 
gdzie modliliśmy się o pokój na świecie. Nowy Rok przywitaliśmy, wśród błysków 
sztucznych ogni, przy wspólnej kolacji w domu parafialnym, podane zostały, pyszne 
polskie dania, by goście z zagranicy mogli zakosztować polskiej kuchni. Następnie 
wszyscy bawiliśmy się wspólnie podczas święta narodów, jest to wieczór podczas, 

młodzież z Ełku i Stradun
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którego każdy naród prezentuje i uczy innych czegoś, dla siebie charakterystycznego, 
tak więc tańczyliśmy poloneza, węgierskiego-czardasza, francuskie i serbskie tańce  
narodowe, śpiewaliśmy ukraińskie kolędy i radowaliśmy się wszyscy swoją obecno-
ścią.  Jednak to co dobre, naprawdę szybko się kończy, więc 2 stycznia po porannej 
modlitwie wszyscy wśród gorących pożegnań pojechali do domu.

Podczas  5 dni spędzonych  w Poznaniu, doświadczyłam tylu wspaniałych rze-
czy, że jeszcze teraz gdy wspominam pobyt w Wielkopolsce, nie mogę powstrzymać 
się od uśmiechu, ale także od pewnego rodzaju nostalgii. Na Taizé, zadziwiało nie-
mal wszystko, między innymi  tysiące ludzi i miliony uśmiechów. Mnie osobiście 
najbardziej zaskoczyła cisza podczas wspólnej modlitwy. Moment w którym rado-
sny śpiew kanonów ucicha, a jeden z Braci z Taizé ogłasza „Teraz będziemy konty-
nuowali modlitwę w ciszy” i wtedy milknie cała hala, 30 tysięcy ludzi, pogrąża się  
w osobistej rozmowie z Bogiem, milcząc.  Cisza ta trwa długo, dzięki czemu, każdy 
zdąży powiedzieć Panu wszystko co tylko chce, bez zbędnego pośpiechu, w spokoju 
i w ciszy, która przenika serca. 

Kolejną  niespodziewaną rzeczą, była gościnność i wielkie serca ludzi z którymi 
mieszkaliśmy. Ich otwartość i ciepło przejawiały się na każdym kroku, szczególnie 
jeśli chodzi o kwestię jedzenia. Wszystkich nas z przejedzenia bolały brzuchy, a nasi 
gospodarze, nawet po ogromnych ilościach, pochłoniętego przez nas śniadania, py-
tali czy nie jesteśmy głodni i czy nie zrobić nam kanapek na drogę. Z ich domów 
wychodziliśmy objedzeni, a w domu parafialnym, gdzie zbieraliśmy się, natychmiast 
po posiłku, by wspólnie pojechać do Poznania na modlitwy, proponowano nam do-
datkowe jedzenie. Posiłki były przepyszne, ale jak na Poznańskie warunki, mieliśmy 
chyba za małe żołądki. :) W Swarzędzkich domach poznaliśmy wspaniałych i bardzo 
życzliwych ludzi i za tę życzliwość chciałabym im podziękować, wiem że, te słowa 
do niech dotrą, więc pozwolę sobie na podziękowania, za krótkie i za skromne, ale  
z głębi serca.!

Dziękuję mojej cudownej gospodyni Barbarze Kucharskiej, a także wszystkim 
parafianom, którzy gościli nas -pielgrzymów. Szczególnie tym goszczącym „grupę 
z Ełku”. Dziękuję ks. proboszczowi Eugeniuszowi Guździołowi, za wszystkie ciepłe 
słowa i życzliwość z jaką nas przyjął w swojej parafii. Podziękowania kieruje także do 
wikarego, który tak bardzo się o nas troszczył i innych z księży z tej parafii. Dziękuję  
i serdecznie pozdrawiam wszystkich lektorów, którzy robili wszystko, byśmy czuli 
się jak u siebie.  

Pielgrzymka zaufania przez ziemię, była wspaniałym doświadczeniem, 
z niecierpliwością czekam na wyjazd do Rotterdamu, gdzie odbędzie się na-
stępne spotkanie. Polecam ją, wszystkim którzy, swej wiary szukają, któ-
rzy wątpią, lub chcą być bliżej Boga. To czego doświadczyliśmy, jako uczest-
nicy tego spotkania, zostanie na długo w naszej pamięci i mam nadzieję, 
że zawarte znajomości, przerodzą się w piękną międzynarodową przyjaźń.  

Sylwia Hańczyc
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z matematyki

BÓG NIE 
JEST  

DOBRY... 

obraz z Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie
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z matematyki

Ostatni wiek to czas wielkich 
okrucieństw – dwóch wojen świato-
wych, systemów totalitarnych – fa-
szyzmu, komunizmu, które znisz-
czyły godność człowieka. Zdeptały 
wszelkie wartości, a na miejscu Boga 
postawiły siebie, określając swoje 
własne przykazania. Miniony wiek 
dwudziesty ukazał nam to w spo-
sób bardzo wyrazisty, zamieniając 
kościoły na magazyny materiałów 
budowlanych, muzea, dyskoteki, by 
szybciej zatrzeć świętość tych miejsc. 
Wydawało się licznym inżynierom 
dusz, że przez to człowiek stanie się 
wyzwolony i szczęśliwy. 

W tym samym czasie, w środ-
ku szalejących wrogich ideologii 
poprzez osobę św. Siostry Fausty-
ny, Bóg przypomniał się światu, że 
mimo szalejącego zła, które obficie 
zbiera swoje żniwo, jednak ostatnie 
słowo należy do Niego, że jest Bo-
giem miłosiernym, przebaczającym. 
Mówił do niej: „Ile razy chcesz Mi 
sprawić radość – to mów światu  
o Moim wielkim i niezgłębionym mi-
łosierdziu. Powiedz, że Miłosierdzie 
jest największym przymiotem Boga. 
Chociażby grzechy dusz były czarne 
jak noc, kiedy grzesznik zwraca się 
do Miłosierdzia Mojego, oddaje Mi 
największą chwałę. Kiedy dusza wy-
sławia Moją dobroć, wtenczas szatan 
drży przed nią i ucieka na samo dno 
piekła.”

Wszystkie etapy  bardzo krót-
kiego życia św. Faustyny nazna-
czone były ubóstwem i pokorą, ale 
jednocześnie wielkim bogactwem 
duchowym. Jej poddanie się Jezu-
sowi wydało zadziwiające owoce jej 
oddania. Obraz „Jezu ufam Tobie” 
jest przecież czczony na całym świe-

cie. Jan Paweł II ustanowił Święto 
Bożego Miłosierdzia, które obcho-
dzimy tydzień po Niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego. Dla wie-
rzących trzecia godzina to Godzina 
Miłosierdzia. Koronka podobnie jak  
Różaniec towarzyszą niejednemu  
z nas podczas codziennej modlitwy. 
„Dzienniczek”, będący świadectwem 
głębi życia duchowego Siostry Fau-
styny oraz Jej spotkania z Jezusem 
są dziełem literatury mistycznej,  
w której rozczytują się ludzie na ca-
łym globie.

Dzieło zapoczątkowane przez św. 
Faustynę wciąż trwa. W duchowych 
zapiskach Apostołki Miłosierdzia 
czytamy: „Podaję ludziom naczynie,  
z którym mają przychodzić po łaski do 
źródła miłosierdzia” [Dz., 327]. Tym 
naczyniem jest obraz: Jezu ufam To-
bie. Jego piękno bardzo często mam 
okazję kontemplować w pobliskim 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowskich Łagiewnikach. Jego 
inna wersja znajduje się w naszej Ba-
zylice Bożego Ciała na krakowskim 
Kazimierzu, niegdyś odbierała ona 
cześć w łagiewnickiej kaplicy. Stał  
się on dla mnie inspiracją w pochy-
laniu się nad Bożym Miłosierdziem. 
Zmartwychwstały Chrystus kroczy  
w skromnej szacie, na boso, w na-
szym kierunku. Pragnie wkroczyć  
w nasze życie. Nie jutro, nie za ty-
dzień, ale dzisiaj w takie jakie ono 
jest. 

Siostrze Faustynie Jezus powie-
dział kiedyś: “O, jak droga mi jest 
dusza twoja. Zapisałem cię na rękach 
swoich. I wyryłaś się głęboką raną  
w sercu moim”.  Te słowa przema-
wiają  niezwykle wyraziście do czło-
wieka XXI wieku: „Zapisałem cię 
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na rękach swoich”. Na zawsze, na 
wieczność jesteś w rękach Bożego 
Miłosierdzia! Te miłujące ręce nie 
tylko  pracowały przez trzydzieści lat  
w Nazarecie, nie tylko rozdzielały 
chleb tłumom, ale dały się przybić do 
krzyża, abyś uwierzył, abyś doświad-
czył, że jesteśmy kochani. 

Dłonie na obrazie Jezusa Miło-
siernego, nieustannie wznoszą się 
w geście błogosławieństwa. Nie są 
zwinięte w pięść, nie są zaciśnięte, 
ani nie grożą karą, bo zostały dla cie-
bie zranione, przebite na wieki, abyś 
wiedział, że na wieki jesteś ukryty  
w miłosiernym uścisku Boga. Te dło-
nie nigdy nie wzniosą się w geście 
potępienia, choć ty możesz potępiać. 
Te dłonie nigdy cię nie odrzucą, choć, 
ty możesz odrzucać. Te dłonie nigdy 
cię nie odepchną, choć ty możesz 
odepchnąć! Im większe stawiamy 
przeszkody, tym usilnie Bóg je poko-
nuje, ukazując dowody swojego mi-
łosierdzia. 

Spójrzmy głębiej na promienie 
wychodzące z  serca, bo do tego wła-
śnie Serca należysz zawsze i nieod-
wracalnie. Ono nie może potępiać, 
Ono zawsze darzy miłosierdziem. To 
wołanie samego Boga, czasami szept 
próbujący się przebić przez skorupę 
naszych grzechów, że nas tak bar-
dzo kocha, że dzieląc się swoją mi-
łością jest aż rozrzutny. Bóg zawsze 
daje swoje łaski w nadmiarze. To jest 
najpiękniejsza prawda o Bogu, która 
przemawia z tego obrazu.  Bóg wiele 
ryzykuje względem człowieka. Gdy-
by musiał zdawać egzamin z mate-
matyki prawdopodobnie w indeksie 
pojawiła by się ocena....niedosta-
teczna. Ukazuje to wspaniale przy-
powieść o zaginionej owcy, w której 

jeden = dziewięćdziesiąt dziewięć, bo 
jego miłosierdzie nie ma żadnych ba-
rier. To Boża ekonomia wobec której 
załamują się wszystkie systemy. 

Do tego prowadzi jedna droga, 
którą wskazuje podpis pod obrazem: 
Jezu ufam Tobie.   

W świecie, gdzie wydaję się, że 
zatryumfowało zło, terroryzm, prze-
moc, Bóg przychodzi do człowieka 
z darem miłosierdzia. Jednak to nie 
wszystko. Gdy podczas rekolekcji 
odprawianych przez św. Faustynę  
w październiku 1936 r. Pan Jezus 
żąda czci dla swojego miłosierdzia, 
poucza o trzech sposobach czynienia 
go: „pierwszy - czyn, drugi - słowo, 
trzeci - modlitwa; w tych trzech stop-
niach zawiera się pełnia miłosierdzia 
i jest niezbitym dowodem miłości ku 
Mnie.” 

Doświadczając miłosierdzia, 
którym obdarowuje nas Bóg, nie 
możemy go zatrzymać dla sie-
bie w bunkrze naszego egoizmu: 
„Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
Nie może się ono ograniczyć do 
wysłania  dobroczynnego SMS-a 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Prawdziwe miłosierdzie 
to takie, które dostrzega drugiego 
człowieka, nikogo nie wykluczając. 
Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
potrzeba, abyśmy byli autentyczny-
mi świadkami Bożego miłosierdzia  
w naszym codziennym życiu, by-
śmy żyli jak pierwsi chrześcijanie, 
o których mówiono: „patrzcie jak 
oni się miłują”. 

Każdy z nas potrzebuje do-
świadczyć Bożego miłosierdzia, 
bo tylko ten, kto go doświadczył, 
może nim naprawdę żyć.  Trzeba  
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o Bożym miłosierdziu umieć opo-
wiedzieć swoim życiem tym, któ-
rzy jeszcze takiego spotkania 
nie przeżyli, a tęsknią za nim, 
jak za chlebem. 

Popatrz! Świat potrze-
buje ludzi, którzy nie będą 
się bali pobrudzić czy-
stych dłoni, którzy 
nie odwrócą się ze 
wstrętem od człowie-
ka. Bo okazuje się, 
że pod łachmanami 
okrywającymi na-
wet najgorszego 
grzesznika ukry-
te jest bijące 
serce. Bo Je-
zusa moż-

kl. Piotr Szydełko CRL

na spotkać na każdej ulicy. 
Aby go zauważyć, potrzeba 

mieć nie tylko otwarte 
oczy, ale i serce.  Mniej 
słów, więcej miłości, aby 

być na czyjejś dro-
dze, we właściwym 

czasie, widzieć 
czyjeś łzy. By 
podać uśmiech 
zamiast tablet-
ki. Nie wystar-
czy by ludzie 

usłyszeli 
Ewangelię  
o Bożym 
Miłosier-

dziu. Oni 
muszą ją 
zobaczyć 
Twoimi 
dłońmi  

i Twoim 
sercem.  
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NIE SUGERUJĘ REZERWOWANIA 
WYCIECZKI NA SAHARĘ,  

ALE CZY NIE WARTO BY NA 
CHWILĘ ODETCHNĄĆ OD  

CODZIENNEJ GONITWY  
I PRZYJRZEĆ SIĘ SWOJEMU  

WNĘTRZU?

W i d z i e ć 
 

w prawdzie

kuszenie Chrystusa
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Człowiek przybywający z cen-
tralnej Polski do Krakowa , chcący 
zamieszkać w nim przez jakiś czas, 
może zderzyć się z nieznanymi  do-
tąd zwyczajami.  Raczej nie powi-
nien spodziewać się różnic, porów-
nywanych  do różnic kulturowych 
między narodami skandynawskimi 
a plemionami Amazonii, jednak 
niespodzianek raczej nie zabraknie. 
Najbardziej zaskakujące zmiany 
dają się dostrzec w języku. Nie jeden 
raz miałem okazję być świadkiem 
dialogu podobnego do tego:

Krakus :  Chodź, wyjdziemy na 
pole!

Nowicjusz:  Na jakie pole? Prze-
cież wokół same kamienice… lepiej 
idźmy na dwór.

K.  A coś ty książę, że na dwór 
wychodzisz?

N.  A ty rolnik, że na pole chcesz 
iść ?!

I tak dalej, aż rozmowa przero-
dzi się w niemałą kłótnię z użyciem 
obraźliwych słów. Przysłuchiwałem 
się dotąd kilku takim rozmowom  
i nigdy nie mogłem zrozumieć, o co 
właściwie chodzi. Patrząc obiektyw-
nie, dwoje ludzi kłóciło się o coś, co 
nie powinno mieć dla nich żadnego 
znaczenia. Obydwie strony usilnie 
obstawały przy swoim określeniu tej 
samej czynności, ale dałyby się na-
wet pociąć w imię własnej racji. Czy 
ci ludzie właściwie rozumieli, o co 
się kłócą? Chyba nie, bo obydwoje 
mówili o wyjściu z domu. A jednak 
nie mogli się porozumieć, bo ich 
umysły ogarnęła iluzja.

„Kto każdą rzecz pojmuje w sa-
mej jej istocie, nie kierując się opi-
nią i oceną ludzi, ten jest prawdziwie 
mądry i pełen wiedzy Bożej, nie zaś 

ludzkiej.” – Pisał średniowieczny 
asceta Tomasz a Kempis.  Praw-
dziwie wielką mądrością jest tak 
rozumieć rzeczy by pojąć ich istotę,  
a nie zważać na własne emocje  
i opinie ludzi.  Jak wielu jest dziś lu-
dzi potrafiących tak dojrzale patrzeć 
na rzeczywistość? Czy nie jest tak, 
że w większości mamy bardzo su-
biektywne i emocjonalne postrzega-
nie rzeczywistości?

 Dawno temu grupa tysięcy pąt-
ników udała się pielgrzymką do Me-
xico City, do kaplicy Matki Bożej  
z Guadalupe by zaprotestować wo-
bec decyzji biskupa, który ogłosił, 
że patronką diecezji ma być Matka 
Boża z Lourdes. Ludzie czuli się 
osobiście dotknięci tą decyzją. Byli 
przekonani, że Matka Boża z Gu-
adalupe odebrała tę decyzję bardzo 
boleśnie, dlatego protestowali by 
zadośćuczynić tej obrazie.

 Czyż nie przypomina to trochę 
wspomnianego dialogu? Pielgrzymi 
uważali, że Matka Boża może być 
oburzona, że ona sama zostanie pa-
tronką ich diecezji. Niestety pobożni 
pątnicy chcieli walczyć z biskupem 
w imię religijności, której w zasa-
dzie nie rozumieli.  Przecież Matka 
Boża z Guadalupe i Lourdes to ta 
sama Matka Boża choć objawiająca 
się w różnych miejscach i okolicz-
nościach. Nieszczęściem było to, iż 
u tych ludzi odezwały się uczucia 
religijne i emocje spotęgowane opi-
nią otoczenia, które nie pozwoliły 
popatrzeć na „problem” inaczej. Ale 
dlaczego ja o tym wszystkim piszę?

 Może dlatego, że w Wielkim 
Poście jesteśmy skłonni poświęcić 
więcej czasu na refleksję. I słusz-
nie, bo to dobry czas na chwilę 

W i d z i e ć 
 

w prawdzie
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zatrzymania się, wyciszenia i za-
stanowienia.  Jezus już w pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu daje nam 
w Ewangelii (Łk 4, 1-13) przykład 
jak przeżywać osobiste rekolekcje. 
Udaje się na pustynię by tam przez 
40 dni i nocy wyciszyć się i oddać 
całkowicie Bogu Ojcu. Odcina się 
od zgiełku świata by oddać się mo-
dlitwie, rozmyślaniom i postowi. To 
czyniąc przebywa na pustyni nie tyl-
ko fizycznie, ale przede wszystkim  
„w Duchu […] gdzie był kuszony 
przez diabła”. Przeciwstawia się po-
kusie przekroczenia posłuszeństwa 
wobec woli Ojca. Opiera się trzem 
największym pożądliwością ludzkim.  
Pożądliwości ciała, przedstawionej 
jako pragnienie chleba, pożądliwości 
oczu, jako widokowi piękna i bogac-
twa wszystkich królestw ziemskich 
oraz pysze tego świata, lubującej 
się w nadzwyczajnych wyczynach  
i umiejętnościach. Wydawałoby się, 
że Jezus  musiał z łatwością wygrać  
z pokusami szatana – jest przecież 
Synem Bożym. Jednak to zwycię-
stwo wypracowane zostało przez 
długie dni na wewnętrznej pustyni 
serca. W ten sposób Chrystus odciął 
się od sposobu myślenia świata, jego 
pragnień i kłopotów, by móc spojrzeć 
na rzeczywistość w prawdzie. Wi-
dział rzeczywistą wartość propozycji 
szatana, ich iluzję i łud szczęścia, któ-
rych zwyczajny człowiek może nie 
dostrzegać. Czy i nam nie przydałby 
się taki czas żeby odnowić spojrze-
nie na rzeczywistość?  Nie sugeruję 
rezerwowania wycieczki na Saharę 
czy ucieczki na 40 dni do lasu. Ale 
może by przeznaczyć 40, czy chociaż 
14 minut na duchowy odpoczynek. 
Czy nie warto by chwilę odetchnąć 

od codziennej gonitwy i przyjrzeć 
się swojemu wnętrzu? A może by  
z dystansu popatrzeć na swoje życie 
rodzinne, pracę i kontakty z bliźni-
mi?  Jak postrzegam te rzeczywisto-
ści? Jakim okiem na nie spoglądam? 
Czy nie myślę czasem stereotypami, 
a bliźnim przyczepiam równocze-
śnie etykietki, by w tym momencie 
przestać ich rozumieć? Gdy wysta-
wiasz bliźnim ocenę i doczepiasz 
tabliczkę z napisem fajny/nudny/ka-
pitalista/komunista kończy się twoje 
rozumienie istoty danego człowieka. 
Warto przyjrzeć się swojemu sposo-
bowi postrzegania różnych sfer życia 
czy wartości. Bo jak mówi Chrystus 
„Światłem ciała jest Twoje oko.   
Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe 
twoje ciało będzie w świetle, lecz 
jeśli jest chore, ciało twoje również 
będzie w ciemności”(Łk 11,34).  
A oko trzeba, co jakiś czas zamknąć, 
by wypoczęte od blasków świata mo-
gło wyraźniej widzieć to, co dobre  
i prawdziwe. 

Co natomiast w tej kwestii 
mówi świat? Ażeby założyć okula-
ry na oczy. Najlepiej różowe, a jak 
ktoś jest pesymistą to czarne. Ale 
czy zakładając okulary optymizmu 
czy pesymizmu świat się zmienia?  
Nie… jest ciągle taki sam. Co więc 
się zmienia? Jego postrzeganie. 
Wspomnę może stary jak świat i roz-
grzebywany często przykład szklan-
ki. Jest do połowy pusta czy pełna.  
Powiesz, że pełna to przyczepią Ci 
etykietkę z napisem optymista. Miło.  
Mówisz, że pusta? Dostajesz szyld  
z napisem pesymista, a ludzie auto-
matyczne zaczynają Cię mniej lubić, 
bo ktoś powiedział, że tzw. pesymiści 
są mniej sympatyczni. To jak, pusta 
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czy pełna jest ta szklanka? A jakie to 
ma w ogóle znaczenie? Czy nie jest 
tak, że szklanka o pojemności 200 
ml ma w sobie 100 ml. np. wody? 
Czy warto się tym cieszyć czy smu-
cić? Chyba lepiej po prostu poznać 
prawdę. Bo optymista mógłby po-
czuć się nieszczęśliwy gdyby nagle 
wody zabrakło – nie ma się przecież 
już, z czego cieszyć… Dlatego za-
kładanie jakichkolwiek okularów na 
nasze oczy rozmywa rzeczywistość, 
tworzy iluzję. Niezależnie czy będą 
to różowe czy czarne okulary czy 
takie wyświetlające etykietki. Żeby 
dobrze to zrozumieć – widzimy lu-
dzi i rzeczy nie takimi, jakie są, ale 

jacy my jesteśmy. Dlatego kiedy 
dwie osoby patrzą na coś czy kogoś, 
reagują w odmienny sposób. Po-
strzegamy rzeczy i osoby nie takimi, 
jakie są, ale zależnie od tego, jacy 
my jesteśmy. Dlatego zamiast oce-
niać rzeczywistość postarajmy się 
ją zrozumieć. Ona jest najzupełniej  
w porządku.  Problemy mogą być 
tylko w nas ludziach. I w Tobie i we 
mnie. Warto pomedytować nad tym 
w chwili ciszy.

nov. Rafał Przestrzelski

kuszenie Chrystusa



32 styczeń-kwiecień 2010

W okresie Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego wszystkie oczy zwraca-
ją się ku Chrystusowi. On powstając 
ze śmierci zgładził grzech, pokazując 
Szatanowi, że tak naprawdę nie ma nic 
do powiedzenia w Jego planie Zbawie-
nia ludzi. Przy tym „chwaleniu” Chry-
stusa, przy podkreślaniu jego wielkiej 
roli w dziejach świata (co zresztą jest 
jak najbardziej słuszne) chyba troszkę 
zapomina się o jednej Osobie, która  
w całej tej historii również odniosła spory 
sukces. Mówię tutaj o Maryi. Jej wkład  
z pewnością nie może się równać 
temu co zrobił dla nas Chrystus, jed-
nak mówiąc o Wielkanocy, trzeba 
choć w małym stopniu wspomnieć  
o pracy Matki Chrystusa.

W całej historii Maryi szczegól-
nie widać Jej niezwykłą wierność jaką 
wykazała w stosunku do Bożego Pla-
nu Zbawienia. Postawa jaką ukazała 
Niepokalanie Poczęta jest wzorcową; 
taką, którą każdy chrześcijanin przyjąć 
powinien.

Maryja od samego początku była 
wierna Bogu i to wiernością z „naj-

wyższej półki”. Jeżeli raz przy Zwia-
stowaniu oświadczyła, że jest „Słu-
żebnicą Pańską” to trzymała się tego 
do końca życia. Trwała przy Bogu  
i wypełniała Jego plany bez względu 
na różne beznadziejne sytuacje.

Pierwsze 30 lat życia Chrystusa 
musiały być dla Maryi dość trudne. 
To niezwykła monotonia. Bóg po-
wiedział Jej, że będzie matką Boga,  
a 30 lat była matką stolarza. Miały być 
cuda, a były co najwyżej nowe krzesła 
do kuchni, albo piękny stolik. Maryja 
jednak była wierna i trwała przy tym, 
co obiecała Bogu.

Mogła przecież, powiedzieć 
Bogu: „dość, na takie chwile z Tobą 
Boże się nie umawiałam”. Przecież  
w momencie Zwiastowania Bóg przez 
Archanioła Gabriela nie powiedział 
Maryi o tym, że przed narodzinami 
Syna będzie musiała uciekać do Egip-
tu. Słowem Gabriel nie wspomniał, 
że swoją „porodówkę” będzie dzielić 
z osiołkiem i krówką. Bóg przez po-
średnictwo Archanioła nie przekazał 
Jej, iż będzie spoglądać na Syna, któ-

Halo, a Maryja?!

Święta Rodzina
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rego wyszydzają faryzeusze, uczeni 
w Piśmie i, co tu kryć nawet prości 
mieszkańcy Jerozolimy. Z pewnością 
Archanioł Gabriel w trakcie Zwiasto-
wania, w chwili gdy Maryja zgadzała 
się uczestniczyć w planie Zbawienia, 
nie powiedział Maryi, że obejrzy kie-
dyś mękę swojego Syna; że stanie 
pod krzyżem i zobaczy martwe, za-
krwawione i pełne ran ciało swojego 
Syna. Maryja miała otrzymać chwałę, 
a otrzymała pod krzyżem pozbawione 
życia Ciało, Ciało swojego Syna. 

Ktoś teraz mógłby powiedzieć, że 
Bóg oszukał Maryję. Mówił jej tylko 
o pozytywnych konsekwencjach przy-
stąpienia do Bożego planu zbawie-
nia. Chwile mniej przyjemne ominął  
i przemilczał. Oszust! Takie myślenie 
lubi się czasem wkradać w umysły  
i Bóg staje się kimś na kim polegać nie 
można. Wypełniamy umowę, robimy 
to co obiecaliśmy, jednak Bóg nie daje 
tego co byśmy chcieli. Chodzi się do 
kościoła, wypełnia Przykazania, mo-
dlitwy też nie brakuję, a w życiu jest 
cały czas „pod górę”. Rodzi się żal do 
Boga, pretensje- „skoro wykonuję co 
przykazuje mi Bóg, co mu obiecałem, 
to dlaczego spotyka mnie tyle przy-
krości?” Może jest to choroba, może 
śmierć kogoś bliskiego. Może to zły 
współmałżonek, a w zakonie trudny 
do zniesienia współbrat czy przełożo-
ny. W ten sposób niszczy się ta pier-
wotna, dziecięca ufność. 

 Czy jest to w porządku? Chyba 
nie. Bóg nie jest oszustem. Za moc-
no kocha, aby oszukiwać. To, że nie 
powiedział wszystkiego Matce Je-
zusa było dobre. Gdyby powiedzieć 
dziecku, które idzie pierwszy dzień 
do szkoły, że przez kilkanaście lat bę-
dzie zmagać się z niekończącymi się 

pracami domowymi, czy zgodziło by 
się na rozpoczęcie edukacji? Gdyby 
takie dziecko wiedziało, że nauczyciel 
nie będzie dawał mu spokoju, że prze-
czyta masę nudnych książek, czy takie 
dziecko poszłoby do szkoły? Chyba 
nie. Takiemu dziecku mówi się raczej, 
że za kilka lat stanie się mądrym czło-
wiekiem, że pozna świat, że stanie się 
niejako lepsze. I w tym wcale nie ma 
oszustwa. Trzeba tak czynić, gdyż być 
może z tego małego człowieka stanie 
się ktoś niezwykły, ktoś ktozmieni 
świat na lepsze. 

 Podobnie było z Maryją. Lepiej, 
że nie znała od razu  wszystkich szcze-
gółów, bo być może powiedziałaby: 
„NIE”. Mogłaby wtedy nie zrodzić 
Chrystusa i nie stałaby się wzorem do 
naśladowania. 

 Jeżeli z ufnością, tak jak Mary-
ja, pozostaniemy wierni Bogu, nawet 
w chwilach trudnych i przykrych, to 
Bóg odpłaci za to wiecznym szczę-
ściem w Niebie. Maryja swoim ży-
ciem ukazała najlepszy przykład na 
to, jakim być w stosunku do Boga. 
Nie można się od Niego odwracać, 
trzeba ufać i wypełniać to co radzi.  
A jeśli jest trudno, patrzmy na Maryję. 
Ona w jednych z objawień stwierdzi-
ła krótko: „Nie obiecuję ci szczęścia 
w tym świecie, ale w przyszłym”. 
Nie można zapomnieć, że Bóg nigdy 
nie nałoży na grzbiet krzyża, które-
go się nie udźwignie. To, że Maryja  
z ufnością przeżyła tak wielkie kaźnie 
świadczy o jej ogromnej mocy i sile. 

kl. Maciej Guziejko CRL
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SESJA ZIMOWA

FERIE

REKOLEKCJE

Pod koniec stycznia rozpo-
częliśmy zimową sesję eg-
zaminacyjną. Zmagania inte-
lektualne trwały 2 tygodnie. 
Wytężona praca w połączeniu 
z Bożą pomocą i harówką na-

Po zakończeniu zimowej sesji eg-
zaminacyjnej udaliśmy się na kilku-
dniowy odpoczynek. Korzystaliśmy 
z gościnności o. Huberta Kasztelana 
oCist., który prowadzi dom pielgrzy-
ma w Czarnej Górze. Przez kilka 
dni jeździliśmy na nartach, chodzi-
liśmy po tatrzańskich dolinach i od-
wiedzaliśmy Zakopane. Jeden dzień 

Po powrocie z ferii udaliśmy się 
do Czernej (erem oo. Karmeli-
tów), aby odprawić rekolekcje. 
Opiekę nad nami sprawował 
nasz ojciec duchowny ks. Ta-
deusz Masłowski CRL. Całe 
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szych Aniołów Stróżów dała 
pozytywny wynik wszyst-
kich egzaminów. Miejmy 
nadzieję, że letnie zmagania  
z pytaniami naszych profe-
sorów dadzą podobne efek-
ty. 

poświęciliśmy wyprawie na Sło-
wację, gdzie zwiedziliśmy wiele 
ciekawych zabytków. Pragniemy 
podziękować Panu Maciejowi Bęt-
kowskiemu- zasłużonemu prze-
wodnikowi tatrzańskiemu, który  
w Dolinie Chochołowskiej zorgani-
zował nam małą pielgrzymkę ślada-
mi Jana Pawła II. 

rekolekcje głosił nam redemp-
torysta o. dr Kazimierz Fryzeł. 
Pragniemy podziękować mu 
za ziarno Słowa Bożego, które 
w nas zasiał. Miejmy nadzie-
ję, że to ziarno wyda stokrotny 
plon. 
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2 lutego w krakowskim Klasz-
torze Bożego Ciała odbyło się 
sympozjum poświęcone najstar-
szym wizerunkom maryjnym 
tego miejsca. Sesję naukową 
poprzedziła Msza św., której 
przewodniczył Wizytator Pol-
skiej Prowincji Kanoników Re-

KANONIZACJA  
BŁ. STANISŁAWA

SYMPOZJUM

DZIEŃ NOWICJUSZA
W dniu wspomnienia św. Agniesz-
ki (21 stycznia) nasi nowicjusze 
dziękowali Bogu i nam- przyszłym 
współbraciom w Zakonie, za wspól-
nie spędzony czas, bowiem minęła 
już połowa ich nowicjackiej próby. 

Dnia 19 lutego 2010, podczas 
uroczystego Konsystorzu, Oj-
ciec Święty Benedykt XVI uro-
czyście ogłosił termin kanoniza-
cji błogosławionego Stanisława 
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Na wspólnym spotkaniu now. Rafał 
i now. Marek przygotowali bogaty 
program artystyczny. Życzymy im 
wielu sił podczas drugiej połowy 
ich rocznej próby. Niech Bóg bło-
gosławi każdy dzień ich zakonnej 
wędrówki. 

gularnych ks. Marian Szczecina 
CRL. Następnie wszyscy udali 
się do klasztornej biblioteki, 
gdzie zostali serdecznie przywi-
tani przez przeora klasztoru ks. 
Dariusza Kaczyńskiego CRL. 
Całą sesję prowadził i pierwszy 
wykład wygłosił ks. prof. Kazi-
mierz Łatak CRL.  

Sołtysa zwanego Kazimier-
czykiem- naszego współbra-
ta z klasztoru Bożego Ciała  
w Krakowie. Ta długo wycze-
kiwana chwila odbędzie się 
17 października 2010 roku  
w Rzymie. Więcej na stronie 2 
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Kronika Seminarium

OBRONA PRACY 
MAGISTERSKIEJ

POSŁUGI LEKTORATU

50 LAT KAPŁAŃSTWA

Dnia 4 marca 2010 nasi współ-
bracia: kl. Piotr Szydełko CRL 
i kl. Adam Wójcicki CRL  
przyjęli z rąk ks. Wizytatora 
Mariana Szczecina CRL posłu-
gę lektoratu. Uroczysta Msza 
św. odbyła się o godzinie 19.00 

12 marca 2010 roku minęła 
50 rocznica przyjęcia świę-
ceń kapłańskich przez ks. Jó-
zefa Stramka CRL. Z kolei  
14 marca 2010 roku odbyła 
się w Sanktuarium w Gietrz-
wałdzie uroczysta Msza św. 

Nasz współbrat dk. Da-
wid Kover obronił swo-
ją pracę magisterską. Pra-
gniemy pogratulować mu  
i życzyć wielu sił w czasie 
duszpasterskich praktyk. Miej-
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my nadzieję, że wiedza biblij-
na, jaką zdobył podczas pisania 
swojej pracy magisterskiej pod 
okiem znamienitego promotora 
ks. Henryka Skoczylasa CSMA 
pomoże mu w pozyskiwaniu 
nowych „owieczek” do „stada” 
Pana.

przy ołtarzu bł. Stanisława 
Kazimierczyka w bazylice Bo-
żego Ciała w Krakowie. Ży-
czymy im, aby każdego dnia 
znajdywali choć krótką chwilę 
na zgłębianie kart tej niezwy-
kłej Księgi.

dziękczynna za dar powołania 
kapłańskiego. Uczestniczy-
li w niej także reprezentanci 
naszego seminarium. Jeszcze 
raz pragniemy złożyć ks. Jó-
zefowi najserdeczniejsze ży-
czenia! Niech Bóg ma ks. Jó-
zefa zawsze w swej opiece! 
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KANONiAdA
2010

„Kanoniada” odbędzie się w dniach  
30.04 - 03.05.2010 roku w Ełku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  
w „Kanoniadzie”, czyli pierwszym  

ogólnopolskim zjeździe ministrantów  
z parafii prowadzonych przez  

Zakon Kanoników Regularnych  
Laterańskich

W programie:
-zajęcia formacyjne
-zajęcia sportowe
-formacja duchowa
-interesujące wycieczki po Mazurach

Informacje i zapisy:
Ks. Jarosław Klimczyk CRL

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


