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Redakcja  Cor Unum

Drodzy Czytelnicy!
W bieżącym numerze Cor Unum znajdziecie opisy wielu  

interesujących wydarzeń. Przede wszystkim opowiemy o kanoni-
zacji naszego Współbrata Stanisława Sołtysa zwanego „Kazimier-
czykiem”. Wybraliśmy się tam razem z parafianami placówek,  
w których posługują członkowie naszego Zakonu. Każdy z nas zo-
stał przydzielony do pewnego autokaru. Kanonizacja to dla wielu  
z nas chwile naprawdę wyjątkowe. Podczas Mszy św. na Placu św. 
Piotra, część naszego seminarium pełniło posługę Ojcu Świętemu  
Benedyktowi XVI. Taki zaszczyt nie zdarza się codziennie…

Opiszemy również nasze tegoroczne wakacje, które spędzi-
liśmy u Współbraci w Ełku oraz przedstawimy relację z otwarcia  
w tym mieście dziennego oddziału Ośrodka Terapii Uzależnień, 
prowadzonego przez nasz Zakon. Zastanowimy się również nad  
zagadnieniem powołania; spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, 
kim są Aniołowie. Poruszymy także tematykę Bożego Narodzenia, 
czasu, w którym Bóg dał nam największy Skarb- swojego Syna.  

Oczywiście na ostatnich stronach naszego pisma znajdziecie 
kronikę, dzięki której szczegółowo prześledzicie wydarzenia, które 
miały miejsce od ostatniego wydania Cor Unum. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć przyjemnego czytania 
najnowszych artykułów Cor Unum!
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Rzym, miasto siedmiu wzgórz. 
Dla jednych stolica chrześcijaństwa, 
które wciąż żyje i trwa, i ma coś jesz-
cze do powiedzenia. Dla innych sto-
lica chrześcijaństwa, które już daw-
no stało się przeszłością i zastygło 
w bogato rzeźbionych kolumnach, 
strzelistych wieżach i zachwyca-
jących kościołach, świadczących  
o jego wzniosłości, bogactwie i po-
tędze, ale już przynależących do 
przeszłości. Nie tu się ono narodziło,  
a jednak dla wielu tu właśnie umar-
ło. Miasto to pozostaje  bez wątpie-
nia  jego symbolem bez względu na 
to jaką ideologię i teorię temu chrze-
ścijaństwu dorobimy. Symbolem 
nieprzerwanej, mającej już dwa ty-
siące lat sukcesji rybaka znad morza 
galilejskiego, który dostał klucze. 
Klucze do nieba (por. Mt 16, 19). Tu 
unosi się ten duch, który tylko po-
zornie skrywał  się w katakumbach 
i w zamkniętych na cztery spusty 
domach, by nagle powiać i uzdol-
nić niezliczone rzesze do złożenia 
ofiary z własnego życia, zresztą ku 
zachwytowi tłumu i cesarza. Złożyć 
ofiarę z życia po to by inni je mieli  
i to w obfitości. Po to byśmy i my 
dzisiaj je mieli i to w obfitości. Ów 
duch wciąż żyje i to nie tylko w oso-
bie owego klucznika i jego następ-
ców, ale wszędzie tam gdzie wieść 
o Nim dotarła. Ta wieść, która jest 
niczym źdźbło trawy na wietrze, 
tak krucha i tak mała w porównaniu  
z tysiącami lat historii człowieka. 
Jednak żadna historia nie jest taka 
jak ta. Żadna z nich nie mówi o czło-
wieku który uzurpował sobie prawo 
do bycia Bogiem w taki sposób jak 
czynił to On. On jako jedyny odwa-
żył się zażądać tego samego, czego 

w Starym Testamencie zażądał sam 
Bóg; człowiek który mówił wprost: 
„Kto mnie widzi, widzi także i Jego” 
(zob. J 14, 9n). Człowiek, którego  
z tego powodu uważano za szalo-
nego i opętanego (por. Mk 3, 27n),  
i ukrzyżowano. Dlaczego? Ponie-
waż mędrcowi przystoi skromność,  
a prorokowi wypada powiedzieć: „To 
mówi Pan”, ale już nie „A ja wam po-
wiadam” (H. U. von Balthasar). Być 
może byli podobni, ale po żadnym  
z ich nie została pamięć, która trwała-

Refleksje rzymskiE 
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by do dzisiaj. Żaden przed Nim i ża-
den po Nim nigdy nie wypowiedział 
tego w taki sposób, by zaledwie kil-
ka lat po jego śmierci czciły Go tłu-
my. By mówili o Nim, głośno i bez 
obawy, że ich będą wydawać sądom 
(por. Mt 10, 17-18.22) ci, którzy za-
ledwie kilka lat wcześniej, zamknięci  
w wieczerniku nie wiedzieli ze strachu 
co mają począć; ci dla których wraz  
z jego śmiercią wszystko się skoń-
czyło. I oto nagle ci sami ludzie 
mówią wprost do Sanhedrynu, który 

ich sądzi, że nikt im nie może za-
bronić głoszenia imienia Jezusa, bo 
„bardziej trzeba słuchać Boga niż  
ludzi”(zob. Dz 4 19). Mówią tak po-
mimo nacisków i gróźb. Ci sami lu-
dzie cieszą się, że mogą cierpieć dla 
imienia Jezusa (zob. Dz 5, 41). Sam 
św. Paweł pięciokrotnie był bity 
przez Żydów, trzy razy był sieczony 
rózgami, raz kamieniowany, trzy-
krotnie był rozbitkiem na morzu (por.  
2 Kor 11, 24n). Dlaczego? Dla 
imienia Jezusa, Tego człowieka, 

Refleksje rzymskiE 
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który uważał się za Boga. Dla tego 
człowieka, o którym, w zaledwie 
dwadzieścia lat po śmierci, powstał 
niezwykły, zachwycający głębią teo-
logiczną hymn o Bogu, który ogo-
łocił samego siebie (dosł. „stał się 
pustym”)  stawszy się człowiekiem 
i uniżył się, upokorzył aż po śmierć 
na krzyżu, by zgięło się przed Nim 
wszelkie kolano i wszelki język wy-
znał go jako PANA (z grec. KYRIOS, 
słowo które w greckim tłumaczeniu 
Starego Testamentu zastępowało nie-
wypowiadalne imię samego Boga). 
I zachwyca pytanie co takiego mu-
siało stać się w ciągu tych zaledwie 
kilkudziesięciu lat, jaka moc musiała 
zadziałać w tych ludziach, że zmie-
niła ich nie do poznania, że stali się 
już nowymi ludźmi, gotowymi po-
święcić nawet i życie dla Tego imie-
nia (J. Ratzinger). I to na nich i na tej 
krwi zbudowany jest Kościół, który 
dla mnie wciąż jeszcze żyje i wcale 
nie zastygł w mieście tak bardzo bli-
skim każdemu chrześcijaninowi. Bo 
kiedy wychodzi się z Bazyliki św. 
Piotra, zachwyconym wielkością  
i geniuszem artystów, którzy zatopili 
swe talenty w rzeźbach, zdobieniach, 
malowidłach i obrazach tejże bazyli-
ki, zwróciło moją uwagę zdobienie 
jednych z drzwi wejściowych. To 
proste płaskorzeźby przedstawiające 
męczeństwo chrześcijan. Chrześci-
jan, którzy wylali krew, by poko-
lenia po nich mogły już bez obawy 
czcić to Imię, imię samego Boga,  
w kościołach między innymi takich 
jak ta bazylika, w miastach takich 
jak Rzym. 

Ten Kościół dla mnie wciąż 
żyje. Zawsze wtedy gdy przelewana 
jest krew jego wyznawców (dzisiaj 

średnio co trzy minuty!) On żyje. 
Zawsze wtedy, gdy na ołtarze wy-
noszeni są jego święci, on żyje. Bo 
świętość się nie przedawnia, ona  
jest zawsze młoda, zawsze żywa, 
zawsze  aktualna,  bez względu na 
czasy, które dotyka. Dzięki temu  
w jednym rzędzie można stawiać lu-
dzi, którzy żyli na przestrzeni dwóch 
tysięcy lat i w równym stopniu czer-
pać z nich wzór. Czy to będzie św. 
Augustyn, św. Teresa z Avili, św. 
Józef Kalasancjusz, św. Wincenty 
a Paulo,  błogosławiony Bronisław 
Markiewicz czy też Matka Teresa  
z Kalkuty. Czy to będzie św. Irene-
usz z II wieku czy bł. Jerzy Popie-
łuszko z XX wieku, oni wszyscy są 
„aktualni”. Dlatego też myślę, że 
potrzebna nam była ta kanonizacja, 
w której zresztą sam uczestniczyłem 
i której byłem świadkiem. Bo po-
kazała ona Kościół, który żyje, żyje 
również tym sześciorgiem swoich 
nowych świętych: Andrzejem (Al-
fredem) Bessettem, Kandydą Marią 
od Jezusa, Julią Salzano, Marią od 
Krzyża (Mary Helen MacKillop), 
Kamillą Varano czy w końcu Stani-
sławem Kazimierczykiem. Wydaje 
mi się, że jest on nam bliższy niż 
inni. Bo „jest nasz”. Stąd, zza ścia-
ny. Leży zaledwie kilka metrów ni-
żej, w kościele. I gdyby mi ktoś po-
wiedział jeszcze pięć lat temu, że to 
ja będę świadkiem jego kanonizacji, 
nie uwierzyłbym. A jednak stało się   
i „padło” na mnie. Padło na Szymo-
na, Piotra, Adama, Pawła, Maćka, 
Wojtka i Rafała. Czy zatem Bóg 
czekał z jego kanonizacją na nas? 
Pewnie nie, ale  jakimś dziwnym 
zrządzeniem to właśnie my tam 
byliśmy. I dlatego w jakimś sensie 
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jest on nam bliższy niż inni. To my 
będziemy o tym opowiadać tym, co 
po nas przyjdą; będą słyszeli o jego 
kanonizacji już tylko z opowiadań, 
między innymi naszych.

Widziałem tam, 17 października, 
właśnie Kościół, który żyje, który 
ma swoich świętych, ciągle nowych, 
ciągle uparcie przypominających do 
czego każdy z nas jest powołany. 
Każdy z nich pokazuje to na swój 
oryginalny sposób. Kazimierczyk, 
być może, w sposób nawet i trochę 
nudny. W sposób na co dzień powta-
rzalny i na co dzień przewidywalny, 
a jednak jakże skuteczny. We współ-
czesnym świecie nie jest to jednak 
droga łatwa, również dla kapłanów. 
Kazimierczyk, kapłan, uczy bowiem 
kapłaństwa świętego, czyli tego 

prawdziwego, a nie na pokaz. Uczy 
kapłaństwa trudnego. Kapłaństwa 
zachwytu Eucharystią, a nie koloro-
wym kłamstwem; uczy jak pomóc 
człowiekowi, a nie jak pomagać 
bezosobowemu tłumowi, jakiemuś 
tam, gdzieś tam; uczy odpowie-
dzialności za siebie i swoje czyny, 
a nie odpowiedzialności za wszyst-
kich naokoło; uczy jak służyć Bogu  
a nie swoim własnym wyobrażeniom  
o Nim i w końcu jak służyć drugiemu 
człowiekowi, a nie sobie. Uczy jak 
żyć kapłaństwem, a nie egzystować 
nim. Ten święty ksiądz z XV wie-
ku, o ironio! uczy jak być księdzem  
w XXI wieku. I to jest możliwe tyl-
ko w Kościele, który żyje swoimi 
świętymi.

Post Scriptum

I widziałem też Piotra naszych czasów. Stałem tuż obok niego.  

Przygotowywał się do mszy św. w malutkiej zakrystii urządzonej  

w Bazylice św. Piotra tuż obok Piety. Całkowite milczenie.  

Ledwo dosłyszalny szept  

odmawianych modlitw. Muśnięcie kartki. Alba, cingulum. Muśnięcie 

kartki. Dalmatyka, ornat. Jeszcze tylko mitra i pastorał.  

Stoi gotowy do wyjścia. Modli się.

Idziemy długim korytarzem ciągnącym się wzdłuż Placu św. Piotra. Przed 

nami długi szereg kilkudziesięciu biskupów, kardynałów.  

Kompletna cisza. Gwardziści salutują. Na końcu korytarza widzę  

malutkie postaci wiwatujących ludzi. Czekają na niego.  

Na rozpoczęcie Mszy.  

A my idziemy w całkowitej ciszy. 

Tak – pomyślałem - To idzie Piotr, a z nim idzie Kościół. 

Dostojny i milczący. 
Żywy.

Święty. 

Idzie by za chwilę radować się swoimi kolejnymi świętymi.
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Rok 2010 na stałe zapisze się na 
kartach historii naszego zakonu. To 
właśnie w tym roku Papież Bene-
dykt XVI ogłosił naszego współbrata 
Stanisława Kazimierczyka świętym.  
W sposób wyjątkowy przyszło nam 
przeżywać to historyczne wydarzenie.

Z całej Polski na kanoniza-
cję  wyruszyło wielu naszych ro-
daków. Nasze kanonie, by ułatwić 
wiernym uczestnictwo w tym waż-
nym wydarzeniu zorganizowały 
pielgrzymki autokarowe. Każdy  
z kleryków jechał z pielgrzymami 
z parafii, którymi opiekują się nasi 
współbracia kanonicy. Ja zostałem 
przydzielony do parafii w NSPJ z Ełku.  
W środę 13 października punktu-
alnie o 5 rano wyruszyliśmy. Po-
dróż była bardzo długa i męcząca, 
jednak nasi duszpasterze ks. Pa-
weł Greń i ks. Łukasz Bugała dba-
li o naszą kondycję duchową jak  
i miłą atmosferę podczas jazdy. Od-
wiedziliśmy wiele interesujących 
miejsc m.in. Asyż, Terni, Rzym, 
Orvieto, Padwę i Wenecję. 

Punktem kulminacyjnym wyjaz-
du była niedzielna Msza św. kanoni-
zacyjna. Z naszego zakonu do asysty 
liturgicznej wyznaczono czterech 
najstarszych precedencją kleryków. 
Miałem to szczęście, że znalazłem się  
w tym gronie. W sobotę na godz. 

10.00 zaplanowano  próbę liturgiczną. 
Nasz hotel znajdował się ok. 30 km 
od Rzymu. Niby odległość niewiel-
ka, jednak kto był choć raz w Rzymie 
wie, że przejazd samochodem to nie 
lada sztuka. Zresztą nie bez powodu 
mawia się „ruch jak w Rzymie”. 

Sobota. Z miejsca noclegu lekko 
spóźnieni wyruszyliśmy o godz. 6:40.  
Gdy zbliżaliśmy się do centrum ruch 
wzmagał się. Mijały kolejne minuty. 
Wskazówki zegara nieubłagalnie zbli-
żały się do godziny dziewiątej. Wtedy 
już wiedziałem, że nie uda mi się na 
czas dotrzeć na próbę liturgiczną. Dla-
tego też razem z naszą pilotką podję-
liśmy decyzję, że na miejsce dojadę 
metrem. Niby prosta sprawa, ale po 
pierwsze byłem w obcym mieście, po 
drugie przejazd był z przesiadką a po 
trzecie – najważniejsze czas uciekał 
bardzo szybko. Gdy dojechałem na 
miejsce przesiadki, musiałem wsiąść 
w dobry wagon metra. Po odnalezieniu 
właściwego peronu ruszyłem w kierun-
ku Placu św. Piotra. Gdy dotarłem na 
miejsce zegar pokazywał już godzinę 
9:55, a pozostało jeszcze kilka skrzy-
żowań do pokonania piechotą. Nie ba-
cząc na znaki i światła niczym włoski 
kierowca, biegłem prosto przed siebie. 
Wzbudzało to wiele radości i uśmie-
chu wśród turystów i pielgrzymów,  
a nawet policjantów, ponieważ ubra-
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ny byłem w koszulę z koloratką. Cały 
zdyszany dotarłem na miejsce spotka-
nia. Mimo, że nie mogłem złapać tchu 
byłem szczęśliwy, że  w końcu udało 
mi się dotrzeć na miejsce. Była to jed-
na z opatrznościowych ingerencji i jak 
się później okazało nie ostatnia. 

Rozpoczęła się próba. Najpierw 
ceremoniarze papiescy ustalali szcze-
góły liturgii i wyznaczali funkcje kle-
rykom. Obok kanoników w liturgii 
posługiwali także klerycy z innych 
zakonów. Po paru minutach przyszła 
kolej na nas. Ustawiono nas w szeregu 
i ceremoniarz papieski Mons. Guido 
Marini  zaczął rozdzielać funkcje. Mu-

szę przyznać, że już sam udział w asy-
ście papieskiej stanowił z pewnością 
dla każdego wielki zaszczyt. I tu znów 
Opatrzność Boża sprawiła, że otrzy-
małem funkcję niezwykłą – trzymania 
mszału przed samym Papieżem. Jedno 
słowo „libri” i jeden gest sprawił, że 
na kilka sekund stanąłem nieruchomo.  
W moim sercu poczułem niezwy-
kłe ciepło i radość, że moje marzenie  
z dzieciństwa służenia Ojcu Świętemu 
spełni się. W dodatku służenia najbli-
żej jak to tylko możliwe. Z wielkim 
uśmiechem na twarzy i radością w ser-
cu przystąpiłem do próby liturgicznej. 

Niezwykłe wrażenie wywarł na 
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mnie ceremoniarz papieski Mons. 
Guido Marini. Ogromne ciepło, które 
od niego biło, a także cierpliwość do 
nas, uświadomiła mi, że osoba która 
jest najbliżej Ojca Świętego podczas 
każdej Mszy św. jest tak naprawdę 
wspaniałym człowiekiem, przepełnio-
nym modlitwą i dobrocią. Wspomnieć 
należy, że każda próba czy ta sobotnia, 
czy ta już niedzielna rozpoczynała się 
wspólną modlitwą. 

Skłamałbym gdybym napisał, że 
nie przeżywałem faktu, iż za parę go-
dzin będę widział Ojca Świętego Be-
nedykta XVI twarzą w twarz.

Niedziela. Godzina 6.00 wyru-
szamy w kierunku Rzymu. Jest jesz-
cze ciemno i dość  chłodno. Parę mi-
nut przed godziną ósmą docieramy 
na parking znajdujący się nieopodal 
Placu św. Piotra. Gdy tylko wysia-
dłem z autokaru ruszyłem w kierunku 
miejsca  zbiórki przy głównej bramie 
prowadzącej na Watykan. Tam też po 

ukazaniu odpowiednich przepustek 
udaliśmy się na miejsce celebracji  
Mszy św. Godzinę przed Mszą św. od-
była się ostania próba.

Po niej udałem się do zakrystii 
znajdującej się w Bazylice św. Piotra. 
Założyłem komże i stanąłem naprze-
ciw „Piety” Michała Anioła. Byłem 
lekko oszołomiony, że ja zwykły kle-
ryk znajduję się pomiędzy wielkimi 
kardynałami i biskupami, między 
tymi, których znałem tylko z gazet, 
filmów czy książek. Nagle podszedł 
do mnie ceremoniarz papieski i powie-
dział, abym szedł za nim. Wręczył mi 
też białą księgę formatu A3, w której 
były modlitwy odmawiane podczas 
ubierania się Ojca Świętego do Mszy 
św. Ceremoniarz zaprowadził mnie 
do pomieszczenia, które było za-
krystią przygotowaną wyłącznie dla 
Papieża. Zostałem tam i z niecierpli-
wością oczekiwałem na dalszy ciąg 
wydarzeń. Do rozpoczęcia pozostało 
jeszcze kilka minut, dlatego też posta-
nowiłem dokładnie przyjrzeć się temu 
co za chwilę założy  na siebie Benedyk 
XVI. Było to niesamowite wrażenie – 
dotykałem paliusza i mitry, którą za 
chwilę założy następca św. Piotra. Kil-   spotkanie
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ka minut przed godziną dziesiątą ce-
remoniarz papieski otworzył drzwi od 
tylniego wejścia. Moim oczom ukazał 
się Ojciec Święty Benedykt XVI.  Po 
wejściu do zakrystii życzliwie przy-
witał się z osobami znajdującymi się 
tam, zasypał kadzidło, a następnie 
obmył swoje dłonie. Wtedy ceremo-
niarz papieski wyprosił wszystkich  
z zakrystii. Został tylko Benedykt XVI, 
ceremoniarz i ja. Było to niesamo-
wite. Taka moja prywatna audiencja  
u następcy św. Piotra. Bez fleszy apa-
ratów, kamer, tłumów…Tylko my. To, 
co zapadło mi w pamięci to niezwykle 
ciepłe spojrzenie i dobroć wypływają-
ca od Papieża. Pokornie, ze spokojem 
rozpoczął zakładanie poszczególnych 
szat liturgicznych. Po zakończeniu 
modlitwy i założeniu mitry Ojciec 
Święty…dotknął mojej dłoni. To było 
niesamowite. Kto by pomyślał, że kie-
dykolwiek będę miał okazję dotknąć 
samego następcy św. Piotra. Po raz 
kolejny Opatrzność Boża obdarzyła 
mnie niezwykłym zaszczytem. 

Wyszedłem z zakrystii i ustawi-
łem się w szyku procesyjnym. By-
łem tak szczęśliwy i rozpromieniony, 
że wszelka „trema” zniknęła, a serce    spotkanie

wypełniła niezwykła radość i spokój. 
Punktualnie o dziesiątej wyruszyła 
procesja. Cała Msza św. przygotowa-
na była przepięknie i profesjonalnie. 
Uroczystość na którą Zakon Kanoni-
ków Regularnych Laterańskich czekał 
przez wieki, minęła bardzo szybko. Po 
zakończonej celebracji cała asysta pa-
pieska wróciła do zakrystii znajdującej 
się w Bazylice św. Piotra. 

Kanonizacja, jak i również możli-
wość służenia przy samym Ojcu Świę-
tym na zawsze pozostaną w mojej 
pamięci. Jestem ogromnie szczęśliwy 
i dumny, że mogłem czynnie uczest-
niczyć w tym niezwykłym historycz-
nym wydarzeniu.  

kl. Adam Wójcicki CRL
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EŁK 
KANONICY SĄ TAM BARDZO MILI

Należy zacząć od tego, że tegoroczne 
wakacje spędzaliśmy w Ełku. Miasto 
było naszą bazą wypadową w różne 
strony świata. Pragniemy serdecznie 
podziękować Księdzu Andrzejowi 
Oleksemu CRL- Przeorowi Kanonii 
Ełk za to, że zaprosił nas do swojej 
wspólnoty i gościł, wręcz po królew-
sku, przez cały czas trwania wakacji. 
Ks. Przeor doskonale wiedział, że 
po intensywnych przygotowaniach 
do odpustu w Gietrzwałdzie, należy 
kleryków porządnie „odchować”, 
aby mieli dość siły na dalsze studio-
wanie. 

Ponad to dziękujemy całej wspól-
nocie Kanonii Ełk, która czuwa nad 
parafią Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Doznaliśmy od naszych 
współbraci wiele życzliwości, za co  
z głębi serca dziękujemy! Bardzo 
miło wspominać będziemy towa-
rzystwo ks. Pawła Grenia CRL,  
z którym spędziliśmy chyba najwię-
cej czasu. Ks. Paweł załatwił nam 
naprawdę wiele atrakcji: zaczyna-
jąc od gry w kręgle, na wspólnym 
śpiewaniu z parafialnym klubem se-
niora skończywszy. Kto wie, może  
ks. Przeor zlecił ks. Pawłowi misję, 
aby ten likwidował wszelką nudę 
pojawiającą się wśród kleryków. Je-

Wakacje w EłkuWakacje w Ełku
Można śmiało powiedzieć, że w tym roku wakacje kleryckie mieliśmy 
udane. Fakt, rozpoczęliśmy je dość późno, bo aż w połowie września. 

Jednak nie przeszkodziło to nam w sympatycznym spędzaniu czasu. To, 
że termometry wskazywały nieco mniej stopni niż w lipcu czy sierpniu, 
nie miało wpływu na nasze samopoczucie. Dlaczego? Zacznijmy może 

od początku…
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śli tak, to ks. Paweł wykonał tę misję 
tak dobrze jak porządny komandos 
GROMU! 

EŁK 
W OKOLICY JEST CO ZWIEDZAĆ

Praktycznie zaraz po przyjeździe do 

Ełku, razem z ojcem duchownym 
naszego seminarium ks. Tadeuszem 
Masłowskim CRL, rozpoczęliśmy 
intensywne zwiedzanie różnych 
miejsc.  Jako pierwszy odwiedziliśmy 
dawny klasztor Kamedułów, który 
stoi w malowniczo położonym miej-
scu, na wzgórzu nad jeziorem Wigry. 
Właśnie tam w 1999 roku przeby-
wał przez chwilę Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Następnie udaliśmy się do 
Sejn, by mieć okazję pospacerować 
po podominikańskim klasztorze,  
w którym odbywają się teraz intere-
sujące wystawy. Na końcu wypra-
wy „zahaczyliśmy” o Sanktuarium  
w Studziennicznej. 

Dwa dni wakacji poświęciliśmy 
zwiedzaniu pozostałości po II Wojnie 
Światowej. Na początku udaliśmy 
się w okolice Kętrzyna, aby obejrzeć 
ruiny kwatery głównej Adolfa Hi-
tlera, zwanej Wilczym Szańcem. To 
tam miał miejsce 20 lipca 1944 roku 
nieudany zamach na Hitlera, którego 
głównym wykonawcą był pułkow-
nik hrabia ClausSchenk von Stauf-
fenberg. W Wilczym Szańcu prócz 
Adolfa Hitlera przebywali m.in.: 
Hermann Goring, Heinrich Himmler, 
Martin Bormann, Wilhelm Keitel, Jo-
seph Goebbels, Dr Fritz Todt, Albert 
Speer.
Kolejny dzień spędziliśmy w Mamer-
kach, w Kwaterze Głównej Niemiec-
kich Wojsk Lądowych (OKH). Po 
dziś dzień znajduję się tam kompleks 
niezniszczonych bunkrów niemiec-
kich z okresu II wojny światowej. 
„Kanonicza stopa” stała także na 
słynnych mostach, a raczej wia-
duktach nieczynnej linii kolejowej, 
za wsią Stańczyki. Wiadukty mają 
200m długości i 36m wysokości. 
Pokazał je nam nasz zaprzyjaź-
niony kapłan z Diecezji Ełckiej,  
ks. Krzysztof Pachucki. Przy tej oka-
zji ks. Krzysztof podjął nas sutym 
obiadem w swoim rodzinnym domu, 
za co serdecznie mu dziękujemy. 

Wakacje w EłkuWakacje w Ełku
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EŁK 
MIEJSCE CIEKAWYCH SPOTKAŃ

Ks. Przeor Andrzej Oleksy CRL, któ-
ry jest zarazem Dziekanem Dekanatu 
Świętej Rodziny zorganizował nam 
spotkanie z niezwykłym gościem-  
J. E. Ks. Biskupem Romualdem Ka-

mińskim, biskupem pomocniczym 
Diecezji Ełckiej. Wszyscy spodzie-
waliśmy się spotkania ze wszystkich 
stron „zionącego nudą”. Okazało się 
inaczej. J. E. Biskup Romuald Ka-
miński jest naprawdę sympatycznym 
człowiekiem, zupełnie nie mieszczą-

cym się w stereotypie „surowego” 
Biskupa, który wielu z nas posiada. 
J. E. Biskup Romuald Kamiński dał 
nam wiele praktycznych rad. Zwrócił 
uwagę na sporo niepokojących rzeczy, 
które jako „Pasterz” zauważa u księży.  
Z wszystkiego, co usłyszeliśmy, moż-
na śmiało napisać oddzielny artykuł. 
Może to dobry pomysł? Jako semi-
narium serdecznie dziękujemy, za to 
niezwykłe spotkanie!

EŁK 
STĄD DO WILNA JEST RZUT  

„BIRETEM”
Zwiedzaniu Wilna poświeciliśmy 
dwa dni. Można śmiało stwierdzić, 
że TYLKO dwa dni. Wilno to bar-
dzo piękne miasto, któremu, aby go 
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dobrze poznać, należy podarować co 
najmniej tydzień ostrej „turystycznej 
wędrówki”. W ciągu tych dni udało 
się nam zobaczyć stare miasto. Byli-
śmy w wielu kościołach i cerkwiach. 
Oczywiście pierwszego dnia za cel 
obraliśmy sobie Ostrą Bramę i  ka-
plicę Ostrobramską z obrazem Matki 
Bożej.  Po modlitwie udaliśmy się  
w stronę Bazyliki Archidiecezjalnej 
św. Stanisława Biskupa i św. Włady-
sława, przy okazji zwiedzając wszel-
kie możliwe miejsca. 
Kolejnego dnia dalej sumiennie ob-
chodziliśmy zabytki Wilna. Rozpo-
częliśmy poranną wizytą na Antoko-
lu. Właśnie tam mieści się przepięk-
ny Kościół św. Piotra i św. Pawła. 
Spędziliśmy w nim dość sporo czasu. 

Dlaczego? Miejsce to jest dla nas 
szczególnie bliskie, gdyż przed laty 
Kanonicy Regularni Laterańscy po-
sługiwali właśnie w tym kościele. 

Z kościoła mieliśmy już tylko kilka 
kroków do Góry Trzech Krzyży. Sta-
nowi ona pamiątkę siedmiu zakonni-
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ków franciszkańskich, którzy zginęli 
z rąk pogan, za panowania księcia Ol-
gierda. Zakonnicy zostali pochowani 
na wzgórzu.
Wizytę w Wilnie zakończyliśmy 
zwiedzaniem zamku w Trokach, bu-
dowli wzniesionej w XIV-XV wieku, 
które niegdyś stanowiło ważny ośro-
dek Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. 

EŁK
NIE JECHAĆ DO STRADUN? 

TO GRZECH! 
Pod koniec wizyty na Mazurach ra-
zem z ks. Magistrem Wojciechem 
Ćwiękałą odwiedziliśmy naszych 
współbraci w Stradunach. Jak zawsze 
ks. Proboszcz Tomasz Franieczek 
CRL przyjął nas pyszną kawą, ks. Se-
nior Józef Kącki CRL znowu „sypał 
z rękawa” niezwykłymi historiami 
z życia (ma co opowiadać, w końcu 
jest najstarszym z Kanoników Regu-
larnych w Polsce), a Pani Małgorzata 
nie wypuszczała z plebanii naszego 
seminarium, dopóki nie zjedliśmy 
całej góry ciasta jakie nam przygoto-
wała. 

EŁK
LUDZIE SĄ TUTAJ DOBRZY

Pragniemy jeszcze podziękować 
Wiernym Parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. W niedzielę, w przed-
dzień naszego powrotu do Krakowa, 
kwestowaliśmy w przedsionkach 
Kościoła NSPJ w Ełku. Zbieraliśmy 
tam ofiary na potrzeby naszego se-
minarium. Co wtedy zauważyliśmy? 
Od Ełczan biła wielka serdeczność  
i mało kto przeszedł nie wrzuciwszy 
choć złotówki do koszyka. Jesteśmy 
za to ogromnie wdzięczni. Zapew-
niamy, że wszystkich dobrodziejów 
seminarium obejmujemy naszą mo-
dlitwą.

ŻAL WYJEŻDŻAĆ
Jak już powiedziałem: WAKACJE 
MIELIŚMY UDANE! Jeśli nasi 
współbracia z Ełku otworzą biuro 
podróży, na pewno na brak klientów 
narzekać nie będą! 
 

kl. Maciej Guziejko CRL- redaktor
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O k i e m  nowicjusza

Tempus fugit (czas ucieka)- 
brzmi znana łacińska maksyma. 
Trudno się z nią nie zgodzić. Minęły 
już trzy miesiące  odkąd zacząłem 
lepiej poznawać siebie, zakon, oraz 
Bożą Wolę względem mojej osoby. 
Ach ! Jak ten czas szybko leci! Nie 
tak dawno był maj...kwitły kaszta-
ny, maturzyści pochylali się nad ar-
kuszami egzaminacyjnymi (w tym 
gronie byłem także ja). 

Otaczający człowieka świat był 
tak inny niż ten, który widzę obec-
nie zza okna,          w parku czy też 
w telewizji. A może to ja się zmie-
niłem, a cała reszta pozostała bez 
zmian? Nowe miejsce, nowi ludzie, 
atmosfera panująca w klasztorze, to 
wszystko przyczynia się do zmiany 
mojego sposobu patrzenia na pew-
ne kwestie.

 Niemal trzy miesiące temu, 
w sierpniu przybyłem do krakow-
skiego konwentu, aby tutaj pod 
czujnym okiem Ks. Magistra oraz 
Ojca Duchowego rozeznawać Bożą 
Wolę względem mojej osoby. No-
wicjat to ciekawy okres formacji, 
człowiek ma w nim możliwość 
poznać lepiej samego siebie oraz 
wspólnotę zakonną, której częścią 
pragnie się stać. Ma możliwość za-

cieśnić swoje relacje z Panem Bo-
giem.  

 Pierwsze dni w zakonie 
były dla mnie niełatwe. Wszystko 
było nowe: zwyczaje, ludzie, plan 
dnia.  Byłem już co prawda w tym 
klasztorze (na krakowskim Kazi-
mierzu) na indywidualnych dniach 
skupienia, rekolekcjach lecz klasz-
tor z punktu widzenia jego miesz-
kańca wygląda nieco inaczej. Ina-
czej patrzy się na wiekowe ceglane 
mury podczas dwu dniowej wizyty, 
a w nieco inny sposób gdy przecho-
dzi się wzdłuż nich każdego dnia.

Wraz z tym jak poznaje się 
klasztor, jego zakamarki, staje się 
on w mniejszym stopniu obiek-
tem architektonicznym, a w coraz 
to większym domem i miejscem 
wspólnotowej modlitwy, pracy i re-
kreacji. Miejscem mającym służyć 
bliższemu spotkaniu Stwórcy ze 
Swym ukochanym dziełem-Czło-
wiekiem.

Plan dnia nowicjatu, jak i klery-
ków oraz kapłanów mieszkających 
i pracujących za klasztornym mu-
rem jest uporządkowany. Wcale nie 
oznacza to monotonii czy też braku 
czasu na samorealizację.  Harmo-
nogram zajęć jest tak ułożony aby 

Nowicjat-każdemu polecam!  
Czyli słów kilka na temat trzech miesięcy spędzonych 

za klasztornym murem.
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cały dzień  przepełniony był modli-
twą, wspólnym odmawianiem Li-
turgii Godzin,  szeroko rozumianą 
pracą oraz czasem na rekreację we 
wspólnocie.

Dzień rozpoczyna się zwykle 
wspólnym uczestnictwem we Mszy 
Świętej. Stół Pański pomaga w bu-
dowaniu braterskich relacji mię-
dzy  osobami, które się przy nim 
gromadzą. Chrystus obecny pośród 
nas pod postacią chleba i wina za 
każdym razem, gdy go przyjmuje-
my do swego serca, umacnia nas w 
czynieniu dobra i uświęca. Cennym 
doświadczeniem była i jest dla mnie 
codzienna wspólna modlitwa bre-
wiarzowa, czas kiedy razem wiel-
bimy Boga poprzez psalmy i pie-
śni. Prócz modlitwy oraz czasu na 
budowanie wspólnoty jest czas na 
wykonanie pewnych prac, studium, 
rekreację. W ciągu dnia nie zapomi-
namy o tym, aby prócz karmie-
nia się Eucharystią i Słowem 
Bożym, znaleźć czas na spoży-
wanie posiłków we wspólno-
cie. ,,Wspólnota Stołu” służy 
nie tylko zaspokojeniu potrzeb 
naszego organizmu lecz służy także 
zacieśnianiu braterskich relacji mię-
dzy ludźmi ją tworzącymi.

Ważnym punktem prawie każ-
dego dnia jest spotkanie z Ks. Ma-
gistrem. Spotkania te przybliżają 
nam regułę i konstytucję zakonną, , 
pewne wiadomości na temat ascety-
ki oraz wielu innych interesujących 
zagadnień. Nowicjusze mają dzięki 
tym spotkaniom możliwość pogłę-
bić swoją wiedzę na pewne tematy 
i wykorzystać ją z pożytkiem dla 

siebie i wspólnoty. Życie we wspól-
nocie zakonnej jawić się może 
wielu osobom jako męczarnia. Tak  
z pewnością nie będzie jeśli pukają-
cy do bram klasztoru człowiek wie, 
co pragnie robić w swoim życiu  
i komu ma to służyć.

Poznawanie klasztoru, to za-
głębianie się w codzienne życie za 
klauzurą, to także chłonięcie atmos-
fery tego miejsca. Aby się odnaleźć 
w nowym miejscu trzeba je poznać  
i pokochać. Ja osobiście mam wraże-
nie, że klasztor, życie w kanonickiej 
wspólnocie, poznaje się stopniowo, 



17wrzesień-grudzień2010

etapami. Pan Bóg powoli odsłania 
przed człowiekiem, który przycho-
dzi do klasztoru jak wygląda życie 
zakonne- jakie ono naprawdę jest, 
a nie jakie jest o nim wyobrażenie. 
Bóg odsłania tę rzeczywistość przed 
człowiekiem stopniowo, delikatnie, 
aby nie poczuł się zagubiony(nie 
przestraszył się). Pragnieniem Boga 
jest, aby pokochać klasztorną co-
dzienność (taką jaka jest) i pragnąć 
ją coraz bardziej współtworzyć.  

Mogę śmiało powiedzieć po 
tych trzech miesiącach spędzonych 
w klasztorze, że obawy z jakimi 

przekraczałem klasztorne podwo-
je się nie sprawdziły. W klasztorze 
panuje braterska atmosfera. Kiedyś 
myślałem, że życie za klauzurą, 
formacja jakiej poddawani są nowi-
cjusze i klerycy w dużej mierze ma 
służyć ograniczeniu ich indywidual-
ności i kreatywności. Teraz  widzę,  
że jest wręcz przeciwnie. Formacja 
ma pomóc wydobyć to, co w danym 
człowieku najwartościowsze, a przy 
tym ma pomóc wyzbyć się egoizmu 
i pychy. Czas nowicjatu to w żad-
nym wypadku nie jest czas straco-
ny, czy też monotonny. Nowicjat 
ma pomóc człowiekowi w dokona-
niu słusznego wyboru, to czas na 
refleksję, wyciszenie, wyciągnięcie 
pewnych wniosków, utwierdzenie 
się w powziętych planach i posta-
nowieniach.

„Czas pustyni”, jak nazywa się 
okres nowicjatu, to ,,chwila” na wy-
ciszenie, rozpoznanie powołania ja-
kim Bóg pragnie obdarzyć człowie-
ka. To czas na zadawanie pytań oso-
bom wprawionym już w życie du-
chowe, ale także dogodny moment 
na pytanie samego siebie. Nowicjat 
daje możliwość posłuchania gło-
su innych ludzi i wsłuchiwania się  
w to, co Bóg pragnie nam konkret-
nie wyszeptać do ucha... Pustynia 
to na pierwszy rzut oka miejsce nie-
gościnne, puste i surowe lecz autor 
„Małego Księcia” trafnie zauważył, 
że w pustyni najpiękniejsze jest to, 
że gdzieś w sobie kryje studnię...  

now. Łukasz Murański
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p o w o ł a n i e

Wielu z nas zastanawia się nad 
istotą kapłaństwa. Należy wska-
zać, że istotą kapłaństwa w XXI 
wieku- to być Chrystusem dzisiaj- 
przez udział w Jego życiu i w Jego 
misji: Jak Ojciec Mnie posłał, tak 
i ja was posyłam (J 20,21). Ksiądz 
zawsze niesie w sobie, w swoim 
sercu główne elementy kapłaństwa 
Chrystusowego.

Po pierwsze ma być prorokiem, 
tak jak sam Jezus. Oznacza to bycie 
człowiekiem, który mówi prawdę  
i prowokuje prawdą, który wy-
maga prawdy i nie boi się jej, bo 
sam nią żyje, żyje Bogiem i w po-
słuszeństwie Jemu. Po drugie ma 
być kapłanem w sensie liturgicz-
nym- tym, który pośredniczy, któ-
ry jest znakiem błogosławieństwa 
Bożego, który przekazuje ludziom 
miłość Boga oraz Jego łaskę przez 
sakramenty, a jednocześnie jest 
przedstawicielem wspólnoty ludzi 
wierzących, ponieważ przekazu-
je jej ofiary, problemy, modlitwy, 
cierpienia i radości Panu Bogu. 
To kapłaństwo w służbie świątyni 
i liturgii, jest służbą podwójnego 
pośrednictwa (między Bogiem,  
a ludźmi oraz ludźmi a Bogiem). Po 
trzecie kapłan w dzisiejszym świe-
cie ma być dobrym pasterzem, któ-
ry najlepiej kieruje Ludem Bożym, 
jeżeli daje swoje życie, tak jak Je-
zus- dobry Pasterz, za swoje owce. 

Ksiądz ma charyzmat kierownic-
twa, tym bardziej, o ile sam daje 
się kierować przez Ducha Świętego  
w jedności z Kościołem. Jednak 
należy dobrze rozumieć aspekt 
kierownictwa. Kierować to nie 
znaczy wtrącać się w sprawy in-
nych: ani w sprawy polityczne, 
ani rodzinne, ani gospodarcze. To 
też nie znaczy dyktować albo wy-
muszać coś od ludzi, panować nad 
nimi, krzyczeć na nich, czy patrzeć 
na nich z góry. Kapłan ma służyć 
z szacunkiem, jak Jezus, który nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz 
aby służyć i dać swoje życie za 
tych, którym służy (por. Mt 20,28). 
Ksiądz ma być pokornym paste-
rzem, który po bratersku jest na 
równi ze wszystkimi, a wówczas 
potrafi mieć autorytet duchowy, bo 
jest człowiekiem, który głęboko 
żyje w duchowym zjednoczeniu  
z Chrystusem. Potrafi być kierow-
nikiem innych, bo sam przyjmuje 
kierownictwo Ducha Świętego.

Myślę, że współczesny świat 
potrzebuje takiego kapłaństwa, 
które jest niczym innym, jak ży-
ciem na wzór i w zjednoczeniu  
z Jezusem Chrystusem. Ten świat 
potrzebuje kapłanów, którzy nie 
boją się tego, że nie są i nie muszą 
być rozumiani przez wszystkich, 
którzy nie potrzebują poufałego 
koleżeństwa, aby czuć się dobrze 

d o  s ł u ż b y
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p o w o ł a n i e
w dzisiejszym świecie. Im bar-
dziej świat idzie ku laicyzacji, tym 
bardziej ksiądz nie będzie mile 
widziany, lubiany ani rozumia-
ny. Nie przez dopasowanie się do 
świata, zostanie świat uratowany, 
albo będą lepsi księża, ale przez 
dopasowanie się do Chrystusa.

Chciejmy wszyscy jako wspól-
nota ludzi wierzących dopasować 
się do Niego, który nie bał się zo-
stać ukrzyżowany i powiedział, że 
my nie możemy oczekiwać lep-
szych warunków, jakie miał On 
sam, przecież uczeń nie może prze-
wyższać mistrza (por. Mt 10,24). 
Wówczas będziemy szli przez 
życie drogą, jaką wyznaczył nam 
Bóg Ojciec przez łaskę powołania 
z Jezusem i Jego miłością. 

Młodzi ludzie poszukują 
swojej drogi życiowej, swojego 
powołania- rodzicielskiego, za-
konnego czy kapłańskiego za-
stanawiając się nad istotą kon-
kretnego powołania. Czy można 
odkryć powołanie i upewnić się, 
jakie ono jest? Jak najbardziej, 
ponieważ sam Bóg stawia nas 
w takim, a nie innym powołaniu  
i w takiej, a nie innej roli życiowej. 
Jednak sami przy pomocy Jego ła-
ski musimy odpowiedzieć na „głos 
powołania” i wkroczyć odważnie 
na drogę, którą On nam wyzna-
czył. Biedny jest młody człowiek, 
który chce być pewny, że ma wejść  
w związek małżeński z takim,  
a nie innym człowiekiem, że ma 
zostać zakonnikiem lub księdzem 
czy wreszcie, że ma wstąpić do 
takiego, a nie innego zakonu 
lub zgromadzenia. Są dziedziny  
w życiu człowieka, w których nad-

d o  s ł u ż b y
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mierne wymaganie pewności nisz-
czy wszystko (miłość do drugiego 
człowieka czy podjętą decyzję). 
Nigdy nie będziemy w stu procen-
tach pewni, że akurat dobrze wy-
braliśmy lub dobrą decyzję podję-
liśmy. Z drugiej strony nie wolno 
taż za mało pytać i poszukiwać- to 
byłoby drugą skrajnością. 

Mówiąc o powołaniu zakon-
nym i kapłańskim możemy mówić 
o trzech klasycznych aspektach 
sprawdzających. Po pierwsze musi 
być przydatność (predyspozycje): 
intelektualna, fizyczna, duchowa  
i społeczna, w takim znaczeniu, 
iż dany człowiek jest w stanie żyć  
i współpracować z innymi. Po 
drugie potrzebna jest gotowość do 
podjęcia życia zakonnego i kapłań-
skiego. Nie chodzi tu o chęć albo 
ochotę, ale o to, by wewnętrznie 
być przekonanym we własnym su-
mieniu: rozumiem, że to powoła-
nie jest potrzebne, jestem gotowy 
być zakonnikiem, księdzem i chcę 
tego, chociaż wiem, że czasami 
będzie trudno. Po trzecie powinno 
być potwierdzenie (akceptacja). 
Od tego są rozmowy z różnymi 
ludźmi (psychologiem, kolegami, 
przyjaciółmi, rodzicami, księ-
dzem, ojcem duchownym, rekto-
rem seminarium czy promotorem 
powołań). To pytanie, czy ma się 
powołanie czy też nie, nie jest 
prywatną sprawą i tu nie wystar-
czy jedna rozmowa. Również za-
chcianka młodego człowieka albo 
zachcianka rodzica nie wystarczy, 
aby stwierdzić, że ma się powoła-
nie, także uczucie sympatii wobec 
dziewczyny, które może spadnie 
podczas wakacji, nie są wystar- kl. Paweł Jacko CRL

czającym argumentem przeciw. 
Najważniejsze jest rozpoznanie 
Woli Bożej, odpowiedź na Jego 
wołanie i Jego inicjatywę. Jest to 
proces bardzo powolny oraz in-
dywidualny, prowadzony w sercu  
i sumieniu każdego człowieka, by 
dobrze odkryć i ocenić. 

Jednak należy pamiętać, że 
wszystkie te aspekty wymagają 
czasu. Tak samo jak nie można 
odkryć swojego partnera do mał-
żeństwa z dnia na dzień (trzeba 
chodzić ze sobą, lepiej się poznać  
i razem żyć duchowo, by podjąć de-
cyzję). Podobnie w wypadku życia 
zakonnego i kapłaństwa trzeba żyć 
w kontekście duszpasterstwa para-
fialnego, misyjnego i zakonnego, 
aby znaleźć to wewnętrzne prze-
konanie i aby dać szansę innym, 
by stworzyli pewien obraz, który 
pozwoli im dać ocenę ciebie. Po 
jakimś czasie to wszystko razem 
daje tzw. „pewność moralną”, któ-
ra jest potrzebna i wystarczająca. 
Absolutna natomiast pewność nie 
tylko nie jest potrzebna, ale byłaby 
nawet niebezpieczna. Zachęcam 
wszystkich, którzy szukają drogi 
życiowej do rozeznawania swoje-
go powołania, korzystając z reko-
lekcji, dni skupienia, otwartych dni  
w seminariach, a przede wszystkim 
do dialogu zarówno z Bogiem, jak  
i z drugim człowiekiem.  
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Noc 

Bóg na przestrzeni wieków prowadził dialog z człowie-
kiem. Abraham „targował się” z Bogiem o sprawiedliwych  
w Sodomie, którzy mieli wystarczyć do uratowania miasta. 

Do Samuela zwrócił się trzy razy: „Samuelu”,  
zanim otrzymał od niego odpowiedź. Jednak nadszedł taki 

moment w historii, kiedy Bóg przemówił w sposób naj-
lepszy i najbardziej donośny z możliwych. Czy ludzie nie 

przegapili najważniejszego Słowa Boga?   

która przerwała milczenie Boga
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Niepokojące milczenie 
Kiedy wgłębiamy się w Słowo Boże na kartach Biblii dostrzegamy 

paradoks. Bóg zamilkł. Przez wiele lat nie przemówił poprzez żadnego 
proroka. Aż do tej nocy, w której Bóg przerwał to, co niepokoiło człowieka 
od wielu wieków. W ciszy nocy rozległ się donośny głos: „Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.” W Be-
tlejem Bóg ofiarował siebie w ręce człowieka. Ten, który stworzył świat 
został owinięty w pieluszki  przez ludzkie dłonie. Ciemna noc została prze-
szyta światłem. Potem znowu będzie cicho. Bóg zamilkł, by w ukryciu żyć 
przez trzydzieści lat. 

Świat milczącego Boga 
W szpitalnych salach, na których wszystko wydaje się obce, jedynie 

cierpienie jest czymś najbardziej swojskim. Jedna z takich sal na długie 
tygodnie stała się domem dla Daniela. Pamiętam go jako przykładnego 
ministranta,  na co dzień tryskającego energią i pomysłami, mającego 
liczne pasje w życiu. W jednej chwili wszystko zostaje postawione przed 
znakiem zapytania. Groźny dla życia wypadek samochodowy przykuł go 
do szpitalnego łóżka. Ból i niepewność jutra stały się jego nieodłącznymi 
towarzyszami. Obecność najbliższych: rodziców, kolegów, księży, gesty 
miłości i solidarności wyrażone przez drobiazgi okazywały się zastrzy-
kiem energii do walki. Nie pozwoliło mu  to uciec od pytania o tą naj-
ważniejszą obecność Boga. Jego milczenie było dla Daniela chyba naj-
bardziej dotkliwe. Pytanie DLACZEGO, mieszało się ze łzami i nadzieją, 
że odpowiedź przyjdzie na czas. To milczenie go wzruszało, niepokoiło, 
było źródłem wątpliwości, które przeszywało bólem. Nie doczekał takiej 
odpowiedzi jaką chciał dostać. Przybrała ona inny kształt. Czy rzeczywi-
ście Bóg milczał?  Bóg okazuje się bardzo oszczędny w swoich słowach. 
Świat domaga się wyraźnych znaków Bożej obecności. Jak o nią nie pytać  
w obliczu pełnych oddziałów dzieci umierających na raka, kiedy ludzie 
tracą cały dobytek życia w wyniku żywiołów natury? Jak w tym świecie 
możemy dotknąć tej nocy, która została oświetlona przyjściem Syna Boże-
go w ludzkim ciele?  W jaki sposób to doświadczenie może ukazać nam, 
że Bóg przemówił głośniej niż myślimy?

Cisza, która przynosi zbawienie
Potrzebujemy chwil, w których będziemy mogli usłyszeć bicie nasze-

go serca. Stwarza to możliwość by usłyszeć Boga. Świąteczna wrzawa  
z pewnością temu nie sprzyja. Ludzie spragnieni wrażeń śpieszą po świeżą 
dostawę promocji, plastikowych namiastek szczęścia. Wracają do domów 
tylko z  obładowanymi reklamówkami i pustym sercem. 

Bogu z pewnością nie jest łatwo przebić się przez całą otoczkę świą-
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teczną, która została totalnie wyczyszczona z pierwiastków duchowych. 
Bóg nie mówi wiele. On przede wszystkim przemówił w swoim Synu. Bóg 
Człowiek, który nie potrafił poruszać się o własnych siłach i został zupełnie 
zdany na ręce swojego Stworzenia. W nim zostało wszystko powiedziane. 
To noc, w której On przyszedł na świat przerywając swoje milczenie. To 
bardzo wymowne. Chrystus wkracza w życie człowieka wśród ciemności. 
Bóg solidaryzuje się z człowiekiem, który doświadcza w życiu nocy. Wtedy 
także na nowo narodzili się pasterze, Trzej Mędrcy. Raz spotkawszy Chry-
stusa Szymon zmienia się w Piotra, a Szaweł w Pawła. Wszyscy stają się od-
mienieni. W przychodzącym Słowie dojrzeli wzrok Boga. Słowo, które stało 
się Ciałem przychodzi w nocy naszej beznadziejności, wtedy, kiedy najbar-
dziej tęsknimy za światłem poranka.  Cisza jest nieodzownym elementem, 
aby pochylić się nad tą tajemnicą, aby odczuć jej smak. W niej dokonuje 
się to, co najważniejsze. Ona sprzyja temu, aby spotkać Boga i zrozumieć, 
że On nie milczy, ale jest przez nas zagłuszany.  Bóg przychodzi w głuchej 
ciszy pośród ciemności nocy. Podobnie jak Bóg spędzając trzydzieści lat  
w ludzkiej rodzinie, tak samo dzisiaj jest w moim życiu- często nie zauważo-
ny. Emmanuel- Bóg z nami,  kiedy jesteś radosny i wtedy, gdy oścień dotyka 
twojego serca, nawet jeśli tego nie zauważasz i jesteś na to obojętny- ON 
JEST. Kto otworzy się na słuchanie ten nigdy nie powie, że Bóg milczy. 

Bóg mówi głośniej niż myślisz
W jednej z naszych kanonickich parafii bożonarodzeniowa stajenka jest 

wkomponowana w prezbiterium. W samym centrum znajduje się taberna-
kulum, w miejscu gdzie Chrystus jest obecny realnie.  To, co odnosi się do 
tajemnicy Eucharystii, odnajdujemy także w misterium Bożego Narodzenia. 
Początek, który jest w betlejemskiej stajence jest kontynuowany w Eucha-
rystii. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, przez swoją 
obecność mówi każdego dnia głośniej niż myślisz: Jestem z Tobą po wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata. To orędzie jedynej i niepowtarzalnej nocy, 
w czasie której Bóg zbliżył się do człowieka. 

Bóg nie zamilkł jakby chcieli tego ci, którzy okrzyknęli go mianem Boga 
urojonego.  Jeżeli zdobędziemy się  aby otworzyć się na tajemnicę narodze-
nia Syna Bożego zrozumiemy, że Bóg nie mówi tak wiele jak codzienna 
gazeta.  On dał jedno Słowo, które stało się Ciałem. To w zupełności wystar-
czyło by jedynym Słowem dać odpowiedź na wszystkie pytania człowieka. 
Na te pytania, które stawiał Daniel i na te, które stawiamy każdego dnia. To 
Słowo, które jest naszym chlebem na drogach codzienności.  

kl. Piotr Szydełko CRL
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być jak Anioł…



25wrzesień-grudzień2010

„Nie jesteśmy aniołami – wyko-
nujemy tylko ich robotę”. Książeczkę 
o takim tytule dostałem jako 14 letni 
chłopiec od pewnego Jezuity. W czar-
nobiałych ilustracjach opowiadała ona 
o Towarzystwie Jezusowym. Ten sam 
Jezuita polecił mi, widząc moją fascy-
nacje tytułem książki, medytacje nad 
dwoma fragmentami Ewangelii mó-
wiącymi o Aniołach (Mt 2, 13-15 lub 
Łk 1, 26-38). 

Zwykło się mawiać, do osób wy-
jątkowych, że są naszymi aniołami. To 
jeden z największych komplementów 
jakie można usłyszeć. Często mówią 
tak do siebie zakochani. 

Mijając nagrobki dzieci można 
odczytać na nich taką frazę „Dołączył 
do grona aniołków”. Anioł musi więc 
być dla nas, ludzi, kimś niesamowicie 
ważnym, kimś kim każdy chce zo-
stać.

Kim są aniołowie według na-
uki Kościoła? Aniołowie są duchami 
niebieskimi. Pierwszym zadaniem 
Aniołów jest wielbienie Boga. Oprócz 
tego jak samo imię Anioł wskazuje 
są posłańcami, wypełniającymi roz-
kazy Boże. Ojcowie Kościoła na-
uczają, że rządzą oni ogółem rzeczy 
stworzonych, a św. Paweł oświadcza, 
że mają za zadanie służyć przyszłym 
dziedzicom nieba – ludziom. Stąd na-
zwa Aniołów Stróżów. Poza rzeszami 
Aniołów istnieje też troje Archanio-
łów: Michał, Rafał i Gabriel. 

Co w takim razie znaczy być jak 
anioł, wykonywać pracę jemu należ-
ną?

ANIOŁ WIE CO ROBI.
Anioł jest świadomy swojego po-

słannictwa. Ma konkretny cel, misję 
czy powołanie dla którego istnieje. 

Zadanie zlecone od Boga.
Często jesteśmy nieświadomi na-

szego powołania. Celu jaki obrał Bóg 
dla naszego życia, ścieżki jaką nam 
wytyczył. Pytanie o sens naszego ży-
cia zazwyczaj odkładamy na później. 
Bo i jak się nad tym zastanawiać kie-
dy w koło tyle obowiązków. Najpierw 
szkoła, studia, następnie rodzina, pra-
ca. Nim się obejrzymy,  życie samo 
zmusi nas do odpowiedzi na to pytanie. 
Wówczas może się jednak okazać, że 
roztrwoniliśmy drogocenny czas ofia-
rowany nam przez Boga. Zbaczając  
z naszej drogi życiowej. 

Jeśli chcesz być jak Anioł musisz 
być świadom swojego miejsca zarów-
no na tym świecie. Zadań które jako 
człowiek, chrześcijan, katolik musisz 
wypełnić.

ANIOŁ STOI PRZED  
BOGIEM.

Aniołowie przez cały czas adoru-
ją Boga przed jego tronem w Niebie. 
Pisze o tym św. Jan w swojej Apoka-
lipsie. To jedno z jego podstawowych 
zadań: wpatrywać się w oblicze Boże.

Jeśli chcesz być jak anioł musisz 
stawać przed Bogiem na modlitwie. 
Spotykać go na adoracji w Najświęt-
szym Sakramencie. Przeglądać się  
w Jego obliczu na kartach Pisma Świę-
tego. Wsłuchiwać się w Jego głos, 
który majaczy w bliźnim. Jeżeli nie 
będziesz spotykał Pana w Eucharystii, 
Słowie, drugim człowieku nigdy nie 
będziesz jak anioł.

ANIOŁ STRÓŻ.
Anioł to taki „niebieski ochro-

niarz”. Jak każdy ochroniarz budzi 
lęk. Nawet Maryi początkowo zlękła 
się widząc Gabriela który przybył aby 
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oznajmić jej Dobrą Nowinę. Ostatecz-
nie jednak orędzie Archanioła napeł-
nia świat pokojem. Strach, zmieszanie 
Maryi ustępuje poczuciu bezpieczeń-
stwa i świadomości, że jest się prowa-
dzonym przez Boga. 

Podobnie ma być z naszą obecno-
ścią wśród ludzi. Chrześcijanin swoim 
życiem nie ma dopieszczać i bawić 
otaczający go świat. Czasem wręcz 
przeciwnie. Ma nieść orędzie Zbawi-
ciela. Więcej, przez swoją obecność 
ma sprawiać, że każdy człowiek po-
czuje się w objęciach Boga. Nie tylko 
o nim usłyszy kilka suchych frazesów. 

Jeśli chcesz być jak Anioł mu-
sisz sprawić aby inni ludzie spotyka-
jąc Ciebie czuli obecność Bożą. Być  
z drugim człowiekiem, tak jak Bóg jest 
z nim.

ANIOŁ ZWIASTUJE  
RADOŚĆ.

Anioł zawsze przynosi radość. 
Anioł zwiastuje Maryi, że porodzi 
Syna; przekazuje Abrahamowi wiado-
mość tym, że będzie miał syna; przy-
wraca Tobiaszowi wzrok i szczęście  
w rodzinie. On wnosi wiarę, nadzieję  
i miłość w nasze życie.

Jeśli chcesz być jak anioł musisz 
robić to samo. Czy ludzie którzy z tobą 
przebywają czują się zaproszeni do ra-
dości chrześcijańskiej? Czy poprzez 
przebywanie z Tobą mogą dotknąć 
wiary, nadziei i miłości?

ANIOŁ JEST POKORNY.
Imię anioła oznacza jego funk-

cje. Nie ważne jest miano jakie nosi, 
a misja jaką ma do spełnienia. W po-
stępowaniu anioła nigdy nie chodzi  
o jego samego ale o zadanie zlecone 
mu przez Boga. Anioł jest tylko po-
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średnikiem, narzędziem w Bożych 
rękach.

Jeśli chcesz być jak anioł musisz 
mieć świadomość tego, że działasz dla 
Boga i przez Niego. Nigdy dla swojej 
próżnej chwały, potrzeby niesienia 
dobra czy zwykłej popularności. Dla 
wykonywania pracy anioła konieczna 
jest świadomość tego, że jest się tylko 
narzędziem w rękach Bożych.

ANIOŁ BYWA  
LEKCEWAŻONY.

Wobec Anioła można przejść obo-
jętnie. Mało kto dziś wierzy w anioły. 
Bo gdyby przyszedł ktoś do Ciebie  
i powiedział, że spotkał Anioła któ-
ry kazał w ciągu jednej nocy uciekać 
wraz z rodziną do innego kraju, zo-
stawić wszystko i iść w nieznane… 
Najpewniej wysłalibyśmy takiego do 
szpitala psychiatrycznego. Mimo to 
Józef został świętym, a nie chorym 
umysłowo.

Jeśli chcesz być jak anioł musisz 
się z tym liczyć. Ludzie będą pu-
kać się w głowę widząc twoje życie. 
Każdy chce spotkać anioła, nie każdy 
jednak potrafi go przyjąć. Nie wolno 
się jednak tym zrażać. Mimo kpin czy 
szyderstwa masz być obecny w życiu 
drugiego człowieka. Nie ma to być 
jednak towarzystwo narzucające się, 
anioł zawsze wykonuje swoje zadanie 
po cichu, bez fajerwerków.  Proponu-
je, wskazuje drogę ale nigdy nie naka-
zuje. Poprzez swoją obecność masz 
uskrzydlać innych. Każdy jednak musi 
w górę wzlecieć samemu…

Tyle możesz zrobić, nie będąc 
aniołem. Jeśli chcesz… kl. Wojciech Iwanowski CRL
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OTU
Zakon Kanoników Regu-

larnych w Polsce zajmuje się  
w pierwszym rzędzie duszpaster-
stwem parafialnym , ale w żaden spo-
sób nie zamyka się na inne rodzaje 
działalności apostolskiej. Przykładem 
tego może być prężnie działający od 
kilku lat Ośrodek Terapii Uzależnień w 
Starych Juchach koło Ełku. Położony  
w malowniczym zakątku Mazur, 
otoczony bujną przyrodą pozwala 
pacjentom odzyskać siły i spokój, 
tak potrzebne w leczeniu uzależnień. 
Ośrodek pomaga osobom dotknię-
tym przez uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków czy hazardu.  Specja-
listycznie wykwalifikowana ka-
dra, bliskość natury , anonimowość  
i bezpieczeństwo pomogły już wielu 

chorym uporać się z uzależnieniem.  
Już ponad 1000 osób korzystało  
z pomocy OTU.  Mimo wysokiej 
skuteczności terapii,  potrzebujących 
ciągle przybywało, dlatego otwarto  
w Ełku dzienny oddział Ośrodka Te-
rapii Uzależnień. 

Dzienny Oddział Terapii Uzależ-
nień otwarto w Ełku 26 października 
2010r.  przy ulicy Wojska Polskiego 
53 . Na uroczystość otwarcia przybyli 
m.in. prezydent Ełku pan Tomasz An-
drukiewicz, Wizytator Zakonu Kano-
ników Regularnych Laterańskich ks. 
Marian Szczecina, przedstawiciele 
Centrum Pomocy Rodzinie, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, kadra OTU oraz przyjaciele. Po 
Mszy Świętej w Kościele Najświęt-

R o ś n i e  l i c z b a  O T U l o n y c h  w  n a d z i e j ę ! ! ! 

poświęcenie dziennego 
oddziału terapii  

uzależnień
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OTU
szego Serca Jezusowego poświęcono 
nową placówkę. Później odbyła się 
dyskusja panelowa. Od tego momen-
tu ośrodek oficjalnie rozpoczął swoją 
działalność pomagając osobom uza-
leżnionym od alkoholu, leków, ha-
zardu. Wsparcie mogą tam również 
uzyskać rodziny chorych osób. 

Terapia trwa od 6 do 8 tygo-
dni.  Tryb dzienny nie może być 
automatycznie proponowany każde-
mu pacjentowi.  Po zapoznaniu się  
z możliwościami utrzymywania abs-
tynencji przez chorego, odbywa on 
terapię przychodząc każdego dnia 
do oddziału i uczestniczy w kilkugo-
dzinnych zajęciach, po czym wraca 
do domu. Ważne jest to, że terapeu-
ci zapewniają indywidualne podej-
ście do pacjenta uwzględniając jego  
potrzeby, deficyty, współistniejące 
zaburzenia oraz sytuację społecz-
ną i rodzinną. Warto wspomnieć, iż 
każdy ma tu prawo do własnego wy-
znania, ideologii czy światopoglądu. 
Cieszymy się z otwarcia nowego 
Oddziału OTU. Mamy nadzieję, 
że pomagając ludziom wyrwać się  
z sideł nałogu i uzależnienia, przy-
niesie obfite owoce. 

W przyszłości planowane jest dal-
sze rozszerzenie działalności ośrod-
ka. Na początku przyszłego roku ma 
powstać oddział dzienny leczenia 
ogólnego psychiatrycznego dla doro-
słych. Na drodze do tego stoi jednak 
sporo problemów, dlatego prosimy 
wszystkich o modlitwę za wstawien-
nictwem św. Stanisława Kazimier-
czyka. Mamy nadzieję, iż naszemu 
zakonowi uda się zrealizować ko-
lejne plany.  Kadrze OTU życzymy 
wielu sukcesów, a pacjentom zdrowia  
i pokoju ducha na każdy dzień.

kl. Rafał Przestrzelski CRL

Kontakt do oddziału dziennego:
tel./fax +48 87 737 99 33  

 w godz. 9.00 -16.00  
od poniedziałku do piątku,

mail : dzienny@otu.pl

www.otu.pl
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Koniec roku kalendarzowego to dobry czas na podsumowanie minio-
nych dwunastu miesięcy i podziękowanie Panu Bogu za łaski i dary, które 
poprzez Kanonicki Ośrodek Powołań (KOP) przekazał Kościołowi i na-
szemu Zakonowi. 

Na początku pragniemy podziękować za modlitwę, dzięki której KOP 
może się rozwijać i spełniać swoje główne zadanie, którym jest głoszenie 
Chrystusa. To Jezus stoi u podstaw każdego powołania. Im więcej łask 
wyprosimy, tym więcej ludzi odnajdzie swoją życiową drogę. Dlatego kie-
rujemy słowa wdzięczności pod adresem tych wszystkich, którzy zaopa-
trują Kościół w ten cenny dar. 

Na przełomie roku 2009 i 2010 odbyło się światowe spotkanie mło-
dych „Taize” w Poznaniu. Nasi duszpasterze zorganizowali wyjazd dla 
młodzieży z naszych parafii w Drezdenku, Gietrzwałdzie, Ełku, Mstowie 
i Krakowie. Spotkaliśmy się, by w sieciach miłości Boga i bliźniego po-
witać nowy 2010 rok.

W lutym zorganizowaliśmy zimowy obóz narciarski dla młodzieży  
z naszych parafii w Zakopanem. Wspólnie modliliśmy się, uczyliśmy się 
przez nowe doświadczenia i przygody, a przede wszystkim po półrocz-
nej pracy w szkołach odpoczywaliśmy nabierając sił na kolejnie pół roku 
zmagań intelektualnych. 

W połowie kwietnia w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie od-
bywały się rekolekcje dla Krucjaty Powołaniowej. Był to czas wypełnio-
ny wspólną modlitwą za powołanych i o nowe powołania, Eucharystią  
i wspólnymi spotkaniami formacyjnymi i rekreacyjnymi. W tym roku do 
Krucjaty modlitwy za kapłanów i o nowe powołania przyłączyło się ponad 
120 nowych członków z różnych stron Polski.

Początek maja to długi weekend. W tym roku ministranci i lektorzy ze 
wszystkich placówek kanoników regularnych spędzili te dni w Ełku bio-
rąc udział w Ogólnopolskim Zlocie Ministrantów „Kanoniada”. Podczas 
tych kilku dni trwała nieustanna integracja dzieci i młodzieży, którzy bra-
li udział w zawodach sportowych, spotkaniach formacyjnych, wyjściach 
kulturalnych i wycieczce autokarowej po krainie wielkich mazurskich je-
zior. W tegorocznym zlocie wzięło udział ok. 120 osób.

Ostatnie dni czerwca i cały lipiec to czas, kiedy dzieci i młodzież  
z naszych parafii wyjeżdża do Rąpina (miejscowość leżąca k/ Drezden-
ka na zachodzie Polski) na wspólny wakacyjny odpoczynek. W tym roku 
zorganizowaliśmy dwa turnusy. Pierwszy turnus był przygotowany dla 
uczestników z Polski południowej (parafie Kraków, Mstów, Kamień i Ko-
nin). Natomiast drugi turnus dla dzieci z Polski północnej (parafie Ełk, 
Gietrzwałd, Niegosław, Nowe Drezdenko i Drezdenko). Podczas tego-
rocznych „Wakacji z Bogiem” łącznie odpoczywało w Rąpinie 80 osób.

W dniach od 6 do 14 sierpnia 2010 roku odbywała się Warszawska 
Piesza Pielgrzymka Grup Siedemnastych. W naszej grupie Kanonickiej 
(Błękitno-Czerwono-Błękitnej) szedł wyjątkowy pielgrzym. Był nim św. 

KanonicKi 

    OśrodeK 

  Powolań
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Stanisław Kazimierczyk CRL, którego relikwie towarzyszyły pielgrzy-
mom podczas całej tegorocznej pielgrzymki. Pątnicy mogli modlić się do 
nowego świętego i prosić Pana Boga przez jego wstawiennictwo o potrzeb-
ne łaski i dary.

W połowie listopada w Ełku na Mazurach zostały zorganizowane 
warsztaty liturgiczne dla lektorów z parafii prowadzonych przez kanoników 
regularnych pod hasłem: „Eucharystia wzmacnia słabych, łączy rozdzielo-
nych, ożywia umarłych”.  Był to czas wypełniony modlitwą, Eucharystią, 
spotkaniami formacyjnymi i integracyjnymi. W tegorocznym spotkaniu 
dla lektorów udział wzięło ok. 50 osób, którzy przyjechali z Drezdenka, 
Mstowa, Gietrzwałdu oraz z Ełku. 

W ostatni weekend listopada w klasztorze krakowskim odbył się 
„Weekend w Zakonie”. Podczas tych dwóch dni młodzież męska ze szkół 
ponadgimnazjalnych poznawała życie zakonników, klasztor i bazylikę Bo-
żego Ciała. W czasie tego weekendu młodzi ludzie mieli okazję zaobser-
wować styl życia kanoników, poznać charyzmat i misję zakonu w XXI 
wieku. 

Na zakończenie przejdziemy do sprawy najradośniejszej, którą powin-
niśmy umieścić na początku, jednak piszemy o niej na końcu, jako pewne 
podsumowanie pracy Kanonickiego Ośrodka Powołań. Pan Jezus powołał 
do nas dwie osoby: Jarosława Marynowskiego i Łukasza Murańskiego. 
Nasi nowi bracia rozpoczęli 28 sierpnia nowicjat w Krakowie i jak na razie 
świetnie się spisują radząc sobie z trudnościami i przyjmując z otwartym 
sercem radości dnia codziennego. Ich radość na twarzy i pokój w sercu 
wskazuje na to, że chcą być blisko Jezusa i szukają do Niego dróg. Bogu 
niech będą dzięki za Jarka i Łukasza.

a w przyszłOści...
Proponujemy Wam różne formy pomocy w wewnętrznym rozeznaniu 

i uwrażliwieniu na głos powołania. Działalność Duszpasterstwa Powołań 
jest służebna wobec Kościoła, różnych form życia zakonnego i wielora-
kich charyzmatów. Jeśli szukasz woli Bożej w rozeznawaniu swojej drogi 
życiowej, skorzystaj z dziesięciopunktowego programu Duszpasterstwa 
Powołań Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

1- „WEEKEND W ZAKONIE”- akcja organizowana w różnych 
terminach w ciągu całego roku w Krakowie i w Gietrzwałdzie (podczas 
tych dni możesz poznać klasztor, włączyć się w życie wspólnoty zakonnej  
i przeżyć swoje prywatne rekolekcje)
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NAPISZ- jeżeli szukasz swojej drogi życiowej
PRZYJEDŹ- byś mógł zobaczyć

POMYŚL- może Twoje miejsce jest w naszej rodzinie zakonnej

Kontakt w Gietrzwałdzie 
Ks. Jarosław Klimczyk CRL - duszpasterz powołań

ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd

Tel.: (89) 652-12-23, 602 477 238 
e-mail: kop@kanonicy.pl,

Kontakt w Krakowie
Kl. Paweł Jacko CRL - socjusz duszpasterza powołań

ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków 

Tel.: (12) 428-29-80, 502-762-865
e-mail: paweljacko@gmail.com

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ:

2-„DNI SKUPIENIA” w  różnym okresie i w różnych miejscach  
w Polsce

3- Warszawska Piesza PIELGRZYMKA Akademickich Grup „17” 
na Jasną Górę w sierpniu (Grupa Kanonicka; Błękitno-Czerwono-Błękit-
na) 

4- Zjazd Ministrantów i Lektorów- KANONIADA (długi weekend 
majowy, różne miejsca w Polsce)

5- WARSZTATY Liturgiczne (długi weekend listopadowy, różne 
miejsca w Polsce)

6- Wakacyjne OBOZY dla dzieci i młodzieży w Rąpinie (lipiec, oko-
lice Gorzowa Wlkp.)

7- Kontakt korespondencyjny (listowny i meilowy), udzielanie wyja-
śnień, przesyłanie informacji

8- Internetowa witryna Duszpasterstwa Powołań na stronie www.ka-
nonicy.pl

9- Indywidualne prowadzenie zmierzające ku odkryciu osobistego 
powołania

10- ...
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Kronika Seminarium
PRAKTYKI  

W GIETRZWAŁDZIE

OBÓZ W RĄPINIE

PIELGRZYMKA

Pozostała część naszego semi-
narium (kl. Paweł i kl. Adam) 
po raz kolejny czuwała nad bez-
pieczeństwem i likwidowaniem 
nudy wśród chłopców, którzy 
przybyli na letni obóz do Rąpina. 
W tym roku odbyły się 2 turnu-

Mieszkańcy miast, miasteczek  
i wiosek, leżących na trasie z War-
szawy do Częstochowy, znów 
mieli okazję zauważyć w oknach 
błękitno - czerwono - błękitno fla-
gę i uśmiechniętych pielgrzymów 
zmierzających do Matki Bożej. 
Grupa Kanonicka (którą prowa-

Zaraz po zakończeniu letniej sesji 
egzaminacyjnej , wybraliśmy się 
do Matki Bożej Gietrzwałdziej 
(22 czerwca). Pomagaliśmy tam 
naszym Współbraciom w trud-
nej posłudze, którą pełnią wśród 
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sy (od 26 czerwca do 21 lipca).  
W ciągu zaledwie jednego mie-
siąca przewinęło się przez Rą-
pin ok. 60 chłopaków! Roboty 
było sporo, ale czego się nie 
robi dla Boga! Być może ktoś  
z tego młodego towarzystwa 
kiedyś zapragnie wstąpić do 
Kanoników… 

dzili księża: Jarosław Klimczyk 
CRL, Tomasz Tyszkiewicz CRL 
i Łukasz Bugała CRL, oraz kle-
ryk Wojciech Iwanowski CRL) 
liczyła ok. 100 uczestników. Jak 
widać, Kanonicy są jak dżinsy, 
nigdy nie tracą na popularności! 
Pielgrzymka odbyła się w dniach 
9-15 sierpnia

przybywających pielgrzymów. 
Mamy nadzieję, że udało się nam 
choć w małym stopniu wyręczyć  
w pracy naszych gietrzwałdz-
kich Kanoników. W tym roku  
w skład pomagającej ekipy 
wchodzili: diakon Szymon 
oraz klerycy: Piotr, Maciej  
i Wojciech.
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Kronika Seminarium
REKOLEKCJE ZAKONNE

ŚLUBY ZAKONNE 

TWORZENIE MUZEUM  
ŚW. STANISŁAWA

W Uroczystość św. Augustyna, 
28 sierpnia w Bazylice Bożego 
Ciała w Krakowie, odbyła się 
Msza św., podczas której nasi 
współbracia złożyli na ręce Wi-
zytatora ks. Mariana Szczeciny 
CRL śluby zakonne. Now. Rafał 

Zaraz po sumiennym wytężeniu du-
cha, na co pozwoliły zakonne reko-
lekcje, przyszedł czas na wytężanie 
mięśni. Sam ks. Wizytator stworzył 
nam taką okazję, zapraszając do 
pomocy przy tworzeniu muzeum, 
ku pamięci św. Stanisława Sołtysa. 

W dniach 23-27 sierpnia 2010,  
w Klasztorze Bożego Ciała (Kra-
ków) odbywały się zakonne reko-
lekcje. Tym razem prowadził je 
Pallotyn, ksiądz Henryk Kazaniec-
ki. Tematyka rekolekcji skupiała się 
głównie wokół Eucharystii. Ksiądz 
Henryk przypominał, że w życiu 
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Przestrzelski złożył profesję na 
okres 3 lat; klerycy Piotr Szy-
dełko CRL i Adam Wójcicki 
CRL przedłużyli profesję o rok, 
zaś kleryk Grzegorz Cyganik 
CRL złożył śluby wieczyste.  
W trakcie Liturgii kazanie wy-
głosił ks. Wizytator Marian 
Szczecina CRL.

Chociaż większość z nas ma duszę 
artysty, jednak pędzli nie dostali-
śmy. W ruch poszły łopaty i kilo-
fy, a w kłębach kurzu co jakiś czas 
przeleciała gruda gliny czy gruzu. 
Jednak to nie jest ważne! Liczy się 
tylko to, że znów „klerycka dłoń” 
dotknęła szczytnego zakonnego 
dzieła! 

musi Ona stać na pierwszym miej-
scu. Rekolekcjonista pokusił się na 
odważne stwierdzenie, że główną 
przyczyną konfliktów we wspól-
notach,  jest brak ducha służby. 
W życie zakonne coraz częściej 
wdziera się indywidualizm, któ-
ry przeszkadza w byciu sługą dla 
drugiego człowieka.
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Kronika Seminarium
PRZYGOTOWANIA DO  

ODPUSTU

WAKACJE W EŁKU

POCZĄTEK ROKU  

Tym razem wakacje rozpoczęli-
śmy prawie na początku jesieni 
(14 września). Gościliśmy u na-
szych współbraci w Ełku. W cza-
sie odpoczynku zwiedziliśmy: 
Wilno, Troki, Wilczy Szaniec, 
Mosty w Stańczykach, Suwałki, 

Każdy rok studiów rozpoczynamy 
dwoma ważnymi aktami. Na po-
czątku w czwartek (30 września) 
pielgrzymowaliśmy do Kalwarii Ze-
brzydowskiej, aby tam uczestniczyć 
we Mszy św.  i Drodze Krzyżowej. 
Następnie w sobotę (2 września)  
w Kościele Księży Misjonarzy p. w. 

Naszą pracę rozpoczęliśmy na 
tydzień przed uroczystościa-
mi odpustowymi w Gietrz-
wałdzie (5 września). Trady-
cyjnie w ruch poszły, łopaty, 
grabie, pędzle i wałki. Również  
w sam dzień odpustu (12 września 
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Sejny, Mamerki i wiele innych 
interesujących miejsc. Zostali-
śmy także miło przyjęci u na-
szych współbraci w Stradunach, 
oraz zobaczyliśmy prężnie dzia-
łający Ośrodek Terapii Uzależ-
nień w Starych Juchach. Więcej 
o wakacjach na stronie 10.

Nawrócenia św. Pawła odbyła się 
inauguracja roku akademickiego  
w Instytucie Teologicznym Księ-
ży Misjonarzy. Po Eucharystii 
spotkaliśmy się na auli Instytu-
tu. Tam kl. Rafał Przestrzelski 
CRL złożył uroczyste ślubowanie  
i otrzymał indeks z rąk Ks. Rektora 
Józefa Łucyszyna CM. 

2010) nie narzekaliśmy na brak 
zajęć. Warto dodać, że głównej 
Mszy św. o godzinie 11.00 prze-
wodniczył J.E. Arcybiskup Tade-
usz Kondrusiewicz, metropolita 
Mińsko-Mohylewski. 
Po intensywnych przygotowa-
niach myśleliśmy tylko o jednym: 
zasłużonych wakacjach!
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Kronika Seminarium
WYJAZD NA KANONIZACJE

„KAZIMIERCZYKA”

NIESZPORY W BAZYLICE ŚW. PIOTRA W OKOWACH
Do Bazyliki św. Piotra w Okowach 
przylega nasza Kuria Generalna, 
czyli mówiąc prościej centrum do-
wodzenia Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Przeddzień Kanoni-
zacji Kazimierczyka (16 paździer-
nika) zjechali się tam Kanonicy 
Regularni z różnych stron świata, 
m.in.: ks. bp Luciano Bergamin, 
CRL – ordynariusz Nova Iguaçu 
(Brazylia),ks. opat Prymas Maurice 
Bitz (Kanonicy św. Wiktora), ks. 
opat Bruno Guliani (Kanonicy La-
terańscy), ks. opat Jean-Marie Lo-
vey (perpozyt Kanoników Regular-
nych świętych Mikołaja i Bernarda 
z Góry Jowisz), ks. opat Benoît Vo-

Chociaż Kanonizacja była głów-
nym punktem programu, jednak 
w całym wyjeździe nie brakowało 
innych atrakcji, których było na-
prawdę wiele. Każdy z nas podró-
żował  autokarem, który wyjeżdżał 
z różnych placówek kanonickich.  
Z Krakowem pojechał kl. Grze-
gorz Cyganik CRL; z Kamie-
niem kl. Piotr Szydełko CRL,  
z Mstowem kl. Maciej Guziej-
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ko CRL, z Ełkiem kl. Adam 
Wójcicki CRL i kl. Rafał Prze-
strzelski CRL, z Drezden-
kiem kl. Paweł Jacko CRL,  
a z Gietrzwałdem kl. Wojciech 
Iwanowski CRL. Wszystkie 
grupy odwiedziły min. Asyż, 
Padwę, Orwietto, Wenecję  
i oczywiście Rzym. Pragniemy 
podziękować wszystkim piel-
grzymom, z którymi spędziliśmy 
te cudowne chwile. Podróżowa-
nie z Wami było czymś wspania-
łym. Bóg zapłać!

uilloz (emerytowany prepozyt Kanoników Regularnych świetych Mi-
kołaja i Bernarda z Góry Jowisz), ks. opat Joseph Roduit (Kanonicy św. 
Maurycego), ks. przeor generalny Richard Lehmann-Dronke (Kongre-
gacja Kanoników Braci Życia Wspólnego), ks. przeor generalny Phi-
lippe-Marie Vaganay (Kongregacja Kanoników Matki Zbawiciela), ks. 
opat z Vorau (Austria) Franz Gerhard Rechberger, aby spotkać się na 
wspólnej modlitwie. Były tam również obecne Siostry Kanoniczki min. 
siostry Eliza, Rita i Miriam z Drezdenka. Nieszporom o godzinie 17.00 
przewodniczył Ks. Kard. Stanislaw Ryłko, przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Świeckich. 
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Kronika Seminarium
MSZA ŚW. KANONIZACYJNA

Uroczysta Msza św. Kanonizacyjna, 
podczas której Ojciec Święty Benedykt 
XVI ogłosił Stanisława Sołtysa zwa-
nego „Kazimierczykiem” „Świętym” 
odbyła się 17 października o godzinie 
10.00 na placu św. Piotra w Rzymie. 
Na plac w tym dniu przybyło  dzie-
siątki tysięcy wiernych. Polacy stano-
wili raczej mniejszość (śmiało można 
stwierdzić, że dominowali Australij-
czycy). Grupie z Ełku, której dowodził 
ks. Paweł Greń CRL i ks. Łukasz Bu-
gała CRL, udało się podejść pod sam 
ołtarz. Przed Mszą św. ks. Jarosław 
Klimczyk CRL przedstawił wszyst-

kim obecnym na placu postać, jeszcze wtedy oficjalnie błogosła-
wionego, Stanisława, a chór Cantus Firmus z Drezdenka odśpiewał 
hymn do bł. Stanisława Kazimierczyka. Wśród koncelebransów był 
obecny ks. Marian Szczecina CRL- Wizytator Polskiej Prowincji Ka-
noników Regularnych. W procesji z relikwiami szli: Ks. Dariusz Ka-
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czyński CRL- Przeor Kanonii Kraków i Klasztoru Bożego Ciała,  
w którym mieszkał św. Kazimierczyk, ks. Piotr Walczak CRL- proboszcz 
parafii Bożego Ciała, do której należał św. Stanisław, oraz ks. Wojciech 
Ćwiękała CRL- magister kleryków i nowicjuszy. Największymi „szczę-
ściarzami” byli klerycy: Grzegorz Cyganik CRL, Adam Wójcicki CRL, 
Piotr Szydełko CRL i Paweł Jacko CRL. Przypadło im w udziale słu-
żenie do Mszy św. której przewodniczył Papież Benedykt XVI. Mogli 
stanąć oko w oko z „Piotrem” naszych czasów! Za kanonizację podzię-
kował Ojcu Świętemu ks. Maciej Siepietowski CRL.
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Kronika Seminarium
MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA

ZA DAR KANONIZACJI

WYPOMINKI  
Tradycyjnie przed 1 listopada udaliśmy 
się do parafii prowadzonych przez Ka-
noników Regularnych Laterańskich, aby 
modlić się za zmarłych polecanych w wy-
pominkach. Dziękujemy Współbraciom 
z Ełku, Krakowa, Mstowa i Drezdenka 
za pomoc w organizowani całej akcji. 
Ogromne „Bóg zapłać” kierujemy w stro-
nę wiernych, którzy przy tej okazji składa-
li ofiary na nasze seminarium! Wiedzcie, 
że Wasza hojność jest dla nas ogromnym 
wparciem!  

W poniedziałek 18 październi-
ka o godzinie 10.00 w Bazylice 
św. Piotra obyła się Msza św. 
dziękczynna za dar kanonizacji 
św. Stanisława Kazimierczy-
ka. Przewodniczył jej J. E. ks. 
Kard. Stanisław Dziwisz- Me-
tropolita Krakowski. Byli rów-
nież obecni: ks. Kard. Franci-
szek Macharski, ks. abp Józef 
Michalik, abp Kazimierz Nycz, 
ks. abp Stanisław Nowak, ks. 
abp Szczepan Wesoły, ks. bp 
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WYPOMINKI  

Stanisław Budzik, ks. bp Jan 
Szkodoń, ks. bp Jan Zając, 
wszyscy obecni na sobot-
nich nieszporach, Kanonicy 
Regularni z Polski na cze-
le z ks. Marianem Szczecina 
CRL- wizytatorem polskiej 
prowincji, klerycy, szafarze 
Najświętszego Sakramentu 
Archidiecezji Krakowskiej,  
oraz pielgrzymi. Jako klerycy 
bardzo cieszyliśmy się z fak-
tu służenia do Mszy św. w tak 
niezwykłym miejscu, „miej-
scu dowodzenia” Kościołem 
Katolickim. 

SYMPOZJUM
Nasz Zakon, razem z Polskim Towarzystwem Teologicznym oraz In-
stytutem Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II, zorganizował jednodniową sesję naukową zatytułowaną „Dzieje Ko-
ścioła pod wezwaniem Bożego Ciała na Kazimierzu” Sesja odbyła się 
8 listopada 2010 roku w Klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu. Całe 
spotkanie poprowadził prof. Tomasz Węcławowicz. Główym inicjato-
rem sesji był ks. prof. Kazimierz Łatak CRL. Referaty wygłosili: ks. prof. 
Kazimierz Łatak CRL, prof. Boguslaw Krasnowolski, dr Elżbieta Piwo-
warczyk, prof. Zenon Piecha, mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska,  
dr Beata Frey-Stec, mgr Jerzy Sarkowicz oraz mgr Jerzy Żmudziński. 
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DZIĘKCZYNIENIE 
WE MSTOWIE

100 LAT ITKM-U!!!  

W niedzielę 14 listopada 2010 
roku w kościele Wniebowzię-
cia NMP we Mstowie odbyła się 
dziękczynna Msza św. za dar ka-
nonizacji św. Stanisława. Liturgii  
o godzinie 11 00 przewodniczył  
i kazanie wygłosił J. E. ks. Arcy-

W tym roku mija 100 lat od założe-
nia Instytutu Teologicznego Księży 
Misjonarzy. Kanonicy jako wielo-
letni studenci ogromnie cieszą się 
z tego wydarzenia! Jubileuszowe 
uroczystości odbywały się w dniach 
19-20 listopada 2010 roku. 19.11 
miało miejsce sympozjum nauko-
we poświęcone działalności Ksieży 

Po raz kolejny nasze seminarium (dokładnie kl. Adam Wójcicki CRL  
i diakon Szymon Szajko CRL) pomagało ks. Pawłowi Greniowi CRL  
w organizowaniu warsztatów liturgicznych dla lektorów, które miały miejsce  
w dniach 11-14 listopada w Ełku. Wzięły w nim udział 53 osoby. Przyby-
łym lektorom zakwaterowanie zapewniła p. Małgorzata Kopiczko, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Uczestnicy mieli okazję w bardzo 
przyjemnej atmosferze pogłębiać wiedzę liturgiczną, brać udział w zaję-
ciach warsztatowych z liturgii, logopedii, śpiewu i retoryki. W wolnym 
czasie na lektorów czekała m.in. miejska pływalnia, kręgielnia, ciekawe 
gry i zabawy oraz urok miasta Ełk!

WARSZTATY LITURGICZNE W EŁKU
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biskup Metropolita Częstochow-
ski Stanisław Nowak.
Po Mszy odbył się uroczysty 
obiad. Mogliśmy się tam spotkać 
i porozmawiać z J.E. Arcybi-
skupem Nowakiem oraz naszy-
mi mstowskimi Współbraćmi,  
z  ks. przeorem Stefanem Poros-
są CRL na czele! 
 
Misjonarzy pt. „Recepcja ducha  
w przestrzeni wiedzy” 20.11  
o godzinie 9.00 odprawiona zosta-
ła Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. bpa Pawła 
Sochy CM. Po Mszy odbył się kon-
cert „Będę śpiewał duchem, będę 
też śpiewał umysłem”. Serdecznie 
gratulujemy  Księżom Misjona-
rzom tak wielkiego jubileuszu!

Kronika: kl. Maciej Guziejko CRL- redaktor



48 wrzesień-grudzień2010

NOWA WŁADZA 
W tym roku lud Wyższego Seminarium Kanoników Regularnych 

Laterańskich jednogłośnie przedłużył kadencję dziekana seminarium 
klerykowi Piotrowi Szydełce CRL. Ubiegły rok pokazał, że kl. Piotr 
znakomicie spisał się w roli „dowódcy” naszej zakonnej „brygady”! 
Życzymy mu Bożego błogosławieństwa w sprawowaniu tak waż-
nego urzędu! Jednocześnie pragniemy mu podziękować za miniony 
rok rządów. Wiemy, że nie raz musiał podejmować trudne decyzje 
i stał między przysłowiowym „młotem i kowadłem”. Doceniamy 
wszystko co dla nas zrobił czego przykładem są ostatnie wybory! 
Dziekanie Piotrze: GRATULUJEMY! 

Pragniemy pochwalić się również naszym nowym czasowym 
profesem. KLERYK Rafał Przestrzelski z Ełku, 28 sierpnia zakoń-
czył swój roczny nowicjat i złożył śluby zakonne na okres 3 lat. Jed-
nocześnie od 1- go października  rozpoczął studia na Instytucie Teo-
logicznym Księży Misjonarzy. Przed nim 2 lata filozofii i 4 teologii. 
Życzymy mu wielu Bożych łask, niezbędnych w zdawaniu egzami-
nów i dojściu do Kapłaństwa! 


