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Już niebawem czekają nas niezwykle radosne chwile. Niedługo będzie-
my przezywać okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po czterdziestu 
dniach umartwień i postów znów z naszych ust zabrzmi radosne: „Alleluja!”.  
Spotkamy się na niedzielnej Rezurekcji i zasiądziemy przy wielkanocnym 
śniadaniu. 

Następnie 1 maja nasz wielki rodak, Sługa Boży Jan Paweł II zostanie 
przez papieża Benedykta XVI uroczyście ogłoszony „błogosławionym”. 

Oczywiście nasza redakcja nie mogła pominąć tak doniosłych wydarzeń. 
Dlatego w aktualnym numerze Cor Unum przeczytacie o Wielkim Poście  
i Wielkanocy oraz znajdziecie refleksje nad osobą Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Dodatkowo przedstawimy jak wygląda plan dnia naszego seminarium. 

Ponadto od tego numeru wchodzi do naszego pisma nowy dział:  
„Historie zza klauzury, czyli kanonicy z przymrużeniem oka”. Będą to, krótkie  
opisy śmiesznych i ciekawych sytuacji, w których znaleźli się nasi  
współbracia. Jako pierwszy kilka sekretów zdradzi ks. Zenon Skóra CRL 
- radosny, starszy kapłan z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie. 

Rzecz jasna tradycyjnie na końcu naszego pisma umieściliśmy kronikę 
seminarium. Tam z kolei przeczytacie, co ciekawego wydarzyło się w naszym 
życiu od czasu wydania ostatniego numeru. Miłej lektury!  

Drodzy Czytelnicy!

r e d a k t o r
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twarda jest ta mowa, 
któż jej słuchać może?

Piotr Szydełko CRL

J 6,60
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Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 2 kwietnia 2005 roku. Wieczór, 
który zmienił bieg historii współczesnego świata. O godzinie 21.37 Bóg 
wprowadził Ojca Świętego do swojego domu. W tym czasie wszyscy prze-
żywaliśmy wyjątkowe rekolekcje swojego życia. Dla wielu ludzi, tego dnia 
Papież dopiero się narodził. Świat potrzebował duchowego wstrząsu.

W przededniu beatyfikacji Jana Pawła II warto na nowo zastanowić się, 
jak zgłębiliśmy tę encyklikę, którą Papież pozostawił dla nas w postaci swo-
jego pontyfikatu. Ojciec Święty hojnie obdarzył nas słowem wypełnionym 
żywą wiarą i nadzieją na lepsze jutro, które nic nie straciło ze swojej aktu-
alności, a nabrało wręcz nowego sensu.  W ostatnich dniach jego ziemskiej 
wędrówki, kiedy krzyż choroby i cierpienia był najbardziej ciężki, z Jego ust 
nie padły już żadne słowa. Wtedy Papież napisał najpiękniejszą „encyklikę”, 
pozostawiając ją w darze dla świata. Stała się bardzo czytelnym znakiem. 
Przemawiały wtedy gesty, wyraz twarzy, drżące dłonie, ból, cierpienie, łzy 
- stały się one tekstem, który zapełnił stronnice papieskiego przesłania. Po-
ruszyło to serca milionów ludzi, przede wszystkim tych, którzy w labiryncie 
swojego życia odnaleźli drogę do Boga.

W obliczu tamtych wydarzeń, życie człowieka zyskało nowe znaczenie. 
Otaczająca nas rzeczywistość stała się bardziej przyjazna, ludzka. Poczuli-
śmy nowe tchnienie. To była śmierć, która zrodziła nowe życie. Z tamtych 
chwil, oprócz wspomnień i archiwalnych materiałów filmowych, pozostało 
niewiele. Niektórzy wciąż jednak pytają na ile zmienił się nasz świat? Inni, 
próbują zobaczyć tę zmianę bardziej w człowieku niż w świecie, który rzą-
dzi się prawem władzy, sukcesu i korzyści materialnych za wszelką cenę. 
Czy słusznie określa się nasze pokolenie skrótem „JP II”? Czy duchowy 
testament Papieża został przez nas zrealizowany? Znaki zewnętrzne, które 
miały miejsce po śmierci Jana Pawła II, posiadają wielkie znaczenie, ale tra-
cą one swój blask w obliczu  wartości, jakimi karmił nas Papież, a w oparciu 
o jakie powinniśmy podejmować codzienne decyzje. 

Na kartach Ewangelii możemy znaleźć wypowiedź odnoszącą się do 
słów Chrystusa: „twarda jest ta mowa, któż jej słuchać może?” Ewange-
lia, którą Papież ofiarnie głosił swoim życiem, dzisiaj także spotyka się  
z oporem, jakiego doświadczał Chrystus. Rozbieżność pomiędzy tym,  
o czym mówił Papież, a codziennymi wyborami okazuje się największą sła-
bością tych, którzy twierdzą, że Jan Paweł II jest dla nich autorytetem. Papie-
żowi zawsze towarzyszyła świadomość, że głosząc Ewangelię, spotyka się  
z wielkim entuzjazmem tłumów. Nie obcy był mu także wewnętrzny opór 
ludzi, którzy myśleli tak, jak słuchacze św. Pawła na ateńskim Areopagu, 
mówiąc z lekceważeniem: „Posłuchamy cię innym razem” (Dz 17,32). 
Jeszcze za życia ubolewał nad tym, że Jego słowa padają nieraz na tak nie-
podatny grunt. Pomimo tego, głęboko wierzył w skuteczność zapewnienia 
Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Jego po-
słannictwo, wsparte było łaską Najwyższego.  Wierzył, że należy siać ziarno 
Słowa Bożego, a wzrost i dojrzewanie owoców zostawić Bogu. Dostrzegał 

twarda jest ta mowa, 
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wielką siłę, która tkwiła w Kościele, dzięki której mógł przetrwać okres nie-
wierności i upadków. Wskazywał na świętych, którzy swoim życiem udo-
wadniali, że wierność Bogu w każdym czasie jest możliwa. 

„Twarda jest ta mowa, któż jej słuchać może?”  Rzeczywiście –twarda, 
wymagająca, konkretna, a czasami nawet kłopotliwa. Działo się tak, ponie-
waż Papież głosił przesłanie płynące z Ewangelii. Niestrudzenie, wbrew 
zakusom ludzkiej słabości, rozpowszechniał idee zawarte na kartach Świę-
tej Księgi. Wysłannik Boga, jak ewangeliczna bezbronna owca pomiędzy 
wilkami. Tych słów zatem, nie da się łatwo zapomnieć, bo burzą wygodny, 
święty spokój. Może dlatego tak wielu ludzi nie chce zapoznawać się z pa-
pieskim nauczaniem pomimo tego, że Biblię stawia na najwyższym szcze-
blu domowej półki. Opór wobec wymagań jest odwiecznym towarzyszem 
ludzkich zmagań,  jest obecny także u tych, którzy chcą być wierni.

Źródeł ewangelicznego radykalizmu, któremu Karol Wojtyła pozo-
stawał zawsze wierny, należy poszukiwać w jego kapłaństwie i posłudze 
biskupiej. Całą tę spuściznę zawarł w rekolekcjach wielkopostnych, które 
wygłosił w Watykanie na prośbę Papieża Pawła VI. Tematem rozważań 
były słowa: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34). Świadomy 
zagrożeń, które dotykały człowieka ukazywał negowanie Ewangelii, a tak-
że stawianie człowieka jako autorytetu stanowiącego zasady życia.  Kraje 
„bloku wschodniego” ulegały wówczas przymusowej ateizacji, a Zachodnia 
Europa zabijała swoje chrześcijańskie zasady konsumpcjonizmem i odrzu-
ceniem zasad moralnych. Dla Karola Wojtyły odrzucenie Boga, na rzecz 
wygodnego życia, bez barier i zasad, było nieustannym tematem modlitw,  
a także trosk duszpasterskich. 

Z  jakim dramatyzmem zatem brzmią słowa, jakie zostały zawarte  
w encyklice „Redemptoris misio”: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszyst-
ko, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest 
wolny. Człowiek może powiedzieć  Chrystusowi: nie. Ale pojawia się za-
sadnicze pytanie: czy wolno mu tak uczynić? I w imię czego wolno?”

Przez ostatnie miesiące poczytne tygodniki prześcigały się w ukazywa-
niu kondycji religijnej Polaków. Czyniły to w kontekście batalii o „in vitro”, 
pracy komisji majątkowej, wydarzeń wokół krzyża przed Pałacem Prezy-
denckim i debaty na temat obecności tego znaku w przestrzeni publicznej. 
Umieszczone tam prognozy nie napawały optymizmem. Znaczna część 
tych, którzy opłakiwali odejście Papieża, zapewniając tym samym o miłości 
i przywiązaniu do jego osoby, kontestowała to, czego nauczał. Czy ci wierni 
entuzjaści papieża uważnie słuchali tego, co mówił? Co z papieskiego prze-
słania wciąż natrafia na największy opór? 

Szczególną sferą, która spotkała się z opozycją jest wciąż kwestia ludz-
kiego życia i moralności. Na myśl przychodzą mi słowa naszego rodaka: 
„Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. Tutaj jest 
obecna odpowiedź dla tych, którzy chcą manipulować ludzkim życiem,  
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mordować poczęte dzieci, czy uśmiercać schorowanych. Papież głosząc 
Ewangelię życia podejmował liczne inicjatywy na rzecz ochrony życia nie-
narodzonych dzieci oraz osób chorych i starszych, którym proponowano 
eutanazję. Niejednokrotnie spotykał się z atakami ze strony środowisk fe-
ministycznych i lewicowych. Największy sprzeciw wciąż budzi nauczanie 
Jana Pawła II o miłości mającej wymiar odpowiedzialności, kierowane do 
tych, którzy traktują sferę seksualną człowieka jako czystą przyjemność, bez 
podejmowania jakichkolwiek zobowiązań, jakby w tej dziedzinie godność 
osoby ludzkiej nie istniała.  Papież był gorliwym przeciwnikiem przyzna-
wania związkom osób tej samej płci praw, które przysługują małżeństwu. 
Nie zgadzają się z tym osoby zainteresowane tego typu związkami, a także 
władze kilkunastu państw, które zrównały związki homoseksualne 

z małżeństwem.
W ciągu sześciu lat od śmierci Jana Pawła II, szczelnie wypełnialiśmy 

nasze kościoły, gromadziliśmy się na koncertach i w miejscach, które przy-
wodzą nam na myśl chwile z nim spędzone. Te spotkania stały się już czę-
ścią historii. Beatyfikacja, którą już zaczynamy przeżywać staje się począt-
kiem kultu o charakterze oficjalnym, co  sprawia, że możemy przenieść to 
wydarzenie w teraźniejszość. To szansa, z której możemy skorzystać, bądź 
ją odrzucić. Jest na czym budować. Coś drgnęło i pozostało w ludzkich 
sercach.  Rok po pierwszej pielgrzymce do Polski powstaje Solidarność, 
później upada komunizm, kościoły są wciąż pełne młodych ludzi, pełnych 
wiary i entuzjazmu, wbrew całemu postępowemu światu nadal opieramy 
się odmawianiu człowieczeństwa i wyjęciu spod prawa najsłabszych istot 
ludzkich, a wrogość do krzyża nie zrobiła u nas większej kariery. 

Beatyfikacja Jana Pawła II nie jest zatem przypadkiem. Jest, podobnie jak 
śmierć Papieża, czasem łaski do budzenia nowego dynamizmu, do ponow-
nego, głębokiego wsłuchania się w głos Boga. Jest czasem, aby w rozbiega-
nej codzienności, usłyszeć i zobaczyć Boga. To sprzyjający czas, aby przy-
pomnieć sobie zapomnianą Ewangelię, tak konsekwentnie głoszoną słowem 
i czynem przez Papieża. Po słowie muszą przyjść czyny, bo przecież żniwa 
nie kończą się w chwili wysiewania ziaren. Odpowiedzią musi być Twoje 
życie, Twoje jasne i klarowne świadectwo, radykalizm i przemiana życia by 
być czytelnym światłem dla świata. Konkretne zachowanie się w sytuacjach 
życiowych, kiedy trzeba opowiedzieć się za Bogiem i Jego Ewangelią. A te 
chyba wciąż nie są właściwe, skoro coraz częściej życie nas ochrzczonych 
nie różni się niczym od niewierzących. Nic dziwnego, że niechrześcijanie, 
którzy obserwują świat nie widzą już światła. Dlatego ważne jest, abyśmy 
stali się czytelną Ewangelią dla drugiego człowieka. Jakże bardzo świat po-
trzebuje takich świadków, którzy rozproszą ciemności i mroki autentyzmem 
swojego życia! To będzie nasze największe zwycięstwo w momencie, gdy 
jeszcze raz wpatrzymy się w osobę Papieża Polaka i zrozumiemy, co chciał 
Bóg powiedzieć do nas przez Jego życie. 
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Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego, nazywane w Polsce 
Świętami Wielkiej Nocy,  są 
najważniejszymi  dniami w roku 
liturgicznym. Te chwile radości 
poprzedza okres przygotowania – 
40 dniowy post.  Jakie są tradycje 
świąteczne tego okresu, jaka jest 
historia celebracji liturgicznych tego 
okresu?

Niedziela Palmowa
Poprzez Wielki Post kroczyliśmy 

z Jezusem po pustyni i słuchaliśmy 
jak nauczał. Niedziela Palmowa jest 
konsekwencją tego okresu. Będzie 

Zaiste
błogosławiona to Noc

Wojciech Iwanowski CRL

nią krzyż, który poprzedzi triumfalny 
wjazd do Jerozolimy.

Na nabożeństwo Niedzieli Pal-
mowej składają się trzy obrzędy: 
poświęcenie palm, procesja i Msza 
Święta. Każdy z tych obrzędów po-
chodzi z innego okresu i kręgu litur-
gicznego. Najwcześniej ukształto-
wała się procesja będąca pamiątką 
wjazdu Chrystusa do Miasta Świę-
tego. Praktykowano ją od IV wieku 
na terenach podległych jurysdykcji 
patriarchatu jerozolimskiego, skąd na 
przełomie V/VI wieku rozpowszech-
niła się w całym Kościele. Formularz 
mszalny wyklarował się pomiędzy V, 
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a VII wiekiem. Sam zaś ryt poświę-
cenia palm jest dość  późną tradycją, 
powstał bowiem ok. XI wieku (dla-
tego też nie znajdziemy go w rytach 
wschodnich). Schemat przebiegu 
obrzędu poświęcenia palm został 
ułożony na kształt Liturgii Słowa 
(wcześniej określanej mianem Mszy 
Katechumenów). Do czytań doda-
no śpiew swoistej prefacji (śpiewu 
przygotowującego) zamykającej cały 
obrzęd.

Procesja, kroczenie w liturgii 
ma bardzo donośne znaczenie. Sta-
ry Testament ukazuje nam radosną 
procesję Żydów po uwolnieniu ich 
z Niewoli Egipskiej będącą właśnie 
figurą nowotestamentalnej proce-
sji paschalnej przed Ofiarą Krzyża  
i uwolnieniem nas z niewoli grzechu. 
W Apokalipsie Janowej pojawia nam 
się procesja odkupionych z każdego 
języka, ludu i narodu.

Palmy są znakiem zwycięstwa 
jakie Zbawiciel odniósł nad złym, ga-
łązki oliwne symbolizują przymierze 
duchowe i Boże miłosierdzie.

Dawniej procesja była bardzo 
urozmaicona poprzez wiele ludo-
wych tradycji: obyczaj kolorowych 
korowodów konnych zachował się 
do teraz na Łużycach, w Bawarii 
czy Austrii, na Śląsku Cieszyńskim 
kapłan wjeżdżał ubrany w kapę na 
osiołku zaś w okolicach Lipnicy mu-
rowanej przygotowywano wysokie, 
różnokolorowe wiązanki nawiązują-
ce do śródziemnomorskich palm i ga-
łązek oliwy. W niektórych rejonach 
centralnej Polski istnieje również 
obyczaj uderzania Krzyża palmą, co 
ma symbolizować policzkowanie 
Chrystusa oraz uderza się krzyżem 
procesyjnym w drzwi kościoła, co 

ma wskazywać, że drogą do Niebie-
skiego Jeruzalem jest Męka Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa.

Dzisiejsza liturgia procesji jest 
dość prosta. Składa się z odczytania 
fragmentu Ewangelii, krótkiej homi-
lii wyjaśniającej istotę obrzędu oraz 
śpiewu antyfon i psalmów oraz Hym-
nu do Chrystusa Króla.

Po procesji rozpoczyna, z pomi-
nięciem obrzędów wstępnych, Msza 
Święta. W jej trakcie odczytuje się 
jeden z opisów Męki Pańskiej, której 
(inaczej niż zwykle) nie towarzyszy 
kadzidło i zapalone świece.

Kolorem Liturgicznym tego dnia 
jest czerwień. Używa się jej zarówno  
w celebracji Liturgii Godzin jak i pro-
cesji oraz Mszy Świętej. Symbolizuje 
ona krew przelaną dla naszego zba-
wienia na wzgórzu Golgoty.

wielki Czwartek
Tego dnia w katedrach sprawuje 

się Msze Świętą zwaną Mszą Krzyż-
ma. Gromadzi się na niej prezbite-
rium (kapłani) z całej diecezji wokół 
swojego biskupa ordynariusza, który 
błogosławi oleje chorych i katechu-
menów oraz konsekruje Krzyżmo 
święte (stąd zwyczajowa nazwa ob-
rzędu).

Wieczorna Liturgia, która otwie-
ra obchód Triduum Paschalnego, 
jest przede wszystkim rocznicą Wie-
czerzy Pańskiej, podczas której Pan 
Jezus ustanowił dwa sakramenty: 
kapłaństwo i Eucharystie. Pamięć  
o ustanowieniu Najświętszej Ofiary 
stanowi przewodnią myśli formu-
larza mszalnego. Na znak radości  
z tego faktu kolor szat liturgicznych 
jest biały i rozbrzmiewa uroczy-
ste Gloria (hymn Chwała) podczas 
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którego bije się we wszystkie dzwo-
ny i dzwonki w kościele. Od tego 
momentu, aż do Wigilii Paschalnej  
w kościele rozbrzmiewa tylko dźwięk 
kołatek.

Stara tradycja kościoła postuluje 
po Ewangelii obrząd zwany Manda-
tum. Jest on pamiątką obmycia nóg 
Apostołom przez samego Zbawicie-
la. Dzisiaj wybiera się do tego najczę-
ściej starszych i ubogich mężczyzn.

Zgodnie z prastarym obyczajem 
rzymskim Najświętszy Sakrament 
zanosi się do ołtarza adoracji (w Pol-
sce zwyczajowo zwanego ciemnicą) 
gdzie odbiera cześć wiernych, aż do 
liturgii wielkopiątkowej.

Od Mszy Wieczerzy Pańskiej, aż 
do Mszy Wigilii Paschalnej nie sprawu-
je się Eucharystii. Dlatego też kapłani 
dokonują obnażenia ołtarzy – usuwają  
z nich obrusy i lichtarze. W parafiach 
Śląska, zwyczajowo odmawiając 
przy tym psalm 21. Ołtarz symboli-
zuje Chrystusa, a jego ogołocenie ob-
nażenie Zbawiciela podczas męki.

Wielki Piątek
Wielkopiątkowa liturgia jest 

wspomnieniem Męki Pańskiej. Ze 
względu na żałobę nie odprawia się 
Mszy Świętej, ma za to miejsce uro-
czyste nabożeństwo. Składa się ono  
z czterech części: liturgii słowa, ora-
cji – swoistej modlitwy wiernych, ad-
oracji krzyża oraz Komunii Świętej. 
W Polsce oraz niektórych diecezjach 
Czech, Austrii i Bawarii Najświętszy 
Sakrament, po zakończeniu obrzę-
dów, przenosi się do tzw. Grobu Pań-
skiego.

Na liturgię słowa składają się: 
dwa czytania, psalm i Męka Pańska 

według św. Jana. Zamiast proce-
sji na wejście ma miejsce bardzo 
rzewny obrzęd podczas którego 
kapłan ubrany w czerwony or-
nat wraz z asystującymi pada na 
twarz u stopni ołtarza i modli się  
w ciszy.

Pierwsze czytanie pochodzi  
z Księgi Izajasza, jest to tzw. 
czwarte proroctwo mesjańskie (Iz 
52,1-53, 12), o mękach i cierpieniu 
Zbawiciela. 

Jako psalm responsoryjny 
Kościół podaje Psalm 31 z refre-
nem Ojcze  w Twe ręce daję ducha 
mego.

Drugie czytanie to fragment 
Listu do Hebrajczyków (Hbr 4,14-
16;5,7-9). Perykopa ta ukazuje 
ofiarę krzyża jako zbawienną ofia-
rę Wiecznego Kapłana.

Męka według św. Jana (J 18,1-
19,42) jest odczytywana z podzia-
łem na rolę lub śpiewana.

Oracje to szereg pięknych  
i starożytnych modlitw (są pierwot-
ne względem obrzędów Wielkiego 
Piątku). Kapłan wraz z ludem mo-
dli się za wszystkie stany Kościo-
ła, katechumenów, Żydów, rzą-
dzących państwami, strapionych  
i cierpiących. Wszystkich wezwań 
jest dziesięć. Każde z nich składa 
się ze wstępu, modlitwy w ciszy, 
oracji śpiewanej i aklamacji Amen 
w której lud jednoczy się z kapła-
nem w zanoszonych prośbach.

Po modlitwach w intencji Ko-
ścioła i świata rozpoczyna się ad-
oracja krzyża. Obrzęd ten wszedł  
w skład liturgii nieco później bo 
dopiero ok. VII wieku, wcześniej 
był on typowo Jerozolimskim zwy-
czajem (obecnym tam już w IV 
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Ostatnią częścią liturgii tego dnia 
jest Komunia Święta. Zwyczajowo 
nazywana Mszą darów uprzednio 
konsekrowanych. Nie jest to jednak 
Msza św. we właściwym rozumieniu 
tego słowa, a jedynie spożycie Hostii 
już konsekrowanej. Po liturgii ołtarz 
pozostaje obnażony. 

W X wieku na terenie Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego 
(dzisiejszych Niemiec) narodził się 
obyczaj budowy Grobu Pańskiego 
będącego swoistym ołtarzem adora-
cji. Tradycja ta zachowała się do na-
szych czasów na dawnych ziemiach 
monarchii Habsburgów. Podczas pro-
cesji do grobu śpiewa się przejmują-

wieku). Przebiega on w następujący 
sposób: kapłan ze śpiewem na ustach 
odsłania stopniowo części krzyża  
i wzywa lud do adoracji. Następnie 
do adoracji krzyża poprzez ucało-
wanie go przystępują wszystkie sta-
ny Kościoła. Podczas tego obrzędu 
śpiewa się tzw. improperia. Jest to 
pieśń hymniczna nawiązująca swym 
tekstem do Księgi Micheasza. Wyra-
ża ona smutek Boga spowodowany 
niewiernością Izraela mimo dobroci 
jaki Stwórca mu wyświadczył. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że dawniej 
wykonywano je tylko po grecku (ze 
względu na wschodnie pochodzenie 
tego obrzędu).
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cą antyfonę Odszedł Pasterz nasz, 
źródło wody żywej…

wielka Sobota
W sobotę w kościołach nie od-

prawia się Mszy Świętej, ani nabo-
żeństw. Wigilia Paschalna odprawia-
na późnym wieczorem przynależy 
już bowiem do Niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego (jest to spowodo-
wane hebrajskim systemem datacji, 
gdzie sobotni wieczór zaliczany 
jest już do niedzieli). Wierni trwają 
na modlitwie rozpamiętując mękę 
Zbawiciela, a w Polsce i niektórych 
krajach ościennych udają się do mo-
dlitwy przy Grobie Pańskim i na tzw. 
święconkę – przynoszą do kościoła 
kosze pełne pokarmów (które spoży-
ją po liturgii paschalnej) gdzie usta-
nowiony przez kościół sługa ołtarza 
dokonuje ich poświęcenia.

Niedziela zmartwyChwStaNia 
Pańskiego

Jest to czas świętowania Zmar-
twychwstania Chrystusa. Dawniej 
rozpoczynał się poranną Mszą re-
zurekcyjną (resurrectio łac. oznacza 
zmartwychwstanie), którą zapowia-
dało uroczyste bicie w dzwony, gło-
szące, że Chrystus zmartwychwstał. 
W związku z odnową liturgii (zapo-
czątkowaną przez papieża Piusa XII), 
podczas której przywrócono starsze 
zwyczaje Triduum, celebracja ta stra-
ciła na znaczeniu na rzecz nocnej Li-
turgii Wigilii Paschalnej.

Na właściwe obrzędy Wielkiej 
Nocy składa się Wigilia Paschal-
na, będąca najważniejszą celebracją  
w Roku Liturgicznym, oraz procesja 
rezurekcyjna.

Na Wigilię Paschalną składają 
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się: Liturgia Światła, Liturgia Sło-
wa, Liturgia Chrzcielna oraz Liturgia 
Eucharystyczna. Tego dnia pierwszy 
raz od początku Wielkiego Postu roz-
brzmiewa radosne Alleluja.

Liturgia Światła rozpoczyna 
się na przed kościołem. Doko-

nuje się tam poświęcenia ognia  
i kadzidła. Od poświęconego 

ognia odpala się woskową 
świecę opatrzoną inicjała-
mi Α (alfa) i Ω (omega) 
- paschał – mający sym-
bolizować Chrystusa, 
Stwórcę (Α) i Sędzie-
go (Ω). Świecę wnosi 
się do świątyni gdzie 
diakon śpiewa Orę-
dzie Wielkanocne 
– Exultet – prokla-
mujący zwycię-
stwo nad śmiercią 
i wskazujące na 
Chrystusa jako 
Światłość Świata.

Na Liturgię 
Słowa składa się 
dziewięć czytań 

opowiadających 
historię zbawienia 

i wskazujących na 
przyjście Mesjasza  

w osobie Jezusa Chry-
stusa. Taki dobór tek-

stów z Pisma Świętego 
ma stanowić również osta-

teczne ugruntowanie dla ka-
techumenów którzy dawniej 

przyjmowali Chrzest tej nocy.  
7 czytań pochodzi ze Starego Te-

stamentu, ponadto czyta się Epi-
stołę – fragment listu św. Pawła do 
Rzymian (Rz 6, 3-11). Dziewiątym, 
ostatnim czytaniem jest Ewangelia 
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o Zmartwychwstaniu Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. Przed odczytaniem 
Ewangelii i Epistoły kapłan intonu-
je hymn Gloria, a w kościele znów 
rozbrzmiewają organy i dzwonki. 
Następnie kapłan odśpiewuje wielka-
nocną kolektę (oracje mszalną).

Podczas Liturgii Chrzcielnej ma 
miejsce śpiew Litanii do Wszystkich 
Świętych. Po tym uroczystym śpie-
wie i wezwaniu pomocy świętych, 
kapłan błogosławi wodę chrzcielną 
zanurzając w niej trzykrotnie paschał. 
Zgodnie ze starym rzymskim zwy-
czajem w tym miejscu winien nastą-
pić Chrzest Święty dorosłego (który 
w początkach Wielkiego Postu odbył 
skrutynium) oraz udzielenie sakra-
mentu bierzmowania. Do tej tradycji 
często nawiązuje się w katedrach czy 
znaczniejszych kościołach.

Liturgia Eucharystyczna prze-
biega jak podczas niedzielnej Mszy 
Świętej.

Ceremonię kończy uroczysta pro-
cesja z Najświętszym Sakramentem, 
zwana rezurekcyjną. W jej trakcie 
śpiewa się pieśni wielkanocne, biją 
dzwony, a na jej czele kroczy sługa 
ołtarza niosąc figurę Zmartwych-
wstałego Chrystusa. 

W   niektórych kościołach ze 
względu na uwarunkowania histo-
ryczne (od X wieku, kiedy to na-
rodził się zwyczaj budowy ołtarza 
adoracji – grobu) i miejscowe zwy-
czaje (nawiązujące do nawiedze-
nia przez niewiasty pustego grobu 
wczesnym rankiem) procesja na-
stępuje rano, przed pierwszą Mszą. 
Rozpoczyna się ona wówczas przy 
Grobie Pańskim gdzie przewodni-
czący jej kapłan oznajmia śpiewem 
zebranym radosną nowinę o pustym 

grobie, następnie okadza dokonuje 
aspersji (pokropienia) i okadzenia 
figury Zmartwychwtsałego. Po pro-
cesji, zależnie od zwyczaju, śpiewa 
się uroczyste Te Deum (hymn „Cie-
bie Boga wysławiamy”) lub Gloria,  
z tym że wówczas  przystępuje się 
bezpośrednio do celebracji Mszy 
Świętej.

Podczas Mszy tej niedzieli 
śpiewa się piękną sekwencję (pieśń 
poprzedzającą Ewangelię) Victi-
mae paschali laudes (Niech Świę-
to Radosne). W diecezjach Śląska 
również przez oktawę Wielkanocy 
praktykuje się procesję i śpiew se-
kwencji.

Celebrację tej niedzieli koń-
czą uroczyste Nieszpory zwane 
chrzcielnymi, podczas których 
ma miejsce procesja do chrzciel-
nicy oraz pokropienie wiernych 
podczas którego śpiewa się an-
tyfonę Vidi aqvam („Widziałem 
wodę…” nawiązująca do widze-
nia proroka Izajasza) lub werset 
„Zostaliśmy obmyci, uświęceni  
i usprawiedliwieni…”.

Tak pokrótce przedstawiają się 
obrzędy okresu Wielkiego Postu  
i Świętego Triduum Paschalne-
go. Zainteresowanych obszer-
niejszym tłumaczeniem przebie-
gu liturgii zachęcam do lektury 
„Roku Liturgicznego” Dom. Pro-
spera Gueranger OSB, „Mszały 
Rzymskiego z dodatkiem nabo-
żeństw nieszpornych” wydanego 
przez benedyktynów tynieckich  
w 1949 (pierwsze wydanie i wiele 
kolejnych, poprawionych), „Słow-
nika Liturgicznego” x. Bogusława 
Nadolskigo TChr. oraz „Zarysu Li-
tugiki” Tarsycjusza Sinka CM. 
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księdza
dzień

Łukasz Murański
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Łukasz Murański

W kalendarzu, prócz zaznaczo-
nych w sposób szczególny, świąt 
kościelnych i państwowych, odnaj-
dziemy pewne dni, które poświę-
cone są konkretnym grupom ludzi, 
przedstawicielom niektórych pro-
fesji. Do takich właśnie dni należy 
Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka, 
Dzień Środków Masowego Prze-
kazu, Dzień Służby Zdrowia itp. 
Kiedy w takim razie można by ob-
chodzić dzień w szczególny sposób 
poświęcony tym, którzy zostawili 
wszystko i poszli za Panem? Ka-
lendarz milczy na ten temat… My-
ślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla 
wielu innych ludzi „Dzień Księdza” 
mógłby być obchodzony w Wielki 
Czwartek. „Dzień Księdza”- mam 
świadomość, że ta nazwa jest sa-
mozwańcza i Magisterium Kościo-
ła nie ma z nią nic wspólnego, ale 
przecież: „co nie zakazane to do-
zwolone” ,więc dlaczego nie!? 

Wielki Czwartek to dzień roz-
poczynający Triduum  Paschalne. 
Tego właśnie dnia, w szczególny 
sposób, wspominamy Wieczerzę 
Pańską, związane z nią ustano-
wienie sakramentu Eucharystii  
i Kapłaństwa. Msza Krzyżma Świę-
tego, czyli przedpołudniowa msza 
w Wielki Czwartek, sprawowana 
w katedrze pod przewodnictwem 
biskupa ordynariusza, gromadzi 
księży z całej diecezji. Podczas 
sprawowania tej Najświętszej Ofia-
ry święcone są oleje do namaszcza-
nia chorych, chrztu, bierzmowania, 
sakramentu święceń. Święte oleje 
posłużą do udzielania sakramen-
tów, ich szafarzami będą kapłani, 
poczynając od proboszcza na małej 
wiejskiej parafii, a na biskupie or-

dynariuszu kończąc.
Myśląc o Wielkim Czwartku, 

mam zawsze przed oczyma fresk 
Leonarda da Vinci: „Ostatnia Wie-
czerza”. Patrząc na to arcydzieło 
malarstwa, uświadamiam sobie, 
ukrytą w nim prawde, że to nie 
tylko męka i śmierć, która będzie 
miała miejsce w Wielki Piątek, 
nadają  sens Ostatniej Wieczerzy, 
to byłoby za mało… Wydarze-
nia Wielkiego Czwartku nabie-
rają właściwego sensu, dopiero  
w świetle Zmartwychwstania.  
Z tego to powodu, dzień ten nie po-
winien być dniem smutku, oczeki-
wania na Wielki Piątek, który niesie 
ze sobą mękę i śmierć. Czwartek, to 
dzień radości dla ludzi wierzących, 
całego Kościoła, za dar Sakramen-
tów świętych .Często nie docenia-
my jak istotne dla naszego rozwoju 
duchowego jest częste korzystanie 
z sakramentów, widzialnych zna-
ków niewidzialnej łaski.

Msza Wieczerzy Pańskiej  
w Wielki Czwartek, na dobrą spra-
wę, poza końcową jej częścią, 
nie różni się niczym od „zwykłej 
Eucharystii”, to człowieka naj-
bardziej uderza. Kościół ukazuje 
przez to fakt, że celebracja Eucha-
rystii dokonuje się każdego dnia,  
w każdej godzinie, Chrystus po-
zwala zamknąć się w białej hostii  
i winie, aby dotrzeć do rzeszy ludz-
kich serc, pragnących głębszego  
z Nim zjednoczenia. Liturgia Wiel-
kiego Czwartku, w szczególny spo-
sób przemawia do kapłanów, przy-
pomina, że święcenia są po to, aby 
„umywać nogi”. Kapłan to sługa, 
pracownik Winnicy Pańskiej, czło-
wiek, który odpowiedział na słowa 
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skierowane bezpośrednio do niego 
przez Jezusa: „Pójdź za Mną…”  
Duchowny  każdego dnia, poprzez 
swą posługę duszpasterską, przy-
kład życia, realizuje swoje powoła-
nie, które darmo otrzymał.

„To czyńcie na Moją pamiąt-
kę…”, każdy ksiądz codzien-
nie wypowiada te słowa podczas 
Mszy św.. Nie można  „wyjąć”  
Eucharystii z rąk kapłana. On po 
to jest, aby nieść ludziom Boga, 
który dla nich pozwolił ukryć się 
w kawałku chleba… Sam Bóg po-
sługuje się ustami i rękami kapła-
na, aby dotrzeć do ludzi obecnych 
na Łamaniu Chleba. Ksiądz peł-
ni posługę „In Persona Christi”,  
w sakramentalnym zjednoczeniu 
ze swym Mistrzem. Każdy kapłan 
według Serca Jezusowego to Boży 
Dar dla człowieka. To ksiądz pełni 
w imię Chrystusa misję kapłańską, 
królewską i prorocką. Bóg wybiera 
do tej szczególnej służby w Koście-
le kogo chce, jak chce i kiedy chce. 
Jest w tym zawarta tajemnica znana 
tylko samemu Bogu. Powołany do 
takiej, a nie innej służby w Koście-
le, mężczyzna całe swoje życie od-
krywa ten dar i tajemnicę otrzyma-
ną od Boga. 

Często nasz obraz księdza jest 
niepełny, przekłamany lub spłyco-
ny. Dostrzegamy sprawnego ad-
ministratora parafii czy klasztoru, 
budowniczego kościoła, świetnego 
kaznodzieję, pedagoga lub urodzo-
nego finansistę… Czy taki obraz 
jest pełny? Czy oddaje on to co 
najważniejsze? Odpowiedź na tak 
postawione pytanie może być tylko 
jedna- Nie! Kapłan to „ręce samego 
Chrystusa”, to naśladowca swego 
Mistrza, uczeń pragnący głębsze-
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go zjednoczenia ze swym Nauczy-
cielem. Dobrze, oczywiście, jeśli 
ksiądz sprawnie zarządza parafią, 
przez to co mówi trafia do serc 
ludzkich, lecz  jeśli za tym nie idzie 
przykład postępowania, pogłębia-
nie życia modlitwy, „umywanie nóg 
bliźnim”, szafowanie sakramenta-
mi- to biedny jest taki kapłan…

Będąc na rekolekcjach w pew-
nym seminarium przykuł moją 
uwagę wiszący na korytarzu krzyż, 
można by powiedzieć „dziwny 
krzyż”. Chrystus na tym krucyfiksie 
pozbawiony był rąk i nóg. Dziwny 
krzyż ale jakże wymowny… To ka-
płan powinien być przedłużeniem 
rąk Chrystusa. To ksiądz, w „za-
stępstwie” Chrystusa, kreśli znak 
krzyża podczas formuły rozgrze-
szenia, to jego ręce błogosławią, 
przemieniają chleb i wino  w ciało 
i krew, to jego ustami posługuje się 
Duch Święty, gdy chce dotrzeć do 
konkretnego człowieka, to ksiądz 
wreszcie niesie Ewangelię do tych 
wszystkich, którym jest ona jeszcze 
nie znana lub znana bardzo mało. 
Kapłan, z woli samego Boga, towa-
rzyszy człowiekowi przez całe jego 
życie. Podczas chrztu przyjmuje 
go do Kościoła, pomaga mu kro-
czyć po ścieżkach wiary, zaopatruje  
w Sakramenty święte, a także od-
prowadza na miejsce wiecznego 
spoczynku. Krótko mówiąc jest 
blisko nas „od kołyski po sam 
grób”.  Duchowny nie powinien 
żyć tylko dla siebie, przyjmować 
świeceń z egoistycznych pobudek, 
lecz po to, by służyć i ,świadczyć  
o Chrystusie.

Poprzez ofiarę Mszy Świętej, 
ksiądz, a my wraz z nim, zanosimy 
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przed Boży Tron nasze modlitwy, 
prośby i dziękczynienia. Kapłan, 
powinien być człowiekiem mo-
dlitwy, poprzez swą posługę po-
winien się uświęcać. Victor Hugo 
powiedział kiedyś, że muszą istnieć 
ludzie, którzy modlą się za tych, 
którzy nie modlą się wcale… Czyż  
w powołaniu kapłańskim nie zawie-
ra się także otaczanie modlitwą tych, 
którzy się pogubili, stracili nadzieję 
i są daleko od Boga i Kościoła?

Wiele osób może powiedzieć: 
owszem są na świecie wspania-
li kapłani, pomagający rozwią-
zywać zagmatwane nieraz koleje 
ludzkiego życia, żyjący skromnie, 
celebrujący Mszę św. z głęboką 
pobożnością i pietyzmem dobrze 
zarządzający parafią, a na dodatek 
dający przykład życia, prawdziwie 
chrześcijańskiego. Te same osoby 
jednak, dodadzą do wcześniejszej 
listy pochwał i komplementów pod 
adresem duchownych, nie krótszą 
listę zarzutów oraz wypaczeń  prze-
ciw powołaniu, jakich dopuszczają 
się księża. Owszem są tacy, którzy 
swoją postawą mogą nawet gorszyć 
świeckich. Tacy kapłani zagubi-
li istotę powołania, przykładowo  
z księdza doktora, ktoś stał się dok-
torem księdzem, niby kosmetyczna 
zmiana, ale pociągająca za sobą 
poważne konsekwencje. Pamię-
tać trzeba jednak o tym, że skarb 
jakim jest powołanie został dany  
w „naczyniach glinianych”. Księ-
ża są „aż” i „tylko” ludźmi, którzy 
nie są wolni od popełniania błędów  
i także zdarzają się im upadki. Po-
mimo swej słabości duchowny pro-
wadzi ludzi do Boga. Gdy go za-
braknie trudno dojść do wyznaczo-
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nego celu, jakim jest życie wieczne. 
Więcej na ten temat mogli by nam 
powiedzieć ludzie, którzy np. po 
wywózce na Sybir pozbawieni byli 
kapłana, czuli nieopisany brak, głód 
sakramentów, głód Eucharystii, któ-
rej nie ma bez kapłana.

Łatwo można krytykować księ-
ży, ale trzeba zadać sobie pytanie 
czy aby czasem „ja” nie jestem po 
części winny temu, że niektórzy ka-
płani są tacy, a nie inni?   Czy w co-
dziennym życiu doceniamy posłu-
gę kapłana, z którym się stykamy  
w naszej parafialnej wspólnocie? 
Czy dziękujemy Bogu za dar po-
wołania tego konkretnego czło-
wieka oraz, pytanie fundamental-
ne, czy modlimy się za kapłanów, 
których Bóg stawia na naszej 
drodze? Podziękowanie księ-
dzu za posługę, wręczenie kwia-
tów w Wielki Czwartek, czy też  
w imieniny nie wystarczy. Czę-
sto bywa tak, że mamy takich ka-
płanów, jaka jest nasza modlitwa  
w ich intencji. Jeśli nie staramy się 
wspierać księży poprzez modlitwę 
i dobre krzepiące słowo, kierowa-
ne pod  ich adresem, w trudnych 
dla nich chwilach, nie dziwmy  
się, że niektórzy kapłani są tacy, 
jacy są. Żeby zmienić taki stan 
rzeczy, może wystarczyłoby raz 
na jakiś czas, na modlitwie, po-
dziękować Bogu za to, że obdarzył 
nas  „szafarzami wielkiej tajem-
nicy”. Jakże często nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, jak ważną  
w Kościele funkcję, posługę pełni 
kapłan. Trafnie ujął to Święty Pro-
boszcz z Ars: „Choćbyście mieli 
tutaj 200 aniołów, to i tak nie mo-
gliby Wam dać rozgrzeszenia. Je-

dynie kapłan (…) może to uczynić. 
Może Wam powiedzieć : Ja ciebie 
rozgrzeszam…”

Wiele o istocie oraz o łasce po-
wołania kapłańskiego, mówiono  
w Roku Kapłańskim- Roku Dobre-
go Księdza. Wtedy to, podczas  ka-
zania, kapłan nawiązał do kielicha 
znajdującego się na ołtarzu. Był to 
kielich należący do Św. Probosz-
cza z Ars, a ofiarowany później 
Janowi Pawłowi II. Ksiądz mówił, 
że owszem w kielichu tym można 
dostrzegać pewne powierzchow-
ne piękno, chociażby mistrzowski 
warsztat złotniczy, z którego wy-
szedł ów przedmiot. Można.., ale 
czy tylko po to on został wykona-
ny? Czy miał służyć tylko temu, 
aby go można było podziwiać zza 
szklanej witryny? Otóż nie. Ten 
kielich zrobiono po to, aby był 
podnoszony przez kapłana, aby 
pod postacią wina mógł ukryć się  
w nim Chrystus, gdy kapłan wypo-
wie słowa konsekracji. Kaznodzieja, 
kontynuując mówił, że obecnie są 
ludzie, którzy celebrują ofiarę mszy 
z tego kielicha, za 5,6 lat także znaj-
dą się tacy, którzy będą to czynić, ale 
czy za 10-15 lat znajdzie się ktoś, kto  
z Woli Chrystusa wypowie nad tym 
kielichem z winem słowa konse-
kracji? Jeśli nikt wybrany do tej 
posługi się nie znajdzie, to kielich 
wyląduje  w muzeum, wśród staro-
ci- cel, dla którego powstał, zosta-
nie przeinaczony… Pytanie: czy 
w takiej  sytuacji my i nasza wia-
ra nie znajdziemy się przypadkiem  
w muzeum?  
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dość skomplikowany 
planMaciej Guziejko CRL

Praktycznie każdy dzień (wyją-
tek stanowią czwartek i niedziela) 
budzimy się o 5.45. Wtedy właśnie 
kleryk, bądź nowicjusz, przechodzi 
przez Manhattan i Chińską (tak na-
zwaliśmy część klasztoru Bożego 
Ciała, w której mieści się semi-
narium), aby obudzić wszystkich 
współbraci, z Księdzem Magistrem 
(tak w naszym zakonie nazywa 
się wychowawca kleryków i no-
wicjuszy) włącznie. Wspomniana 
osoba, przez wszystkich nazywana 
„dzwonnikiem”, przypomina rów-
nież o innych ważnych punktach 
dnia Klasztoru Bożego Ciała. 

Po pobudce klerycy i nowi-
cjusze szybko biorą prysznic, ob-
mywają twarz, golą się, ubierają  
w sutanny i wykonują wszystko 
inne, co niezbędne, aby zdążyć do 
kaplicy na Mszę św. o godzinie 
6.20. Oczywiście do Eucharystii 
zawsze należy się dobrze przygoto-
wać. Stąd pierwsze osoby pojawia-
ją się w kaplicy już na kilkanaście 
minut przed Liturgią.  

W poniedziałek Mszę św.,  
w przez wszystkich „ukochanym” 
języku łacińskim, celebruje nasz 

ojciec duchowny ks. Tadeusz Ma-
słowski CRL. W innych dniach 
Mszę św. sprawuje nasz ks. Magi-
ster Wojciech Ćwiękała CRL, ra-
zem z ks. Feliksem Mleczko CRL.

Zaraz po Mszy św., o godzinie 
6.55 rozpoczynamy Jutrznię, czyli 
poranną Liturgię Godzin. Oczywi-
ście, jak przystało na kanoników, 
wszystkie części Liturgii Godzin 
odmawiamy w stallach. Stalle róż-
nią się tym od zwykłych ławek, że 
modlący się siedzą do siebie twarzą,  
w dwóch chórach, a nie bokiem.
Jutrznia połączona jest przez nas  
z krótkim, piętnastominutowym 
rozmyślaniem. 

Bezpośrednio po Jutrzni udaje-
my się do klasztornego refektarza 
(zakonna jadalnia, stołówka), aby 
zjeść śniadanie. Ciekawostką jest 
to, że podczas wychodzenia z kapli-
cy, czy też innych miejsc, w których 
się spotykamy, stosujemy tzw. „pre-
cedencje”. Na początku wychodzi 
wizytator (najwyższe funkcja dla 
kanonika regularnego w danej pro-
wincji), następnie przeor (osoba, 
która stoi na czele kanonii, czyli 
kawałka danej prowincji), zastępca 
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plan przeora i  magister. Po nich wy-
chodzą kanonicy najdłużej będą-
cy w zakonie, następnie klerycy  
i nowicjusze, również w kolej-
ności od najstarszego zakon-
nym stażem. Precedencja 
bardzo ułatwia codzienne 
życie. Jest uwzględniana 
przy wyznaczaniu za-
dań, urlopów i innych 
ważnych spraw. Gdy 
pojawia się jakiś cieka-
wy wyjazd, sympozjum,  
a liczba miejsc jest ogra-
niczona, zawsze najstar-
si mają pierwszeństwo  
w decydowaniu. 

Powróćmy jednak 
do naszego planu dnia. 
Po szybkim spożyciu 
śniadania klerycy udają się na wy-
kłady do Instytutu Teologiczne-
go Księży Misjonarzy, który stoi 
praktycznie pod samym Wawelem. 
Zajęcia rozpoczynają się o godzi-
nie 8.00 i trwają do godziny 12.20.  
W tym czasie nowicjusze zostają  
w klasztorze. Zazwyczaj mają wte-
dy spotkania z ks. magistrem lub 
wykonują zlecone im prace. Robią 
to aż do godziny 12.00. Później 
czytają Pismo Święte i o godzinie 
12.30 rozpoczynają Różaniec, na 
który zazwyczaj przychodzą księża 
i klerycy. 

O godzinie 13.00 odmawiamy  
modlitwy zakonne. W poniedziałek 
modlimy się za naszych rodziców, 
braci, siostry i krewnych; we wtorek 
za dwóch współbraci, którzy odeszli 
już z tego świata (wyznaczony kle-

ryk odczytuje wtedy 
zmarłych  z specjal-
nej listy, która sięga 
do XV wieku); w środę modlimy 
się za Ojczyznę; w czwartek o nowe  
i święte powołania; w piątek pole-
camy Bogu wszystkich zmarłych;  
w sobotę zaś wypraszamy u Boga 
łaski dla wszystkich dobrodziejów 
naszego zakonu. Po zakończeniu 
wspomnianych modlitw odmawiamy 
Godzinę Czytań, czyli kolejną część 
Liturgii Godzin.

Po modlitwach około godzi-
ny 13.30 czeka na nas przepyszny 
obiad przygotowany przez Panią 
Celinę, Panią Agatę i Panią Rena-
tę. Gdyby nadwaga była karana,  
z pewnością nasze Panie z kuchni, za 
współudział, trafiłby za kratki! 
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Przed obiadem codziennie od-
mawiamy modlitwę Anioł Pański, 
a po niej przeor, bądź inny kapłan 
błogosławi posiłek. Przez pierwsze 
minuty obiadu milczymy. Jedynie 
lektor refektarza czyta fragment  
z Nowego Testamentu oraz lekturę 
duchową. W piątki i soboty, zamiast 
lektury, lektor przypomina wszyst-
kim fragment Reguły Augustyna  
i naszych Konstytucji. Zwyczaj 
czytania podczas posiłku został po-
dyktowany przez samego św. Au-
gustyna. Polecił on, aby nie tylko 
karmić ciało, ale i ducha, a temu 
właśnie służy słuchanie czytania 
na refektarzu. Lektor zatrzymuje 

się, gdy usłyszy dzwonek. Wtedy  
w całym refektarzu rozlega się 
głośne „benedicite” czyli „dobrze 
mówcie” i od tej chwili można już 
rozmawiać. W dni pokutne czyta się 
przez cały czas trwania posiłku. 

Z kuchni jedzenie przynoszą 
specjalnie do tego wyznaczeni 
klerycy i nowicjusze. Taki dyżur, 
podobnie jak i inne, trwa tydzień. 
Przed zakończeniem obiadu prze-
łożony uderza w stół. Jest to znak 
dla lektora refektarza. Wszystkie 
rozmowy kończą się i panuje ci-
sza. Lektor wstaje i czyta fragment 
z książki kanonika regularnego To-
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masza a’Kempis „O naśladowaniu 
Chrystusa”. Czytanie kończy się 
słowami lektora „Tu autem Domine 
miserere nobis” (Ty zaś Panie zmi-
łuj się nad nami),  na co wszyscy 
odpowiadają: „Deo gratias” (Bogu 
niech będą dzięki). Po modlitwie 
wszyscy ponownie udają się do ka-
plicy, aby odmówić kolejną część 
Liturgii Godzin- Modlitwę w ciągu 
dnia. 

Codziennie po obiedzie i mo-
dlitwie spotykamy się z naszym 
magistrem, aby omówić bieżące 
sprawy. Po spotkaniu mamy czas 
na wspólną rekreację, rozmowę, 
wypicie kawy, pójście na spa-
cer do ogrodu czy zwykłe 
sprawdzenie poczty.

O godzinie 15.00 
rozpoczynamy stu-
dium, czyli czas 
na naukę. W środy  
i niedzielę od 14.00 
do 17.30 mamy 
tzw. „przechadz-
kę”. Wychodzimy 
wtedy na ulice 
Krakowa, niektó-
rzy biorą rowery 
i jadą gdzieś za 
miasto. Moż-
na wtedy pójść 
do kina, teatru, 
sklepu. Moż-
na zwiedzać 
ciekawe miej-
sca, których  
w dawnej stoli-
cy Polski prze-
cież nie brakuje. 

Na kolacji spotykamy się w re-
fektarzu o 17.30. Po modlitwie lek-
tor refektarza przypomina wszyst-
kim jakiego świętego, bądź świętą, 
będziemy wspominać następnego 
dnia i odczytuje krótki życiorys. 
Bezpośrednio po kolacji, schodzi-
my do Bazyliki Bożego Ciała. Tam 
o godzinie 18.00 w XVI wiecz-
nych stallach śpiewamy Nieszpory 
i Kompletę, czyli ostatnią części 
z Liturgii Godzin. Po Komplecie 

ustawiamy się w procesji 
i ze śpiewem na ustach 
ruszamy w kierunku róż-
nych ołtarzy bocznych. 
W poniedziałek kieruje-

my się do mauzoleum 
św. Stanisława Ka-
zimierczyka; we 
wtorek do ołtarza 
św. Augustyna;  
w środę do ołta-
rza św. Józefa; 
a w sobotę do 
kaplicy Mat-
ki Zbawiciela. 
Tam odmawia-
my litanię i od-

śpiewujemy 
hymn ku czci 

wspomnia-
nych Świę-
tych. Po 
wszystkim 
wracamy 
do zakry-
stii. 
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Czwartek wygląda nieco  ina-
czej. W ciągu dnia każdy z nas adoru-
je Pana Jezusa, który jest wystawio-
ny w Najświętszym Sakramencie,  
w kaplicy Matki Zbawiciela. Rów-
nież w tej kaplicy o 12.30 odma-
wiamy Różaniec w intencji nowych 
powołań. Bezpośrednio po nim od-
mawiamy Godzinę Czytań. Czwart-
kowy dzień kończymy o godzinie 
19.00 Mszą św., przy mauzoleum 
św. Stanisława Kazimierczyka. 
Również Msza św. jest sprawowana 
o nowe i święte powołania, szcze-
gólnie do naszego Zakonu. Ponad-
to modlimy się we wszystkich in-
tencjach, które wierni zostawiają  
w specjalnej skrzynce umieszczonej 
blisko grobu św. Stanisława.

Po wszystkim spotykamy się na 
wiadomościach. W weekendy oglą-
damy ciekawe filmy. Czasami liczy-
my na dobre serce ks. magistra, któ-
ry, abyśmy do końca obejrzeli film, 
o kilka minut przekłada początek 
ciszy nocnej. W piątki o godzinie 
20.30 mamy wspólną adorację Naj-
świętszego Sakramentu. 

Dzień kończymy o 21.00. Za-
czyna się wtedy tzw. „silentium” 
czyli mówiąc prościej „cisza”. Nie 
prowadzimy wtedy zbędnych roz-
mów, nie można też oglądać tele-
wizji. Najczęściej idziemy wtedy 
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do kaplicy, aby po cichu, w sercu, 
porozmawiać z Panem Bogiem. 
Godzina 22.00 to początek ciszy 
nocnej. Wtedy powinniśmy być  
w swoich pokojach, a wszelkie roz-
mowy są niewskazane. 

Tak, miej więcej, wygląda dzień 
kleryka kanonika. Trzeba tutaj za-
znaczyć, że czasami plan ulega nie-
wielkiej zmianie. Codziennie zda-
rzają się przecież różne sytuacje. 

Może plan wygląda nieco groź-
nie. Przychodząc do zakonu bałem 
się tego, na pozór, monotonnego 
trybu życia. Przerażała mnie rów-
nież ogromna liczba modlitw. Fakt, 
kanonicy nie modlą się tyle, co be-
nedyktyni, czy kameduli, jednak  
w świeckim człowieku, nawet taka 
ilość może wzbudzać lęk. Teraz 
jednak myślę inaczej. Gdy 3 razy  
w roku przyjeżdżam do domu, na 
początku oczywiście jest radość  
i nie zauważa się braku tak ułożone-
go planu dnia, jaki mamy w klasz-
torze. Jednak po kilku dniach za-
czyna brakować rytmu i porządku. 
Odczuwa się tęsknotę za wspólnie 
odmawianymi Psalmami. Recyta-
cja w pojedynkę w domu, to już nie 
to samo. Chcesz, to wierz mi. Nie 
wierzysz? Trudno.
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czyli kanonicy z przymrużeniem oka

Rafał Przestrzelski CRL

Historie zza klauzury 
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Powrót z uroczystych nieszpo-
rów w kościele. Jest zimno. Na-
wet bardzo zimno bo XV-wieczny 
łącznik prowadzący z bazyliki do 
klasztoru nigdy nie był ocieplany. 
Większość zakonników szybkim 
krokiem przemierza  jego prastarą 
posadzkę. Ale nie wszyscy… część 
z nich już nie może, bo  sędziwy 
wiek, naturalnie, każe nieco zwol-
nić. I jak tu takiego zakonnika wy-
przedzić? Nie można… szacunek 
nakazuje. Dlatego z czasem nawią-
zuje się rozmowa. Niekiedy bardzo 
ciekawa, przenosi się na  duży, ale 
ciepły hol. Jeśli jest wyjątkowo cie-
kawa to zostaje już tylko herbata  
i pogawędka w przytulnej celi. 

Choć ksiądz Zenon Skóra ma już 
83 lata i wiele już przeżył, to jed-
nak wyjątkowo  dużo pamięta. I na 
dodatek, potrafi opowiadać o tym  
w ciekawy, charakterystyczny dla 
siebie sposób, z dużym poczuciem 
humoru. A ci, co go znają, pamięta-
ją go zwykle z gorliwych modlitw 
w kaplicy czy kościele. Zawsze ak-
tywny, choć już od jakiegoś czasu 
kłopoty ze wzrokiem i słuchem prze-
szkadzają mu w posłudze kapłań-
skiej, tym bardziej głośno modli się 
do św. Stanisława Kazimierczyka.  
I nigdy nie odmawia serdecznej roz-
mowy. Tym razem też nie odmówił. 
Dlatego, dziś uchyli rąbka tajemni-
cy i podzieli się ciekawą historią ze 
swojego życia.

WALCZYLIŚMY  
Z MILICJĄ

Ks. Zenon Skóra CRL: Było nas 
trzech kandydatów do kapłaństwa  
z dyplomem maturalnym. Studia 
filozoficzne odbywaliśmy na Uni-

wersytecie Jagiellońskim aż do roku 
1953, kiedy z konieczności przenie-
śliśmy się na studia do oo. Domini-
kanów. Tam staraliśmy się o jak naj-
lepsze noty. Sam klerykat wspomi-
nam bardzo radośnie. Nasz magister  
ks. Teofil Widełka CRL zabierał nas  
często na wspólne przechadzki po 
Krakowie. Poza tym, w czasie rekre-
acji graliśmy w siatkówkę i w nogę. 
W nogę to pamiętam jak graliśmy  
z yyy… szkołą milicji na boisku pod 
kopcem.  A i parę razy wygraliśmy. 
Jedni walczyli z ówczesną władzą 
siłą , inni piórem a my na boisku. 

USZKODZONY 
PIEC KAFLOWY

Jednego roku  na wakacje poje-
chałem do Ełku. Tam co nieco po-
magałem ówczesnemu proboszczo-
wi w kancelarii i katechezie. Pamię-
tam, jak przyszedł do mnie pewien 
młody antyklerykał – kpiarz i libe-
rał. Chciał się naigrawać z  naszej 
religii. Mówił, że ma księży w no-
sie, a do kościoła przychodzi tylko 
po to żeby się zimą ogrzać, a latem 
żeby się ochłodzić. Byłem wtedy 
zajęty czyszczeniem ciężkich pod-
kuwanych butów.  Jak mnie zde-
nerwował! Wziąłem do ręki buta  
i z całej siły cisnąłem nim w de-
likwenta. ^@łup#*!!! But trafił  
w piec. Odpadł kafel. Chłopak 
przestraszył się, bo o mały włos nie 
spotkał się twarzą w twarz z pode-
szwą. Pokruszony kafel spoczął na 
podłodze. Antyklerykał nie śmiał 
już więcej kpić z Kościoła a ja mia-
łem niemiłą pogawędkę z ks. wy-
chowawcą, który zagroził mi nawet  
wydaleniem z seminarium… 
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AD SOLAM MISSAM
Nasi przełożeni postarali się 

dla nas w Rzymie o dyspensę od  
5 roku studiów (wtedy studia ka-
płańskie trwały 5 lat). Dlatego już 
po 4 latach zostałem wyświęcony ad 
solam Missam (tylko do Mszy św.) 
Piąty rok zaliczyłem już jako kapłan , 
a na Wielki Post otrzymałem wła-
dzę spowiadania. Zacząłem praco-
wać jako katecheta w szkole nr 11, 
gdzie było mnóstwo dzieci, nawet 
jak na tamte czasy. Ze szkoły wra-
całem późnym popołudniem.  Po 4 
latach od święceń przełożeni wysła-
li mnie na Śląsk do Rudnika…

CAŁY KOŚCIÓŁ 
WYBUCHNĄŁ ŚMIECHEM
Pracowałem tam jako „kape-

lonek”, czyli wikary. Zdarzyła się 
pewnego razu dość śmieszna hi-
storia. Wszyscy wiemy, że Ślązacy 
mają swoją gwarę. Otóż, w Boże 
Narodzenie prowadziłem Paster-
kę. Po skończonym kazaniu zapo-
wiedziałem: „A teraz zaśpiewamy 
kolędę „Lulajże Jezuniu”. Nagle 
wszyscy ucichli i nastała dość dłu-
ga, grobowa cisza. Nikt nie odważył 
się  nawet zakaszleć. Pomyślałem 
sobie, że może organista nie dosły-
szał (Kościół był pełny ludzi), dla-
tego powtórzyłem prośbę. Wówczas  
z chóru odezwał się mocny głos 
starego, podpitego powstańca ślą-
skiego: „Kapelonku, co wy tam rzą-
dzicie?” Cały Kościół wybuchnął 
śmiechem. Pomyślałem wtedy: „co 
ja takiego powiedziałem?” Organi-
sta zaczął grać inną kolędę. Zsze-
dłem z ambony do zakrystii, a tam 

proboszcz powitał mnie pytałem: 
„Coście kozali śpiwać ludziom? 
Tego tu nie śpiwaj, bo to im się źle 
kojarzy” – gdyż „lulać” w ich gwa-
rze = sikać… Od tego czasu przez 
7 lat pracy „kapelonka” nauczyłem 
się gwary śląskiej. 

PODRZUCONO MI DZIECKO
W stanie wojennym Kuria Bi-

skupia organizowała pielgrzymki 
do Rzymu na spotkanie z Janem 
Pawłem II.  Miałem możliwość pro-
wadzenia jednej z nich. Pojechali-
śmy do Włoch w liczbie 23 osób,  
w większości emerytów, gdyż 
młodzi raczej nie otrzymywali 
wiz. Większość z nich nie wracała  
z Rzymu, bo zostawała tam na stałe. 
Mieliśmy to szczęście uczestniczyć  
w prywatnej Mszy Świętej dla księ-
ży jubilatów z Olsztyna. Po Mszy 
papież spotkał się z nami w ogro-
dach watykańskich. Gdy pielgrzy-
mi już się rozeszli, Ojciec Święty 
zbliżył się do mnie i rozmawiali-
śmy razem ok. kwadransu. Było 
to dla mnie wyjątkowe spotkanie,  
z którego pozostało mi sporo zdjęć. 
Ale nie o tym chciałbym mówić. 
Dwa dni później uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z Janem Pawłem II 
na Placu św. Piotra. Plac był za-
pełniony pielgrzymami z całego 
świata tak, że trudno było dostać 
się do trasy pochodu papieża. Na-
sza przewodniczka s.Sofia załatwi-
ła mi u pewnego dobrego policjanta 
miejsce siedzące przy barierkach. 
Dowiedziało się o tym polskie mał-
żeństwo z Belgii i od razu krzyk-
nęli: „Proszę księdza niech ksiądz 



30 styczeń-kwiecień 2011

weźmie ze sobą naszego trzyletnie-
go synka i poprosi Ojca Świętego  
o błogosławieństwo!” Zgodziłem się 
i po chwili przecisnąłem się z malu-
chem do krzesła. Posadziłem chłop-
ca na barierce. Był bardzo grzeczny. 
Długo czekaliśmy na przejście pa-
pieża, a gdy ten przechodził  każdy 
pielgrzym chciał go chociaż do-
tknąć.  Poprosiłem Ojca Świętego  
o błogosławieństwo. Papież czule 
postawił krzyżyk na czole dziecka. 
Po audiencji plac szybko opustoszał, 
a ja zostałem sam z małym chłop-
cem. Przeraziłem się bo rodziców 
dziecka nigdzie nie było. Przyszła 
mi myśl: „A jeśli Ci rodzice pod-
rzucili mi chłopca?” Podeszliśmy 
z chłopcem pod fontannę. Może tu 
nas zauważą? Nikt się nie zjawiał. 
Minuty mijały. Czekaliśmy już chy-
ba z 20 minut… nagle przybiegła 
matka chłopca krzycząc z radości. 
Była szczęśliwa, że odnalazła swo-
je dziecko. Tu przypomniała mi się 
scena z Ewangelii, w której Maryja 
z Józefem przez 3 dni szukali zagu-
bionego Jezusa. Dobrze, że wszyst-
ko szczęśliwie się zakończyło.

WYPRZEDZIŁO MNIE KOŁO
Inna historia przytrafiła mi się, 

gdy pracowałem w Rąpinie. Jecha-
łem ze współbratem starą syrenką na 
odpust do Grotowa. Szosa była tam 
wyjątkowo prosta i równa.  Roz-
mawialiśmy sobie wesoło, gdy na-
gle patrzę, a tu z prawej… koło nas 
wyprzedza! Chyba nasze. Coś nam 
zaczęło skrzypieć w samochodzie  
i przechyliliśmy się w prawą stronę. 
Zaczęliśmy niebezpiecznie zbliżać 
się do rowu. A koło jedzie dalej… 

było już jakieś 30 metrów od nas. 
Zacząłem hamować, ale nie szło 
mi to najlepiej. Ogarnął nas strach. 
Znaleźliśmy się na skraju drogi  
i parę sekund później leżeliśmy  
w rowie. Na szczęście nic nam się 
nie stało. Okazało się, że przednia 
oś pękła w połowie. Do Grotowa 
dotarliśmy pieszo, ze sporym opóź-
nieniem. A koło, jak gdyby nigdy 
nic, spokojnie mijało kolejne auta.
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ŚWIĘTE KROWY 
Z DREZDENKA

Innym razem,  jechałem tą samą 
trasą tylko, że z Drezdenka do Rąpi-
na. Droga była śliska, bo parę minut 
wcześniej przeszła tamtędy burza. 
Była jesień, więc na drodze leża-
ło sporo liści. Zjeżdżałem właśnie  
z górki, gdy z daleka spostrzegłem 
gospodarza prowadzącego krowy 
z pastwiska. „Krowa też uczestnik 

ruchu” – pomyślałem i jechałem 
dalej nie przejmując się niczym ok. 
60 km/h.  Gdy zbliżyłem się do nich 
na kilkanaście metrów naglę jedna 
z nich wtargnęła na szosę, a za nią 
kolejne. Z całej siły wcisnąłem ha-
mulec i szarpnąłem kierownicą. Sa-
mochód pędził z zawrotną szybko-
ścią wprost na krowy. Wjechałem 
w stertę mokrych liści naprzeciw 
zwierząt i wpadłem w poślizg. Sa-
mochód wypadł z trasy i przeko-
ziołkował obok nich. Nie zwróciły 
na to uwagi. Pojazd upadł do rowu 
zwrócony w stronę Drezdenka. 
„Matko Boska! Jezu Chryste! Świę-
ty Józefie!” -wykrzyczał gospodarz. 
Chyba wszystkich świętych we-
zwał. Podbiegł do samochodu. Szy-
by były powybijane a blachy powy-
ginane . „Boże jeszcze to ksiądz!” 
– lamentował z przejęcia. „Nic się 
nie stało. Pomoże mi pan wyjść?” – 
powiedziałem. Miałem tylko niedu-
że rozcięcie na dłoni. Nieco się wte-
dy uspokoił. Przepraszał mnie za to 
bardzo długo. Sprawę załatwiliśmy 
pokojowo. Samochód wyremon-
towałem w warsztacie nieopodal. 
Tego wieczora krowy jak zwykle 
dały dużo mleka…

 Życie toczy się dalej, aż do dnia 
dzisiejszego. Ksiądz Zenon mimo 
swych rajdowych wyczynów sy-
renką (i motocyklem, o czym może 
Wam opowie) trzyma się nadal bar-
dzo dobrze. Mnie herbata z cytryną 
w ciepłej celi smakowała wyjątko-
wo.  Kto wie, może i Wam ks. Ze-
non wyjawi kiedyś jakąś ciekawą 
historię ze swojego życia.
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Czego to ludzie
nie wymyślą!

Paweł Jacko CRL

rozważania powołaniowca

Pewnego razu na, jednym z uni-
wersytetów miał miejsce wykład  
z filozofii na temat istnienia Pana 
Boga. Profesor prowadząc wykład 
w pewnej chwili zapytał studentów: 
„Czy ktokolwiek z obecnych w sali 
kiedykolwiek widział Boga?” Nikt się 
nie zgłosił. „Czy ktokolwiek z obec-
nych w sali dotykał Boga?” Znowu 
nikt nie odpowiedział. „Czy ktokol-
wiek w tej sali słyszał Boga?” Kiedy 
po raz trzeci nikt się nie zgłosił pro-
fesor podsumował swoją wypowiedź: 
„A zatem nie ma żadnego Boga!”. 

W tym momencie jeden ze słu-
chaczy uczestniczących w wykładzie 
poniósł rękę i zapytał, czy może coś 
powiedzieć. Wykładowca zacieka-
wiony, co takiego powie student, po-
zwolił, a on stanął i spokojnie zapytał 
donośnym głosem: „Czy ktokolwiek 
z obecnych w sali widział mózg na-
szego profesora?” Cisza. „Czy kto-
kolwiek w sali dotykał mózgu na-
szego profesora?” Znowu całkowita 
cisza. „Czy ktokolwiek w tej sali sły-
szał mózg naszego profesora?” Kiedy 
nikt nie odważył się czegokolwiek 
powiedzieć, student podsumował 
swoją wypowiedź: „A zatem, zgodnie  
z logiką myślenia naszego profesora, 
na pewno profesor nie ma mózgu!”. 
Należy dodać, że ów student zdał po-

zytywnie wszystkie egzaminy u tego 
profesora - a po kilku latach wstąpił 
do seminarium. 

Wielu ludzi żyje z dnia na dzień 
nie myśląc o Panu Bogu, o swojej 
duszy, o życiu wiecznym. Żyją tak, 
jakby istniał tylko świat materialny,  
a nie liczyła się cała sfera duchowa 
życia człowieka. Tacy ludzie nie my-
ślą pozytywnie o przyszłości, ale za-
wsze znajdą powody do narzekania. 
Sami ograniczają widnokrąg swojego 
życia do spraw przyziemnych i nigdy 
nie widzą powodów do radości, sa-
tysfakcji, czy zadowolenia. 

Owszem, Boga nie widać, podob-
nie jak nie widać wiatru, powietrza, 
prądu elektrycznego, fal radiowych 
i wielu innych rzeczy materialnych, 
które choć niewidoczne, jednak ist-
nieją. Podobnie Pan Bóg, Stwórca 
tego wszystkiego, na co patrzymy  
i całej rzeczywistości, której nie wi-
dzimy- jest, chociaż go nie widać. 
Sprawdza się to, co mówi Pismo Św.: 
„Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą”. 

Pan Bóg wybiera sobie niektórych 
ludzi i posługuje się nimi jakby narzę-
dziami, aby w Jego imieniu działali, 
przemawiali i nauczali. Ten wybór na-
zywa się powołaniem. Podobnie jak 
nie widać Boga, podobnie też nie wi-
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nie wymyślą!

dać wprost powołania. Człowiek po-
wołany nie różni się niczym niezwy-
kłym na zewnątrz od innych ludzi. 
Najczęściej słyszymy o powołaniu do 
kapłaństwa i życia konsekrowanego. 
Co jakiś czas zdarza się, że ktoś, kogo 
znaliśmy ze szkoły, z sąsiedztwa,  
z rodziny - w pewnej chwili decyduje 
się zostawić wszystko, co ma do tej 
pory i wstępuje do seminarium du-
chownego lub do klasztoru. Od tego 
momentu, jego życie zmienia się, już 
nie żyje dla siebie, ale dla Pana Boga. 
Po odbyciu studiów teologicznych, 
przyjmuje święcenia kapłańskie lub 
składa śluby zakonne i odtąd swoim 
życiem świadczy o Bogu. Człowiek 
powołany przez Boga do stanu du-
chownego rezygnuje z małżeństwa, 
rodziny, dzieci i innych spraw - po to, 
aby odtąd mieć stokroć tyle ducho-
wych rodzin i duchowych dzieci, aby 
być ich duchowym ojcem i prowa-
dzić ich wszystkich do Boga. 

Powołanie kapłańskie i zakonne 
jest piękną i szlachetną sprawą, choć 
trudną i wymagającą. 

Ciągle brakuje księży, zakon-
ników i zakonnic. Z pewnością 
Bóg powołuje wielu młodzieńców  
i dziewcząt, aby podjęli trud i weszli 
na drogę powołania kapłańskiego 
oraz zakonnego, jednak nie wszyscy 
odpowiadają Bogu „Tak”. Warto na 
koniec przytoczyć słowa św. Augu-
styna: „Niespokojne jest serce czło-
wieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. 
Pan Bóg wie najlepiej, co jest dobre 
dla każdego człowieka, dlatego jeżeli 
powołuje kogoś do swojej służby, to 
tylko w tej służbie człowiek będzie 
najbardziej szczęśliwy, blisko Boga, 
w modlitwie i sakramentach świę-
tych. 
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kronika  s e m i n a r i u m
Maciej Guziejko CRL

Spotkanie z franciszkanami
Kraków, 12 grudnia 2010 rok, 

W 3 niedzielę Adwentu odwiedzi-
liśmy naszych przyjaciół z ulicy Fran-
ciszkańskiej w Krakowie. O godzinie 
9.30 uczestniczyliśmy we Mszy św.  
w kościele ojców franciszkanów. Li-
turgii przewodniczył nasz magister ks. 
Wojciech Ćwiękała CRL. Po Eucharystii 
razem z franciszkanami modliliśmy się 
przy ołtarzu bł. Jakuba Strzemie. Bez-
pośrednio po tym udaliśmy się do klasz-
toru i seminarium ojców franciszkanów. 
Tam czekała na nas pyszna kawa i cia-
sto. Pragniemy serdecznie podziękować 
ojcom franciszkanom za zaproszenie  
i bardzo sympatyczne spotkanie. 

Kolęda w klasztorze
Kraków, 6 stycznia 2011 rok, 

W Uroczystość Objawienia Pań-
skiego w naszym klasztorze oraz semi-
narium odbyła się kolęda. Ks. Przeor 
Dariusz Kaczyński CRL wraz z miesz-
kańcami klasztoru odwiedzał nasze po-
koje. Wypraszaliśmy u Boga błogosła-
wieństwo na cały najbliższy rok. Dym 
kadzidła wypełnił każdy zakamarek. 
Woda święcona padała na ściany poko-
jów. Zgodnie ze zwyczajem, oznaczyli-
śmy nasze drzwi napisem K+M+B.  
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 s e m i n a r i u m Dzień Nowicjusza,
Kraków, 21 stycznia 2011 rok,

W dniu wspomnienia św. 
Agnieszki (patronki nowicjuszy) 
nasi „najmłodsi” współbracia: now. 
Jarosław Marynowski wraz z now. 
Łukaszem Murańskim, dziękowali 
Bogu, księżom i nam- klerykom za 
wspólnie spędzony czas. Wieczorem 
spotkaliśmy się na salce kleryckiej, 
aby przypomnieć  wszystkie ciekawe 
momenty ich nowicjackiej próby. 

Uroczystość św. Augustyna  
(28 sierpnia), czyli moment, kiedy 
Jarosław i Łukasz złożą śluby zakon-
ne zbliża się coraz wiekszymi kroka-
mi. Dlatego też życzymy im wielu 
Bożych łask, wytrwania i siły. Mamy 
nadzieję, że za kilka miesięcy zoba-
czymy dwóch, nowych, uśmiechnię-
tych kanoników.  

Zimowa sesja egzaminacyjna
Kraków, 21 stycznia- 5 lutego 2011 rok, 

Sesja egzaminacyjna to zmora 
nie tylko studentów świeckich, ale 
także tych konsekrowanych. Dwa 
razy do roku musimy się zmierzyć 
ze szczególnie ciężką umysłową pra-
cą. Dokładając do tego masę stresu 
przed i w trakcie egzaminów wyłania 
się z tego dość mocne doświadcze-
nie. Bogu niech będą dzięki za świę-
tego Stanisława Kazimierczyka, któ-
ry wstawia się u Wszechmogącego 
w intencji naszych intelektualnych 
zmagań! Bez niego strach pomyśleć 
jak wyglądałyby nasze wyniki?! Te-
raz, jak na razie, są całkiem niezłe… 
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Ferie kleryckie
Kraków-Święty Krzyż- Żywiec- Kielce- Jędrzejów, 7-12 lutego 2011 rok, 

W czasie tegorocznych ferii zimowych udaliśmy się w wiele cieka-
wych miejsc. Na początku odwiedziliśmy klasztor ojców oblatów na Świę-
tym Krzyżu. Mieliśmy tam możliwość odprawienia Mszy św. i ucałowania 
relikwii Krzyża Świętego. Byliśmy mile zaskoczeni, gdyż po modlitwie 
zostaliśmy przez ojców oblatów zaproszeni na wyśmienity obiad. Po posił-
ku jeden z nowicjuszy zabrał nas na małą wycieczkę po klasztorze i opo-
wiedział niezwykle barwną historię tego miejsca. Pragniemy serdecznie 
podziękować ojcom oblatom za ich gościnność i ogromną serdeczność  
w stosunku do nas. 

Innym razem przybyliśmy w miejsce dość ciekawe, w którym księża,  
a tym bardziej klerycy bywają rzadko. Mowa tutaj o browarze w Żywcu. 
Znajduje się tam bardzo interesujące muzeum, którego ekspozycja potrafi 
mocno zaciekawić. Po zwiedzaniu mogliśmy skosztować firmowego trun-
ku, którego 0,5 litra zawierało się w cenie biletu. Dla tych, którzy nie prze-
padają za chmielem, muzeum zagwarantowało smaczny sok. 

Później udaliśmy się do centrum Żywca, w którym mieści się pięk-
ny zamek i wiele kościołów (wśród nich świątynia p.w. Krzyża Świętego, 
gdzie pracowali niegdyś kanonicy regularni). 

Do pozostałych miejsc, które odwiedziliśmy można zaliczyć klasztor 
cystersów w Jędrzejowie oraz miasto Kielce. 
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Konsekracja kościoła i ołtarza w Kamieniu
Kamień, 20 lutego 2011 rok,

Nasze seminarium miało okazję uczestniczyć w bardzo doniosłym 
wydarzeniu, jakim była konsekracja kościoła i ołtarza w Kamieniu, gdyż  
w parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Kamieniu posługują nasi współ-
bracia: proboszcz ks. Piotr Adamus CRL oraz ks. Jan Leder CRL.  
Aktu Konsekracji dokonał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław 
Dziwisz- Metropolita Krakowski, który odbywał w parafii wizytację ka-
noniczną. Dzień zakończył się bierzmowaniem młodzieży parafialnej,  
w którym również braliśmy czynny udział. 

Zjazd redaktorów
Ożarów, 25-27 lutego 2011 rok,

Kl. Maciej Guziejko CRL  razem z  kl. Rafałem Przestrzelskim 
CRL wybrali się do Ożarowa koło Warszawy. Uczestniczyli tam  
w spotkaniu redaktorów gazet seminaryjnych. Mogli tam nieco rozwinąć 
swój dziennikarski warsztat. W zjeździe brało udział ponad 30 uczestni-
ków, m.in. z Ełku, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Łowicza, Radomia 
czy też Niepokalanowa. W czasie spotkania swoje referaty wygłosili: ks. 
Zenon Hanasa SAC; Stanisław Prygoń z Programu 1 Polskiego Radia; 
Marek Zając- dziennikarz z Telewizji Polskiej oraz s. Iwona Meger SAC. 
Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany własnych spostrzeżeń i do-
świadczeń. Słowa uznania należą się księżom pallotynom, którzy w mi-
strzowski sposób zorganizowali i przeprowadzili całe spotkanie. Kolejna 
tego typu inicjatywa czeka nas za rok. Prawdopodobnie będzie ona miała 
miejsce w seminarium w Łowiczu.  
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Rekolekcje w Tyńcu
Tyniec, 8-12 marca 2011 rok,

Po raz kolejny czas Wielkiego Postu rozpoczęliśmy kilkudnio-
wymi rekolekcjami. W tym roku razem z naszym ojcem duchownym  
ks. Tadeuszem Masłowskim CRL udaliśmy się do opactwa benedyktynów  
w Tyńcu. Całe reko-
lekcje poprowadził oj-
ciec Jerzy- benedyktyn  
z Tyńca. Razem benedyk-
tynami uczestniczyliśmy 
w Mszy św., modliliśmy 
się monastyczną Litur-
gią Godzin oraz spo-
żywaliśmy posiłki. Nie 
mieliśmy zbytniej okazji 
do porozmawiania, gdyż 
benedyktyni zachowują 
milczenie praktycznie przez cały dzień. Serdecznie dziękujemy ojcu 
Jerzemu za wszystkie słowa wypowiedziane w trakcie konferencji  
i spowiedzi. Ojciec Jerzy może być pewny, że po wyjeździe z Tyńca 
nie byliśmy już tymi samymi ludźmi, których spotkał przed rekolek-
cjami. A owoce? Cóż, na nie musimy chwilę zaczekać…

Ciekawym również było to, że następnego dnia po przyjeździe  
z rekolekcji, nasz dziekan kl. Piotr oprowadzając turystów po Bazylice 
Bożego Ciała, spotkał postulantów i nowicjuszy z klasztoru w Tyńcu. 
Oczywiście przyszli benedyktyni byli totalnie zaskoczeni. Przez kilka 
dni spotykali nas w swoim klasztorze, jednak nie wiedzieli z kim mają 
do czynienia. Dopiero w naszym Bożym Ciele dowiedzieli się, że je-

steśmy kanonikami re-
gularnymi. Rzecz jasna 
zaprosiliśmy wszystkich 
na kawę i herbatę. W ten 
sposób znów powiększy-
ła się lista naszych przy-
jaciół. 
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Posługi akolitatu i lektoratu
Kraków, 17 marca 2011 rok, 

Podczas Mszy św. o godzinie 19.00 ks. Wizytator Marian Szczecina 
CRL udzielił kl. Piotrowi Szydełce CRL posługę akolitatu, zaś kl. Pawło-
wi Jacko CRL oraz kl. Maciejowi Guziejko CRL posługę lektoratu. Cała 
Liturgia odbyła się przy mauzoleum św. Stanislawa Kazimierczyka, miej-
scu, gdzie po dziś dzień spoczywają szczątki Świętego z Kazimierza. We 
Mszy św. wzięli udział współbracia z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie 
oraz wierni z parafii. 

Praca magisterska obroniona! 
Kraków, 31 marca 2011 rok, 

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń w życiu naszej wspólnoty se-
minaryjnej była niewątpliwie udana 
obrona pracy magisterskiej przez dk. 
Szymona Szajko CRL oraz kl. Adama 
Wójcickiego CRL. Egzamin magisterski odbył się w „ukochanym” przez 
nas Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w czwartek w godzinach 
8.30-11.00. 

Diakon Szymon pisał swoją pracę magisterską pod kierunkiem  
ks. dr Henryka Skoczylasa CSMA. Temat jego pracy to: „Zbawcze działa-
nie Boga w Psalmie 146”. Klerykiem Adamem zaopiekował się ks. prof.  
dr hab. Andrzej Zwoliński. Temat pracy magisterskiej kl. Adama to: 
„Śmierć Jana Pawła II w polskich środkach społecznego przekazu”. 

Życzymy Szymo-
nowi i Adamowi po-
wodzenia w trakcie ich 
duszpasterskich prak-
tyk. Wierzymy, że po-
bożna praca i troskliwi 
współbracia pomogą im 
w zdobywaniu święto-
ści! 
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