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Nasze seminarium zakończyło kolejny rok studiów. Teraz na każdego  
z nas czekają wakacyjne praktyki, a po nich zasłużony urlop. 

Oczywiście zanim się to wszystko stanie pragniemy oddać w Wasze ręce 
najnowszy numer Cor Unum. W nim czeka na Was wiele interesujących ar-
tykułów. Większość z nich poświęciliśmy Maryi. Opowiemy o objawieniach  
w Gietrzwałdzie i o cudach, które po dziś dzień dzieją się w tej niezwykłej miej-
scowości. Ponadto dokładnie opisaliśmy obraz, który znajduje się w głównym 
ołtarzu kościoła w Gietrzwałdzie. Rzecz jasna nie zapomnieliśmy o Różańcu. 
Zdradzimy jak wielką moc w walce z szatanem ma ta niepozorna modlitwa.

W aktualnym numerze umieściliśmy również świadectwo Justyny, która 
razem z rodziną uczestniczyła na Placu św. Piotra w beatyfikacji Jana Pawła 
II. Ponadto na chwilę zatrzymamy się nad tematem Kapłaństwa, a na samym 
końcu, w obszernej kronice, opowiemy o najciekawszych wydarzeniach z ży-
cia naszego seminarium.  

Pragniemy również pochwalić się naszym nowym prezbiterem, księdzem 
Szymonem Szajko CRL, który 26 maja przyjął w Ełku święcenia kapłańskie. 
Ks. Szymon zgodził się również opowiedzieć Czytelnikom naszego pisma 
ciekawe historie ze swojego życia, które umieściliśmy w dziale „Historie zza 
klauzury”. 

Z całego serca życzymy przyjemnej lektury!

Drodzy Czytelnicy!

r e d a k t o r
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Objawienie Matki Bożej
- polichromia z bazyliki w Gietrzwałdzie
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Gietrzwałd
szczęśliwa  

to wioska…

Łukasz Murański

Pierwsze objawienia
27 czerwca 1877 roku 13- let-

nia Justynka Szafryńska wyszła  
z mamą z kościoła w Gietrzwałdzie. 
Nie uszły daleko, kiedy Justynka 
zauważyła na pobliskim klonie coś 
białego. Podeszła bliżej i spostrze-
gła wielką jasność i jakąś jasną po-
stać. Opowiedziała o tym mamie. 
Ksiądz proboszcz Augustyn We-
ichsel, który właśnie nadszedł, za-
interesował się opowieścią nasto-
latki. Proboszcz kazał dziewczynce 
odmówić „Zdrowaś Maryjo” i pójść 
do domu. Justynka widziała w tym 
czasie Piękną Panią z długimi wło-
sami, siedzącą na złotym krześle, 
a potem zstępujące z nieba dzie-
ciątko ubrane w sukienkę, ze złoty-
mi skrzydełkami i wiankiem na gło-
wie. Aniołek ukłonił się przed Pięk-
ną Panią, która następnie wstała 

i uniosła się do nieba. Zaintrygo-
wany tą wizją ks. Weichsel kazał 
przyjść dziewczynce następnego 
dnia w to samo miejsce, o tym sa-
mym czasie. Miała wówczas stanąć 
pod drzewem i odmówić  Różaniec. 
Dziewczynka uklękła pod klonem  
i zaczęła odmawiać modlitwę ró-
żańcową. W pewnym momencie, 
Justynka zobaczyła wielką jasność, 
z której wyłoniła się zstępująca  
z nieba Pani zasiadająca na złotym 
krześle. Pięknej Pani towarzyszyli 
dwaj aniołowie, którzy po pewnym 
czasie unieśli się do nieba i zstą-
pili ponownie, trzymając  promieni-
ste Dziecko ubrane w wyszywaną 
złotem szatę. Dzieciątko w lewej 
ręce trzymało złotą kulę z krzyżem. 
Tylko jedna dziewczynka z całej 
grupy koleżanek  Justynki widzia-
ła to samo co ona.12- letnia Ba-

ietrzwałd- warmińska wieś w pół drogi między Olsz-
tynem, a Ostródą. Turyści chętnie tu zaglądają ponieważ 
miejsce to jest pięknie położone, blisko stąd do okolicznych 
lasów i jezior. Nie to jest jednak głównym powodem, że do 
Gietrzwałdu rok rocznie przybywają dziesiątki tysięcy ludzi. 
Te tłumy pojawiają się w tej warmińskiej wsi nie z myślą o 
wypoczynku, ale po to by nawiedzić sławne sanktuarium 
Maryjne. Ta mała wieś jest znana w całej Polsce i poza jej 
granicami jako  jedyne w Polsce miejsce zatwierdzonych 
przez Kościół objawień Matki Bożej. Rozpoczęły się one 27 
czerwca 1877 roku.

G
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sia Samulowska stała się drugim 
świadkiem maryjnych objawień. 
Matka Boża ukazywała sie dziew-
czynkom ponad 160 razy, ostatnie 
objawienie się Matki Bożej miało 
miejsce 16 września. Podobnie jak 
w Lourdes i Fatimie, Matka Boża 
objawiła  się w Gietrzwałdzie dzie-
ciom wiejskim, prostym i ubogim, 
pochodzącym z religijnych rodzin. 
Podobnie jak Bernadetta, Łucja, 
Hiacynta czy Franciszek, tak Ju-
styna i Barbara nie wyróżniały się 
od swoich rówieśniczek. Podobnie 
do tamtych zachowywały się Sza-
fryńska i Samulowska na początku  
i na końcu każdego objawienia. Po-
chylenie się dzieci ku ziemi i niskie 
ukłony były dla obecnych znakiem, 
że Niepokalana Dziewica się im 
ukazała lub odchodziła. Wszystkie 
te objawienia dokonywały się nie 
w kościołach, nie w domach czy 
innych zamkniętych pomieszcze-
niach, ale na wolnym powietrzu,  
w Lourdes w grocie skalnej, w Fa-
timie na dębie, a w Gietrzwałdzie 
na klonie. We wszystkich objawie-
niach ukazywała się Maryja jako 
Niepokalana Dziewica. W czasie 
objawień wszędzie wizjonerki mo-
dliły się na różańcu i wszędzie Ma-
ryja zachęcała dzieci do odmawia-
nia różańca i równocześnie uzależ-
niała otrzymanie łask od modlitwy 
różańcowej. Najsilniej zaakcento-
wała Matka Boża potrzebę modli-
twy różańcowej podczas objawień 
w Gietrzwałdzie. 

Oprócz podobieństw pomię-
dzy objawieniami w Gietrzwałdzie  
a Fatimie i Lourdes zauważyć moż-
na także pewne różnice. Uderzają-
cą różnicą była ogromna rozpiętość 

Bazylika w Gietrzwałdzie

4



5

ilości  objawień. W Lourdes Matka 
Boża ukazała się 18 razy w Fatimie 
6 razy a w Gietrzwałdzie ponad 
160 razy, prawie codziennie od 27 
czerwca do 16 września, do tego  
od 24 lipca 3 razy dziennie. 

Gietrzwałdzkie przesłanie
W Gietrzwałdzie Maryja często 

wzywała do modlitwy we wszelkich 
potrzebach. Matka Boża wielokrot-
nie polecała posłuszeństwo ka-
płanom. Był to czas modernizmu, 
podważania nadprzyrodzoności 
Kościoła. 29 lipca Maryja wprost 
powiedziała że wszyscy powinni 
słuchać kapłanów. Maryja podczas 
objawień podkreślała też znaczenie 
mszy świętej jako najskuteczniej-
szej modlitwy Kościoła. Czasem 
Matka Boża odpowiadała także na 
pytania szczegółowe. Potwierdziła, 
że żyje misjonarz Fox pochodzący 
z Warmii, natomiast o innym męż-
czyźnie powiedziała że zginął. Ma-
ryja zapowiedziała także ukaranie 
niemoralnie postępujących dziew-
cząt i pijaków. Dzień  8 września 
miał być ostatnim dniem objawień 
w Gietrzwałdzie. Dzieci usłysza-
ły wtedy słowa: „Nie smućcie się, 
bo Ja będę zawsze przy was”.  
W tym dniu odbyła się procesja do 
źródełka, które miała pobłogosła-
wić Matka Boża. Tu dzieci miały 
objawienie, licznie zgromadzeni 
pielgrzymi byli świadkami zjawisk 
atmosferycznych, które wywołały 
duży niepokój, słyszano dziwne 
głosy. Tego dnia miała być posta-
wiona figura Matki Bożej,  o której 
wzniesienie apelowała w jednym  
z objawień Maryja, ale jeszcze nie 
nadeszła z Monachium. Od tego 

Barbara Samulowska

ks. Augustyn Weichsel
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dnia do niedzieli 16 września czyli 
do dnia poświęcenia i intronizacji fi-
gury Niepokalanej Dziewicy dziew-
czynki rozmawiały z Matką Bożą.15 
września dziewczynki zapytały czy 
pójdą do więzienia. Na to pytanie 
Maryja nie odpowiedziała, uśmiech-
nęła się tylko, natomiast na pytanie 
czy mają wstąpić do zakonu otrzy-
mały odpowiedz: „Powinnyście iść 
do klasztoru”. Rzeczywiście obie 
dziewczynki potem to uczyniły.  
W dniu poświęcenia figury Matki 
Bożej czyli 16 września do Gietrz-
wałdu przybyło 15 tysięcy wiernych. 
Figurę w procesji niosło czterech 
kapłanów w tym proboszcz  para-
fii Gietrzwałd- Augustyn  Weichsel. 
Po nabożeństwie odmówiono róża-
niec, w trakcie którego dziewczyn-
ki po raz ostatni widziały Maryję. 
Ostatnimi słowami Maryi było pole-
cenie: „Odmawiajcie gorliwie róża-
niec”.

Objawienia Matki Bożej w Gie-
trzwałdzie nie ukazały nowych praw 
teologicznych, ale co niezmiernie 
ważne były potwierdzeniem Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, dogmatu ogłoszone-
go 8 grudnia 1854 roku. Ważny jest 
też stosunek Maryi do ewangeli-
ków. Maryja poradziła, aby ci którzy 
nie przyznają Jej szczególnej roli  
w planie zbawienia, przybyli do 
Gietrzwałdu. Ważną teologiczną 
prawdą jest podkreślenie przez 
Maryję szczególnej roli Mszy św. 
Ofiara Eucharystyczna jest naj-
ważniejszą modlitwą Kościoła  
i nie można przedkładać nad nią 
żadnych innych form pobożności, 
nawet maryjnych. Maryja potwier-
dziła przez to że nigdy nie wycho-

dzi przed Swego Syna, a do Niego 
zawsze kieruje. Zresztą modlitwa 
różańcowa to rozmyślanie zbaw-
czego dzieła Jezusa Chrystusa.  

Szatan nie szczędził sił 
Do każdych objawień prywat-

nych kościół podchodzi z dużą dozą 
sceptycyzmu i ostrożności. Obja-
wienia są zwykle bardzo skrupulat-
nie badane, aby uniknąć jakichkol-
wiek niedomówień czy niejasności. 
Gdy prześledzimy historię różnych 
objawień na przestrzeni wielu lat za-
uważamy że im bardziej mają one 
społeczny charakter wtedy  szatan 
nie szczędzi sił, aby na różne spo-
soby zdyskredytować to przesła-
nie. Nie inaczej było w Gietrzwał-
dzie. Diabeł starał się podszywać 
nawet pod samą Matkę Boża aby 
później móc wypaczyć przesłanie 
Maryi i zdyskredytować wizjonerki. 
Nie był to jedyny sposób, którym 
szatan chciał przeinaczyć  obja-
wienia gietrzwałdzkie. Często przy 
objawieniach maryjnych pojawiają 
się objawienia rzekome zwane lu-
strzanymi, do których przyznaje się 
wiele osób. Po szczegółowych ba-
daniach okazuje sie jednak, że są  
to złudzenia, zbiorowa sugestia lub 
działanie złego. W Gietrzwałdzie 
było podobnie. Dwie kobiety twier-
dziły, że także widzą Maryję. Kłam-
stwo jednak wyszło na jaw- jedna  
z kobiet przyznała się że ich rzeko-
me objawienia to ukartowana mi-
styfikacja. Szatan zawsze pragnie 
przekreślić wielkie dzieło Boże  
i szuka do tego celu współpracow-
ników. Jednak moc Boga zawsze 
przezwycięży sidła diabła. I tak też 
było w Gietrzwałdzie. 
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Matka Boża błogosławi źródełko
- polichromia z bazyliki w Gietrzwałdzie
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Częstochowa Północy
Nie można przecenić wpływu 

objawień Matki Bożej w Gietrzwał-
dzie na życie religijne diecezji war-
mińskiej. Dzięki licznym pielgrzym-
kom Polaków z zaboru rosyjskiego 
i austriackiego, Gietrzwałd stał 
się miejscem szczególnie niebez-
piecznym dla administracji pruskiej  
z powodu grupujących się tam 
działaczy narodowych. Fakt, że 
Matka Boża rozmawiała z dziew-
czynkami w języku polskim pod-
trzymywał narodową świadomość. 
Najważniejsza jest jednak religijna 
rola objawień. Przyczyniły się one 
do religijnego przebudzenia ludno-
ści, zaczęły powstawać różne sto-
warzyszenia i bractwa różańcowe. 
Aktywizowały się ruchy abstynenc-
kie. Nastąpiła odnowa moralna i re-
ligijna Warmiaków. Sprawdziły się 
słowa Maryi, opuszczone parafie 
otrzymały kapłanów. Objawienia-
mi w Gietrzwałdzie zainteresował 
się błogosławiony ojciec Honorat 
Koźmiński, który z ich inspiracji za-
łożył Zgromadzenie Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepoka-
lanej. Gietrzwałd stał się najpopu-
larniejszym sanktuarium w Polsce 
północnej, stąd często określa się 
go mianem „Częstochowy Półno-
cy”.  Obie wizjonerki Justyna Sza-
fryńska i Barbara Samulowska 
wstąpiły do zakonu sióstr szarytek. 
Ślad po życiu Justyny urywa się  
w 1897 roku, a po Barbarze 6 grud-
nia 1950 roku w Gwatemali, do 
końca życia będąc misjonarką. Jej 
proces beatyfikacyjny jest  w toku.

Modlitwa, woda, płótno 
Od samego początku objawień 

dziewczynki pytały Maryję czy przy-
bywający chorzy pielgrzymi dozna-
ją łaski  uzdrowienia. Matka Boża 
obiecywała, że takie wypadki będą 
miały miejsce ale zawsze potrzeb-
na jest modlitwa, poprawa życia, 
czasem zamówienie Mszy Świętej. 
Większość zapisów w Księdze łask 
i uzdrowień, która pęka w szwach, 
dotyczy uzdrowień cielesnych, ale 
są  tam też oświadczenia dotyczą-
ce uzdrowień duchowych. Cudow-
ne źródełko pobłogosławione przez 
Matkę Bożą przyciąga tłumy wier-
nych , którzy pragną prosić o uzdro-
wienie dla siebie i bliskich. Podobnie 
sprawa ma się z płócienkami które 
kładzione są u stóp figury, a  którą 
poleciła wznieść Maryja.

Kościół, a objawienia
Kościół uznał, że widzenia, któ-

re stały się udziałem dwóch dziew-
cząt z Gietrzwałdu, nie sprzeciwiają 
sie wierze i moralności chrześcijań-
skiej.11 września 1977 roku, sto lat 
po objawieniach, biskup warmiński 
Józef Drzazga wydał dekret zatwier-
dzający kult objawień Matki Bożej  
w Gietrzwałdzie. W tym to doku-
mencie przypomniał, iż komisja, 
którą powołał bp Krementz w trakcie 
objawień, uznała je za autentyczne. 
Objawienia w Gietrzwałdzie pozo-
stają jedynymi uznanymi w Polsce 
przez Kościół. Stawia to Gietrzwałd 
wśród tak znanych sanktuariów jak 
Lourdes i Fatima. Choć sławę Gie-
trzwałdu datuje się od objawień  
z 1877 roku, miejsce to już o wiele 
wcześniej było znaczącym ośrod-
kiem kultu maryjnego. Od XVI wieku 
w świątyni tej znajduje się cudowny 
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
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zwany obrazem Matki Bożej Gie-
trzwałdzkiej. Wizerunek ten został 
koronowany papieskimi koronami 
10 czerwca 1967 roku. Koronę na 
głowę Maryi nałożył ks. bp  Drza-
zga, zaś na głowę Dzieciątka- ks. 
kard. Stefan Wyszyński, Eucharystii 
przewodniczył ks. kard. Karol Woj-
tyła. W  roku 1970 papież Paweł VI 
nadał kościołowi godność „Bazyliki 
Mniejszej”.

Po wojnie kustoszami sanktu-
arium zostali Kanonicy Regularni 
Laterańscy. Zakonnicy ci otaczają 
duchową troską pielgrzymów przy-
bywających do sanktuarium, na te-
renie sanktuarium znajduje sie dom 
pielgrzyma, gdzie odbywają sie tak-
że różnego rodzaju rekolekcje.

Do niewielkiego Gietrzwałdu 
przylgnęła nazwa „Polskiego Lo-
urdes”. Gietrzwałd i Lourdes łączą 
bowiem maryjne objawienia, źródło  
i liczne doznawane w tych miej-
scach łaski. Tak jak w Lourdes, 
także 19 lat później w Gietrzwał-
dzie głównym życzeniem Matki Bo-
żej było to, żeby ludzie odmawiali 
różaniec. Warto o tym pamiętać   
i pokochać tę niezwykłą modlitwę, 
podczas której rozważamy tajemni-
ce życia Maryi i Jej boskiego Syna. 
Różaniec jest naszą drabiną, po 
której wspinamy sie do Boga, wy-
zwala nas z naszych wad, pozwala 
odczytywać wolę Bożą, a co więcej 
odmawiając go możemy wyprosić 
za wstawiennictwem Matki Bożej 
potrzebne nam łaski. „Różaniec  
Święty to potężna broń. Używaj  jej 
z ufnością , a rezultaty wprawią cię 
w zadziwienie”-  pisał św. Josema-
ria Escriva de Balaguer.

9
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Cuda zdarzają 
się dzisiaj

Piotr Szydełko CRL
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„Stanie się cud” 
W pierwszych dniach lipca 1877 

roku Justyna i Barbara usłyszały 
odpowiedź Matki Bożej na zadane 
wcześniej pytanie dotyczące chorych: 
„Stanie się cud, chorzy zostaną  uzdro-
wieni”. Następnie Maryja wyraziła ży-
czenie: „Powinni modlić się na różań-
cu”, a w innych widzeniach zalecała 
także pokutę i poprawę życia. Prosiła 
także, aby w miejscu objawień posta-
wić krzyż albo murowaną kapliczkę  
z figurą Niepokalanego Poczęcia, 
przed którą powinno być składane 
płótno. Chorzy, którzy będą nosili płót-
no oraz gorliwie się modlili, prosząc  
o łaski zgodnie z wolą Bożą, będą 
mogli zostać uzdrowieni.  Księga łask 
i cudów, którą prowadzą kustosze tego 
miejsca, jest najlepszym dowodem na 
to, że Maryja realizuje zapowiedziane 
w tym miejscu obietnice. Z każdym 
miesiącem kolejne stronnice są za-
pisywane świadectwami cudownych 
wydarzeń i są najlepszym świadkiem 
zmagań  człowieka z cierpieniem  
i cudownych interwencji samego Boga  
w ludzkich dramatach. 

Do naszych czasów zachowa-
ła się relacja dotycząca pierwsze-

go uzdrowienia, które dokonało się  
w Gietrzwałdzie. Doświadczyła go 
Maria Stanig z Mądłek. Ciepiała ona 
na niebezpieczną chorobę oczu. Le-
karstwa przepisywane przez lekarzy 
nie przynosiły oczekiwanej poprawy 
widzenia. Kobieta musiała przebywać 
w stale w ciemnym pomieszczeniu. 
Dopiero użycie wody i płótna z Gie-
trzwałdu sprawiły, że ból oczu zaczął 
ustępować, a po pięciu dniach mogła 
znosić światło słoneczne i wykonywać 
pracę.

„Mamo ja widzę”
 Na uroczystości koronacyjne 

obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
w 1967 roku przybyły tłumy pielgrzy-
mów. Tego dnia ks. Jan Nowak CRL, 
pilnujący porządku przy źródełku, 
zwrócił uwagę na 18 letniego chłopca, 
który był niewidomy. Wraz ze swoją 
matką oczekiwał on w długiej kolej-
ce do źródełka. Trwając cierpliwie, 
stłoczeni pomiędzy innymi pielgrzy-
mami, odmawiali różaniec. Pomimo 
tłoku, ludzie przepuścili chłopca wraz  
z matką do źródełka, aby mogli nabrać 
wody. Matka pokierowała dłońmi syna 
w stronę źródełka, który nabierając 

czasie, kiedy  Radek był przykuty do łóżka, a ból i cier-
pienie spowodowane nowotworem przeszywało jego ciało, 
zadano mu pytanie, jakie jest jego marzenie. Drżącym głosem 
odpowiedział, że pragnie cudu.  Tej nocy czuwała przy nim 
Pani Aniela, która opowiedziała mu o objawieniach w Gietrz-
wałdzie. Po kilku miesiącach chłopak o własnych siłach przybył 
do Polskiego Lourdes, z bukietem kwiatów i uśmiechem na 
twarzy, by podziękować Matce Bożej za uratowane życie.  
W Gietrzwałdzie, gdzie 134 lata temu objawiała się Maryja, tak-
że dzisiaj zdarzają się cuda. 

W



13

wody, przemywał nią oczy. Wypowia-
dał przy tym głośno słowa modlitwy: 
Zdrowaś Mario. Gdy z pomocą matki, 
po raz trzeci sięgnął po wodę i obmył 
oczy, krzyknął: „Mamo, ja widzę”. Ks. 
Jan wspomina, że miał wówczas dzie-
więć lat kapłaństwa, ale pod wpływem 
wydarzeń, których był świadkiem za-
drżały mu ręce i nogi, uświadamiając 
sobie, co się wówczas wydarzyło. 

Mama z chłopakiem pozostali 
jeszcze przez dwa dni w Gietrzwał-
dzie na modlitwie dziękczynnej, dzię-
kując Bogu za dar uzdrowienia przez 
wstawiennictwo Maryi. 

Zabrałam wodę do laboratorium
Pani Jadwiga, lekarka z Katowic, 

często przyjeżdżała na wczasy w oko-
lice Gietrzwałdu. Nie wierzyła w Boga. 
Podczas jednego z pobytów pobrała 

wodę ze źródełka, chcąc zdyskre-
dytować opinię o jej właściwościach 
zdrowotnych i wykazać, że nie na-
daje się do spożycia. Zawiozła ją do 
laboratorium swojej uczelni. Jak wiel-
kie było jej zdziwienie, kiedy analiza 
wykazała, że jest to woda o wysokiej 
jakości, bogactwie minerałów, mikro-
elementów i wspaniałym smaku. Po 
dwudziestu pięciu latach od tamtego 
wydarzenia jako pani profesor zosta-
ła dzięki modlitwie i spożywaniu wody 
ze źródełka uzdrowiona z nowotworu 
złośliwego. Przeszła dwie operacje, 
następnie okazało się, że przerzuty 
objęły cały organizm. Nagle nieule-
czalna choroba sama zniknęła. Po-
świadczają to dokumenty, diagnoza 
lekarzy, oświadczenie komisji, świa-
dectwo uzdrowienia fizycznego oraz 
nawrócenia. 

uzdrowiony Radek razem z Michałem Żebrowskim
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Komórki nowo-
tworowe zniknęły

Problemy zdrowotne Radka poja-
wiły się kiedy rozpoczynał edukację w 
szkole średniej. Coraz częściej odczu-
wał ból w nodze. Wykonano badanie, 
które potwierdziły najgorsze przypusz-
czenia. Chłopak miał nowotwór zło-
śliwy kości strzałkowej prawej nogi. 
Lekarze po kolejnej wizycie stwierdzili 
przeżuty na płuca. Życie Radka zawa-
liło się w jednym momencie. Szpitalna 
sala na długie tygodnie stała się dla 
niego drugim domem. W czasie, kiedy 
nieprzytomny Radek był przykuty do 
łóżka, a ból i cierpienie spowodowane 
nowotworem przeszywało jego cia-
ło, zadano mu pytanie, jakie jest jego 

marze-
nie. Drżącym 

głosem odpowiedział, 
że pragnie cudu. Czuwała przy nim 

Pani Aniela, która opowiedziała mu 
o objawieniach w Gietrzwałdzie.  Tej 
nocy Pani Aniela nie wiedziała, czy był 
przytomny, kiedy do niego mówiła. Po 
chwili Radek otworzył oczy, podniósł 
się i zaczął zadawać pytania, wtedy 
także przestał krwawić. Rozmowa 
przeciągnęła się do późnych godzin, 
a po jej zakończeniu chłopak miał już 
tylko jedno pragnienie: pojechać do 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Stan 
Radka uległ na tyle poprawie, iż pod 
opieką lekarza mógł odbyć pielgrzym-
ką do Gietrzwałdu. Pomimo mroźnej 
aury na zewnątrz, serce Radka było 
rozgrzane modlitwą, na której trwał  
w gietrzwałdzkiej bazylice, zabrał tak-
że wodę ze źródełka, które Maryja 
pobłogosławiła podczas jednego z wi-
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dzeń. Kilka dni później, 3 marca 2003, 
był już w Warszawie, gdzie miała być 
przeprowadzona amputacja nogi. 
Przed operacją mama Radka wbrew 
zaleceniom lekarskim podała mu do 
wypicia wodę z cudownego źródełka. 
Wszyscy byli pewni, że był na czczo. 
Kiedy chłopiec znalazł się na sali ope-
racyjnej jego najbliżsi trwali na modli-
twie w szpitalnej kaplicy. Przed opera-
cją lekarka dokładnie zbadała chłop-
ca. Spojrzała zdumiona na wyniki: ani 
śladu raka! Radku, jesteś zupełnie 
zdrowy – zawołała, a on spokojnie 
odpowiedział: Dwa dni temu w Gietrz-
wałdzie błagałem o cud. Kiedy Radek 
powrócił do pełni sił, po dwóch tygo-
dniach udał się podziękować Matce 
Bożej wraz z pielgrzymką z rodzinnej 
miejscowości. Kiedy rozpoczęła się 
Msza Święta Radek wniósł potężny 
bukiet róż do świątyni. Kiedy ksiądz  
Józef Stramek CRL  podniósł kwia-
ty do góry, zapadła cisza. Opowie-
dział o dokonanym cudzie, a zebrani  
w kościele rozpłakali się. Dzisiaj Ra-
dek cieszy się pełnią życia. 

Zatwardziały milicjant  
i członek PZPR 

Obok licznych zapisów o uzdro-
wieniach cielesnych odnajdujemy 
także oświadczenia przemian ducho-
wych. Jedno z nich dotyczy byłego 
milicjanta, który był człowiekiem nie-
wierzącym i wrogo odno-
szącym się do 
Ko-

ścioła i modlitwy. Jego żona prosiła 
go wielokrotnie, aby udali się na uro-
czystości odpustowe w Gietrzwałdzie. 
Kiedy pojechali razem, Pani Janina 
modliła się za niego i wówczas doznał 
duchowej przemiany. Udał się do spo-
wiedzi, która zmieniła jego dotychcza-
sowe życie. – Stał się innym człowie-
kiem, dobrym i pracowitym- wyznała 
Pani Janina. 

Na kartach księgi łask i cudów od-
najdziemy także szczegółowy zapis 
nawrócenia z ateizmu byłego członka 
partii PZPR, którego proces nawró-
cenia rozpoczął się pod wpływem 
objawień Matki Bożej w Gietrzwał-
dzie. Pan Jarosław był sekretarzem 
Komitetu Miasta i Gminy w Jarocinie. 
Za wzorową postawę pracy w duchu 
komunizmu otrzymał liczne odzna-
czenia. Pobyt w Gietrzwałdzie zmienił 
jego poglądy i otworzył na łaskę wiary. 

W 1999 roku Pani Krystyna mo-
dliła się w Gietrzwałdzie. „Po powrocie 
do domu łaska Boże dotknęła jednego 
z jej krewnych, zaciekłego wroga Ko-
ścioła, pałającego nienawiścią do Ojca 
Świętego i księży. Mimo, że miesz-
ka w odległości ok. dwustu kilome-
trów, odwiedził nas niespodziewanie  
i z wielkim zainteresowaniem rozma-
wiał z nami na tematy reli-
gijne. W niedzielę 

brał 

15
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udział we Mszy  św. (po kilku latach 
nieobecności w kościele). Także  
u dwóch innych osób w naszej rodzi-
nie zaszły pozytywne zmiany w ich ży-
ciu religijnym”. 

Chciała udusić dziecko i zabić no-
żem męża

Mariola i Tomek poznali się na 
urodzinach koleżanki. Dziewczyna 
powiedziała, że jest chora na epilep-
sję. Rytmiczne uderzania, nienatural-
nie wykręcona twarz i ręce okazały się 
symptomami działania złego ducha. 
Po dwóch latach po ślubie Mariola 
nie mogła chodzić po schodach, prze-
wracała się. Niedzielna Msza Świę-
ta kończyła się na Ewangelii, kiedy 
przewracała się w ławce, sztywniała 
i traciła przytomność. Mariola dusiła 
się, szpitalna aparatura pokazywała, 
że wszystko jest w porządku. Lekarze 
rozkładali bezradnie ręce i nie potrafili 
w żaden sposób pomóc. Zaczęła wi-
dzieć także duchy, próbowała zabić 
nożem  córeczkę, i zaatakować męża 
Rafała. Nastąpiły spotkania z egzorcy-
stą. Walka trwała ponad półtora roku.  
Podczas jednych wakacji Mariola  
z Tomkiem udali się nad morze. Po 
drodze odwiedzili Gietrzwałd. Kobieta 
zanim cokolwiek zobaczyła wiedziała, 
gdzie było miejsce objawień. Zły duch  
zamanifestował swoją obecność, kie-
dy poproszono o błogosławieństwo 
krzyżem wykonanym z klonu, na któ-
rym objawiała się Maryja. Podczas 
odprawionej Drogi Krzyżowej odeszło 
kilka duchów. Najpierw Mariola rzuca-
ła kamieniami, później przewracała się 
i mówiła, że już poszedł. Po niedługim 
okresie czasu została uwolniona spod 
działania demona. 

Mówi się, że miłość trwa 4 lata. 

Ja jednak wiem, że jeśli do tej miło-
ści włączony jest Bóg, to nie pokona 
jej nikt, nawet szatan- powiedział mąż 
Marioli. 

Bóg nie zna słowa NIEMOŻLIWE 
Księga łask i uzdrowień otrzy-

manych za wstawiennictwem NMP  
w Gietrzwałdzie, prowadzona od 1964 
roku, kryje na swoich stronnicach 
jeszcze wiele cudownych interwencji 
Boga w życiu człowieka. Skrupulatnie 
prowadzona dokumentacja zawiera 
legitymacje inwalidzkie, zaświadczenia 
lekarskie, poświadczenia prawdomów-
ności. Księga jest  świadkiem tego, że 
gietrzwałdzka ziemia to miejsce, które 
wciąż zaskakuje, gdzie niezwykłe zna-
ki Boże splatają się z ludzkim losem. Te 
znaki Bożego działania, cuda oraz ła-
ski, budzą przeświadczenie o wyjątko-
wości tego sanktuarium, przyciągając 
rzesze pielgrzymów.  Żadnego z nich 
nie trzeba pytać, po co tutaj przybył, 
wystarczy spojrzeć na ich rozmodlo-
ne twarze przy kapliczce objawień czy 
źródełku. 

Z pewnością każdy z nas w tych 
opisach ludzkich zmagań z cierpie-
niami i chorobami ducha i ciała, od-
najduje podobną sytuację do swojej. 
To nieodłączne elementy naszej eg-
zystencji. Dlatego warto cały ten „ba-
gaż” życiowych bolączek i utrapień 
oddać w ręce Maryi, aby przekonać 
się o skuteczności Jej orędownictwa  
u Boga, którego „nikt nigdy nie widział”, 
ale przez działanie Maryi można wiele 
powiedzieć jak Bóg troszczy się o każ-
dego człowieka. Historia tego miejsca 
pokazuje, że czas spędzony u Maryi 
jest czasem błogosławionym, aby to co 
niemożliwe stało się możliwe, aby życie 
przestało być labiryntem bez wyjścia. 
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Cudowne źródełko, w tle Droga Krzyżowa
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Obraz który znajduje się w neogo-
tyckim ołtarzu głównym zaliczany jest 
do typu ikonograficznego Hodegetria. 
Nazwa ta oznacza Przewodniczkę, 
Tą która wskazuje drogę. Pierwszą 
ikonę tego typu odnajdujemy w 437r. 
w kościele klasztornym Ton Hodigon, 
w dzielnicy portowej Konstantyno-
pola. Od nazwy kościoła pochodzi 
więc nazwa typu ikonograficznego.  
W klasztorze Ton Hodigon mieszkali  
i pracowali mnisi przewodnicy, opieku-
jący się niewidomymi. Główny człon 
nazwy wywodzi się od greckiego słowa 
hodos – droga. Stąd nazwę Hodege-
tria można tłumaczyć jako Wskazująca 
Drogę.

Maryja jawi się więc nam jako 
Przewodniczka, wiodąca do swego 
syna – Jezusa. Kiedy błądzimy, ociem-
niali przez grzech, to Ona prowadzi nas 
ku Chrystusowi.

Na obrazie Maryja przedstawiana 
jest frontalnie, najczęściej siedząca na 
tronie. W tym wyobrażeniu malarskim, 
nie dostrzeżemy matczynej poufałości 
w stosunku do Syna. Matka Boża, ni-
czym Cesarzowa, głowę trzyma prosto, 
lekko zwróconą w kierunku Chrystusa. 
Na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko. 

Dostojnym gestem prawej dłoni, smu-
kłymi palcami, wskazując na nie. Gest 
ten wyrażać ma postawę służebną, oto 
Maryja przedstawia Jezusowi wierny 
lud. Zarazem jest to także gest prezen-
tacji, wskazania na Dziecko jako na 
Chrystusa – Bożego Pomazańca.

Sama postać Jezusa znajduje się  
w pewnym oddaleniu od twarzy Matki. 
Patrzy on wprost przed siebie niczym 
Pantokrator – Pan i Zbawiciel Wszech-
świata. Chrystus wznosi prawą dłoń  
w geście błogosławieństwa oraz łaski 
dla ludu prezentowanego mu przez 
Matkę. W prawej dłoni Dziecię trzyma 
Księgę Wyroków. Przypomina nam  
w ten sposób o nieuchronnym sądzie.

Jezus na tym obrazie nie jest jed-
nak niemowlęciem. Ma twarz dojrzałe-
go, inteligentnego i nad wyraz poważ-
nego, jak na dziecko, człowieka. Takie 
wyobrażenia historycy sztuki określają 
jako – Emmanuel. Nazwa ta nawiązu-
je do fragmentu Księgi Izajasza (7,14). 
Malarz chciał więc ukazać dojrzałość 
duchową, małego przecież Chrystusa.

Z obrazu Matki Bożej Gietrzwałdz-
kiej przebija stosowny w cesarskim pa-
łacu porządek, składający się z oficjal-
nych ceremonii, a ukrywający wszelkie 

Obraz 
gietrzwałdzki	

Wojciech Iwanowski CRL

Kościele Wschodnim istnieje piękny zwyczaj nauczania prawd wia-
ry poprzez spoglądanie na święte obrazy – ikony. Spójrzmy więc na obraz 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Zobaczmy, co takiego chciał nam przekazać 
autor tego pięknego obrazu.

W
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gietrzwałdzki	

przejawy uczuć. Ma to podkreślić 
godność i świętość władzy cesar-
skiej. Taka majestatyczna obojętność, 
skrywanie ludzkich uczuć zostały 
przyjęte na wieki jako obowiązujące 
w dogmatycznej ikonie Bożego Ma-
cierzyństwa, jaką jest Bogarodzica  
z Chrystusem Emmanuelem. Artysta 
pragnął przez to zwrócić naszą uwa-
gę na godność Jezusa i Jego Matki. 
Przypomnieć nam o właściwym po-

rządku, odniesieniu naszego istnie-
nia do Boskiego Majestatu.

Wskazanie na Matkę Bożą 
jako przewodniczkę wpisuje się  
w objawienia, które miały miejsce  
w Gietrzwałdzie 134 lata temu. Mary-
ja ukazała w nich drogę do Chrystu-
sa, jaką jest Eucharystia, modlitwa 
– szczególnie modlitwa różańcowa 
oraz posłuszeństwo nauczaniu Ko-
ścioła.
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Różaniec 
i 

diabeł
Maciej Guziejko CRL

20
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DIABELSKIE TEMATY
Niektórzy mówią, że „diabel-

skich tematów” lepiej nie ruszać. Po 
co drażnić tak niebezpieczne moce, 
skoro można zachowywać względny 
spokój. Nic bardziej błędnego. Je-
den ze najsłynniejszych, światowych 
egzorcystów, ks. Gabriel Amorth 
podkreślił bardzo ważną rzecz.  
W książce „Wyznania Egzorcysty” 
nawoływał do tego, aby ludzie się 
nie łudzili, że jeśli nie będą zajmo-
wać się diabłem, to on zostawi ich 
w spokoju. Diabeł nieustannie wal-
czy z tymi, którzy służą Bogu, bez 
względu na to, czy człowiek się nim 
interesuje, czy też nie.

Kiedyś również ks. Amorth, prze-
prowadzając egzorcyzm, zapytał się 
złego ducha, który tkwił w osobie 
opętanej, o to ile tak naprawdę ist-
nieje demonów. Zły duch odpowie-
dział mu wtedy: „gdyby można było 
nas zobaczyć, przyćmilibyśmy Słoń-
ce, a przed waszymi oczami zrobiło-
by się ciemno”.

Czy tego chcesz, czy też nie, 
cały czas toczysz walkę z diabłem. 
Jeśli weźmiesz do ręki Pismo Świę-
te, bardzo szybko zauważysz, że 
wojna z szatanem nieustannie 
towarzyszy człowiekowi. Mowa  
o zwodzicielskim „wężu” zaczyna 
się już w Księdze Rodzaju i kończy 
dopiero na ostatnich stronach Apo-
kalipsy. W samych Ewangeliach 
przeczytasz o wielu spotkaniach, 
które Jezus Chrystus odbył ze złymi 
duchami.  

Obok tematów związanych  
z diabłem nie możesz przechodzić 

obojętnie. Musisz szukać sposobów, 
aby przeciwstawiać się temu groź-
nemu wrogowi. Sam oczywiście nie 
dasz rady przezwyciężyć mocy Sza-
tana. Zły duch jest zbyt inteligentny 
i silny. Własną mocą nie zdołasz go 
pokonać. O pomoc musisz zwrócić 
się do Boga. 

KAJDANKI NA DIABŁA
Dobrą wskazówkę, przydatną  

w walce ze złymi mocami, znaj-
dziesz w Liście św. Jakuba: „Bądź-
cie więc poddani Bogu, przeciw-
stawiajcie się natomiast diabłu,  
a ucieknie od was” (Jk 4, 7). To, 
żeby być poddanym Bogu jest 
mniej więcej jasne. Jednak to,  
w jaki sposób przeciwstawiać się 
diabłu jest mniej oczywiste. Jak więc 
to zrobić? Metod jest wiele. Z góry 
przepraszam, w tym artykule (jako, 
że aktualny numer Cor Unum jest  
w pewnym sensie Maryjny), sku-
pię się szczególnie na Różańcu. 
Wiem, zapowiadało się ciekawie. 
Miałem pisać o sposobach wal-
ki z szatanem; może pomyślałeś  
o czymś spektakularnym, a tu nagle 
RÓŻANIEC! Zdaje sobie sprawę, że 
przez wielu ta modlitwa jest trosz-
kę „pogardzana”. Może Ty również 
traktujesz ją, jako coś banalnego  
i niepozornego. Jeśli tak, to radzę 
Ci zmienić myślenie, gdyż z Różań-
cem jest zupełnie inaczej. Dlacze-
go? Zdradzę Ci dwie historie, które 
opowiedział mi pewien były egzorcy-
sta…

OPĘTANY CHŁOPAK
Kilka lat temu pewien młody 

chłopak przyszedł do wspomniane-
go ojca („ojcem” nazywa się mnicha 
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w klasz-
torach 

mo- nastycz-
nych, który przyjął święcenia 

kapłańskie), który pełnił w die-
cezji posługę egzorcysty. Chło-

pak wyglądał na dwadzieścia kilka 
lat. Przyszedł do kapłana po pomoc, 
bowiem od jakiegoś czasu wyda-
wało się mu, że opętał go zły duch. 
Mężczyzna opowiedział egzorcy-
ście, że wszystko zaczęło się, gdy 
miał kilkanaście lat. Wtedy razem 
z kolegami, jak to określił: „popełnił 
nieczysty grzech”. Następnie zaczął 
interesować się satanizmem. Odwie-
dzał strony internetowe poświęcone 
satanistom i czytał książki o wspo-
mnianej tematyce. Po pewnym cza-
sie związał się z grupą satanistów 
i własną krwią podpisał cyrograf  
z szatanem. Trudno w to uwierzyć, 
ale w życiu chłopaka dochodziło 
nawet do tego, że w ubikacji potra-
fił profanować Pismo Święte. Jak to 
wszystko wyglądało, lepiej sobie nie 
wyobrażać...

Ojciec, który opowiadał mi tę 
historię, postanowił zabrać chło-
paka do kaplicy, aby tam pomodlić 
się za niego. Razem z egzorcystą 

poszło jeszcze trzech innych 
mężczyzn, którzy na wypadek 
interwencji złego ducha, mie-
li przytrzymywać chłopaka  
i bronić kapłana. Warto wspo-
mnieć, że osoby opętane czę-
sto charakteryzują się niespo-
tykaną siłą. I tak przykładowo 
opętane, kilkuletnie dziecko, 

jest czasem z trudem utrzymy-
wane przez kilku dorosłych męż-

czyzn. 

Wróćmy jednak do naszej hi-
storii. Wszyscy zebrali się w kaplicy. 
Kapłan rozpoczął egzorcyzm. Od-
wrócił się, aby wziąć z ołtarza krzyż. 
Chciał nim pobłogosławić chłopa-
ka. Wtedy zaczęło się najgorsze… 
Diabeł ujawnił swoją obecność. 
Kiedy ksiądz odwrócił się do chło-
paka plecami, ten rzucił się na niego  
i zaczął uderzać go po twarzy. Na 
ratunek ojcu ruszyli wspomniani nie-
co wyżej mężczyźni. Trzej dorosłych 
mężczyzn, z trudem odciągnęło mło-
dego chłopaka, który leżał na eg-
zorcyście i okładał go pięściami po 
twarzy. Kiedy w końcu przyciśnięto 
opętanego do ziemi, kapłan wstał  
i stanął w rogu kaplicy, tak, że mło-
dy chłopak w ogóle go nie widział. 
Ojciec, powiedział mi, że wtedy po-
stanowił odmówić Różaniec. Tak, tę 
niepozorną modlitwę. 

Nieprawdopodobne, ale gdy 
tylko sięgnął do kieszeni habitu po 
Różaniec, opętany wykrzyknął: „Nie, 
tylko nie Różaniec!” i zrzucił z siebie 
trzech dorosłych mężczyzn! Ojciec 
potwierdza, że po pierwsze chłopak 
go nie widział, gdyż był przyciśnię-
ty do ziemi, a kapłan był poza jego 
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polem widzenia. Po drugie, Róża-
niec był schowany w kieszeni habi-
tu, więc nawet sam egzorcysta nie 
mógł go widzieć. Cóż, to wszystko 
daje do myślenia.

Oczywiście mężczyźni ponow-
nie przycisnęli opętanego do ziemi. 
Ojciec kontynuował odmawianie Ró-
żańca. Przez cały czas chłopak wił 
się, próbował uciec i wydawał strasz-
ne odgłosy, których barwa w ogóle 
nie przypominała ludzkiej. Krzyczał 
do egzorcysty: „to już było!”, „powta-
rzasz się!”, ale kapłan nie dawał za 
wygraną, chociaż powoli zaczynało 
brakować mu sił.  

Przełom nastąpił przy piątej ta-
jemnicy. Gdy ojciec wypowiedział: 
„Jezus umiera na Krzyżu”, opętany 
chłopak wydał przerażający okrzyk. 
Podobno w tym momencie współ-
bracia egzorcysty usłyszeli ten 
wrzask w całym klasztorze. Po  tym, 
chłopak się uspokoił. Czy zły duch 
dał wtedy za wygraną, opuścił chło-
paka i nie trzeba było już więcej eg-
zorcyzmów? Nie wiem, tego ojciec 
mi nie powiedział. 

GROŹBY DIABŁA
Druga historia jest równie 

niewiarygodna. Ten sam ojciec 
opowiedział mi, że codziennie 
ma zwyczaj modlić się za dusze, 
które cierpią  w Czyśćcu. Staje  
w oknie, które wybiega na cmen-
tarz, spogląda na groby i odmawia 
Różaniec. Ojciec jest już posunięty  
w latach, dlatego mówiąc to śmiał 
się, że pewnie niedługo będzie 
z drugiej strony patrzył na okno 
swojego pokoju. 

Pewnego dnia zdjął z palca 
„dziesiątek” Różańca i rozpoczął 
modlitwę. Nagle przypomniał so-
bie, że ma jeszcze coś ważnego 
do zrobienia, a sprawa nie mogła 
czekać. Położył więc Różaniec  
w widocznym miejscu i wyszedł  
z celi. Kiedy wrócił, zobaczył, że dzie-
siątek zniknął z miejsca, w którym go 
położył. Dziwił się, bo była już późna 
godzina i nikogo poza nim nie było 
w jego celi. Przetrząsnął cały pokój  
i po długich poszukiwaniach w koń-
cu znalazł Różaniec. Niestety jednej 
rzeczy się nie spodziewał. Dziesią-
tek Różańca, który jak wiadomo ma 
kształt obręczy, po odnalezieniu, 
chociaż był z twardego materiału, 
został spłaszczony niczym jajko. 

Co się stało, do końca nie wia-
domo. Ojciec dodał tylko, że w tym 
dniu przeprowadzał bardzo trudny 
egzorcyzm i odebrał to jednoznacz-
nie. Uważa, że było to ostrzeżenie, 
którym zły duch chciał go przestra-
szyć. 

TO DZIAŁA 
Były to historie z życia, tzw. 

„praktyka”. Różaniec w walce  
z szatanem ma ogromną moc. Jak 
Różaniec działa, tego Ci nie wytłu-
maczę, bo tego nie wiem. Wiem 
tylko tyle, że działa. Jeśli drogi 
Czytelniku śmiejesz się z tego, co 
dotychczas napisałem, to masz 
wielki problem. Widać, szatan tak 
Ciebie „omotał”, że nie zdajesz 
sobie sprawy z jego istnienia. Ra-
dzę Ci dobrze zastanowić się nad 
sobą, bo istnieje wielkie prawdo-
podobieństwo, że ktoś bardzo zły 
działa w Twoim życiu…  
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Liczy
się

świętość
Justyna Sokalska

24



25

Ojciec święty Jan Paweł II jest 
patronem naszej rodziny. Za jego 
wstawiennictwem modlimy się do 
Boga w sprawach naszego codzien-
nego życia, naszych dzieci, naszych 
trosk. Decyzja, że chcemy 1 maja 
2011 roku być w Rzymie zapadła 
spontanicznie w dniu, kiedy ogłoszo-
no oficjalnie termin beatyfikacji. Po 
wielu przeszkodach, jakie mieliśmy  
w trakcie organizacji wyjazdu, w koń-
cu wsiedliśmy do samochodu i wyru-
szyliśmy do Ojca Świętego.

To co przeżyliśmy pozostanie  
w naszych sercach na zawsze. Dzi-
siaj wspominając  te chwile stwier-
dzamy wspólnie z mężem, że tak 
miało być. Zbyszek i ja, oraz nasze 
dzieci, mieliśmy być w tym miejscu. 
Pan chciał abyśmy dotknęli świę-
tości Jana Pawła II w wymiarze du-
chowym. To był czas modlitwy, za-
wierzenia życia Bogu,  refleksji nad 
tym, co jest teraz i co przed nami. 
Byliśmy wszyscy razem, staliśmy 
obok siebie w takiej bliskości, że do-
tykaliśmy się nawzajem. Każdy z nas  
w milczeniu i zamyśleniu „oddychał 
tą chwilą”. Płakaliśmy ze wzruszenia 
i szczęścia. Tylko nasza mała Fau-
stynka pytała, nie rozumiejąc powagi 
sytuacji, dlaczego płaczą wszyscy  
w około. Płacz i radość przeplatały się 
wzajemnie. Nad głowami powiewało 
morze flag. Widoczne były nasze oj-
czyste barwy, ale i różnych narodów. 
To był jeden, wielki, międzynarodowy 
znak pokoju.

Bł. Jan Paweł II to człowiek na-
szych czasów. Dziękujemy Bogu, że 
dane nam było żyć w czasach jego 
pontyfikatu. Dziękujemy, że mogli-
śmy obserwować jego drogę do 
świętości, jego zaangażowanie na 

rzecz człowieka, życia, rodziny. Ko-
chał młodzież i ta młodzież była w tym 
dniu blisko Niego. Młodzież z całego 
świata, uśmiechnięta i pełna nadziei. 
Cieszymy się z mężem, że mogliśmy 
dać naszym dzieciom ten święty czas 
modlitwy. Mamy nadzieję, że będzie 
nam dane doczekać kanonizacji  
i wspólnie z naszymi dziećmi i ich ro-
dzinami przeżywać jeszcze raz Świę-
tość Tego Człowieka.

Dziękujemy Bogu także za to, że 
dał nam sposobność bycia w Asyżu 
u Świętego Franciszka i w Cascia 
u Świętej Rity. Dotknęliśmy w tych 
miejscach świętości. Święty Franci-
szek z Asyżu jest patronem nasze-
go najmłodszego syna Franciszka. 
Przy grobie tego świętego zakonni-
ka modliliśmy się za naszego syna  
i pozostałe nasze dzieci. Modliliśmy 
się o święte powołania kapłańskie  
i zakonne. Aby nie zabrakło w naszym 
świecie świętych ludzi, którzy swoim 
życiem świadczą   o miłości Jezusa. 
Święta Rita, kolejna postać na naszej 
drodze. Patronka spraw trudnych  
i beznadziejnych. Żona, matka i za-
konnica. Stygmatyczka, ideał modli-
twy   i przebaczenia. Wierna naśla-
dowczyni Matki Najświętszej. Przed 
relikwiami Tej Świętej modliliśmy się 
za naszych bliskich, o zgodę i jedność 
w rodzinach, miłość i oddanie małżon-
ków.

„Chrześcijanin winien żyć w per-
spektywie wieczności”. Tak myślał  
i mówił błogosławiony Jan Paweł II.  
Pragnienie nieba jest także naszym 
udziałem.

Z Panem Bogiem!
Justyna i Zbyszek z dziećmi  

Mikołajem, Faustynką i Franciszkiem.
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Oto słowa pieśni religijnej wy-
rażające istotną cechę misji ka-
płańskiej. Święty Jan Chryzostom, 
biskup Konstantynopola żyjący  
w IV wieku po Chrystusie, w „Dia-
logu o kapłaństwie” w ten sposób 
ujął tę misję: „Kto rozważy tak wiel-
ką rzecz, że człowiek obleczony 
w ciało i krew może zbliżyć się do 
świętej i czystej Istoty, ten zobaczy 
jak wielkim zaszczytem obdarzyła 
kapłanów łaska Ducha (…). Ci, któ-
rzy zamieszkują ziemię (…), zostali 
posłani, aby szafować niebieskimi 
skarbami i otrzymali moc, jakiej nie 
dał Bóg aniołom i archaniołom”. 

Dłonie powołane 
Zapewne znamy słowa popu-

larnej piosenki religijnej „Pan kiedyś 
stanął nad brzegiem”. Ta pieśń kry-
je w sobie głęboką prawdę. Prawdę 
o tym, że Bóg potrzebuje ludzi, po-
trzebuje człowieka!

Już w Starym Testamencie Bóg 
posyłał do ludzi w swoim imieniu 
Proroków. Niektórzy jak Jeremiasz, 
bronili się tłumacząc: „Ach Panie 
Boże, przecież nie umiem mówić, 

W kapłańskiej władzy wielka moc,
sprowadza Boga na ołtarze.
Oczyszcza z grzechów duszy noc,
Chrystusa Ciało daje w darze.

Kapłańskie dłonie
Paweł Jacko CRL
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bo jestem młodzieńcem!” Pan na-
tomiast odpowiedział: „Nie mów, je-
stem młodzieńcem, gdyż pójdziesz 
do kogokolwiek cię poślę i będziesz 
mówił cokolwiek Tobie polecę”  
(Jr 1). W Nowym Testamencie sam 
Pan Jezus wybiera sobie ludzi. Tak 
było nad jeziorem Genezaret, gdzie 
powołał Andrzeja, Piotra, Jakuba  

i Jana, mówiąc do nich: „Pójdźcie za 
mną a uczynię was rybakami ludzi” 
(Mt 1,17). A oni zostawili wszystko: 
ojca, matkę, rodziny, sieci, łodzie  
i poszli za Nim.

Pan Jezus zawsze powoływał 
kogo chciał. W kościele św. Ludwi-
ka w Rzymie znajduje się obraz Mi-
chała Caravaggio, przedstawiający 
siedzącą grupę ludzi, którzy są bar-
dzo zajęci leżącą na stole stertą pie-
niędzy. Tylko jeden z nich – celnik 
Mateusz – patrzy ze zdumieniem 
na kogoś w drzwiach. Tym kimś jest 
Jezus wskazujący palcem na Mate-
usza. Mateusz zdaje się pytać: „Pa-
nie, czy to o mnie chodzi? A może  
o któregoś z nich?” 

Wielu powoływanych przez Je-
zusa nie dowierza, swojemu wy-
braństwu. Dał temu wyraz św. Pa-
weł, gdy pisał do Koryntian: „Przypa-
trzcie się bracia powołaniu wasze-



28

mu! Niewielu tam mędrców według 
oceny ludzkiej, niewielu możnych, 
niewielu szlachetnie urodzonych… 
Bóg wybrał właśnie to, co niemoc-
ne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1, 
26-27).

Dłoni modlitewny gest
Niełatwo przychodzi człowie-

kowi stawać przed Bogiem i z Nim 
rozmawiać. Często prowadzi to 
do tego, że ludzie mało się modlą,  
a czasem z modlitwy rezygnują. 
„Muszą jednak istnieć tacy ludzie, 
którzy modlą się za tych, co nie 
modlą się wcale”- powiedział Victor 
Hugo. Warto pamiętać, że wśród 

nas są ludzie, którzy wytrwale po-
konują takie same, co my trudności. 
Każdego dnia stają przed Bogiem, 
by modlić się w swoim imieniu i za 
nas. Za Ciebie i za mnie. Jak pa-
sterz, który troszczy się o swoje 
owce. To kapłani, którzy składając 
ręce zabiegają przede wszystkim 
o zachowanie łączności pomiędzy 
człowiekiem a Bogiem. Modlą się 
przy Ofiarnym Stole i z brewia-
rzem w ręku. Podczas spowiedzi 
w konfesjonale i na katechezie. Na 
różańcu i w cieniu wiecznej lampy, 
przebywając w towarzystwie Mi-
strza z Nazaretu. Gdy ich widzimy  
i w samotności. Słuchają swego Do-

Kanonicki  Ośrodek  Powołań
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brego Pasterza, by przekazać nam 
Jego Słowo. Zawsze są gdzieś ręce 
wzniesione w modlitwie. 

Dłonie rozdzielające Chleb Życia
Są takie miejsca, gdzie ludzie 

bardzo oczekują kapłana, czasem 
nawet przez wiele miesięcy. Zdarza 
się, że zbierają się w opuszczonej 
świątyni, kładą na ołtarzu pozostałą 
jeszcze kapłańską stułę, odmawiają 
wszystkie modlitwy liturgii mszalnej, 
a przed Przeistoczeniem zapada 
głęboka cisza, czasami przerwana 
płaczem... Tak bardzo pragną usły-
szeć te słowa, które tylko kapłań-
skie usta mogą skutecznie wypo-
wiedzieć. Nie można wyjąć Eucha-
rystii z rąk kapłana. 

Dłonie Rozgrzeszające
Kapłan to pasterz, który jest 

zawsze gotowy szukać zabłąkanej 
owcy i opatrzyć jej rany. Konfesjo-
nał... Choć jest to najtrudniejsza  
i najbardziej delikatna posługa ka-
płańska, jest ona najpiękniejsza  
i przynosząca radość, jaka staje 
się udziałem pasterza, który odna-
lazł zagubioną owcę. To on poznaje 
nasze słabości i upadki, ocenia pra-
gnienia poprawy, rozpoznaje dzia-
łanie Ducha Świętego i przekazuje 

Kontakt w Gietrzwałdzie:
Jarosław Klimczyk CRL 

ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd
tel. (89) 652-12-23

e-mail: kop@kanonicy.pl

Kontakt w Krakowie:
Paweł Jacko CRL 
ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel. (12) 428-29-80, 502-762-865
e-mail: paweljacko@gmail.com

Kanonicki  Ośrodek  Powołań

przebaczenie, którego Bóg może 
udzielić za jego pośrednictwem. To 
kapłan jest tym pasterzem, który 
wyprowadza nas - Ciebie i mnie -  
z ciemnej doliny grzechu. To on 
obdarza nas życiem w obfitości, by 
kiedyś zamieszkać w domu Pana 
po najdłuższe czasy.

Choćbyście mieli tutaj 200 anio-
łów, to i tak nie mogliby wam dać 
rozgrzeszenia. Jedynie kapłan (...) 
może to uczynić. Może wam powie-
dzieć: “Ja ciebie rozgrzeszam, idź 
w pokoju”. - tak mówił św. Jan Vian-
ney, proboszcz z Ars. 

Bóg szuka ludzi gotowych pójść 
za Nim. Szuka ich nie dla Siebie, 
ale szuka ich dla nas! Bo to właśnie 
nam potrzebny jest ktoś, kto opowie 
Dobrą Nowinę o zbawieniu, kto uka-
że prawdę o celu i sensie naszego 
ludzkiego życia i kto w imię Chry-
stusa odpuści nasze grzechy. Tych 
ludzi nazywamy kapłanami. 

A Ty, Młody Przyjacielu, może 
Ciebie wzywa Dobry Pasterz do tej 
niezwykłej przygody, którą jest ży-
cie zakonne i kapłaństwo? Może 
potrzebuje Twego serca młodego 
zapałem i Twoich dłoni? Nie opieraj 
Mu się i idź za Nim!
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Imię: Szymon
Nazwisko: Szajko

Pseudonim: Szachraj
Wiek: 26 % zniżki

Miejsce zamieszkania: Kraków, 
ul. Bożego Ciała 26

Znaki szczególne:  banan na 
twarzy

Zawód: ksiądz

PRZEBIEG KARIERY:  
2 sierpnia 2004r. wstępuje do 

postulatu w zakonie Kanoników 
Regularnych Laterańskich. Odby-
wa szereg robót remontowo-bu-
dowlanych by 28 sierpnia zostać 
przyjętym do nowicjatu. Jako prze-
biegły nowicjusz i kustosz kaplicy 
seminaryjnej pracuje i uczy się do 
28 sierpnia 2005r. kiedy to składa 
śluby zakonne i staje się zarad-
nym klerykiem CRL. Obejmuje na 
rok funkcję ogrodnika i seminaryj-
nego organisty, którą będzie pełnił 
do końca formacji. Zostaje także 
„pracownikiem naukowym ITKM”. 
W roku 2005-2006 zostaje kuszto-
szem sali komputerowej. Przeżywa 
od 2005 do 2008r. najlepsze lata 
kariery jako redaktor naczelny „Cor 
Unum”. W 2007 roku pełni funk-
cję ceremoniarza Bazyliki Bożego 
Ciała. 29 maja 2009r. przyjmuje 
święcenia i staje się cnotliwym dia-
konem CRL.  Po roku wytężonych 
przygotowań 26 maja 2011r. w Ełku 
przyjmuje święcenia prezbiteratu 
i staje się świątobliwym kapłanem 
CRL.

Historie

Kanonicy  
z przymrużeniem oka
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PORWANIE JASIA
Pewnego gorącego lata, pod-

czas obozu dla dzieci i młodzieży  
w Rąpinie postanowiliśmy jako 
opiekunowie grupy zorganizować 
uczestnikom nocną grę terenową. 
Potrzebowaliśmy o tylko wymyśleć 
dla niej odpowiednią fabułę. Jeden 
z nas wpadł na świetny pomysł. 
Gdy promieniujące czerwienią słoń-
ce sennie chyliło się ku zachodowi, 
ukradkiem ukryliśmy małego Jasia 
na pobliskiej plebanii.  Gdy młodzi 
kładłi się spać, my jak zwykle przy-
stąpiliśmy do liczenia dzieci w łóż-
kach. Trzydzieści cztery …. trzydzie-
ści pięć…. trzydzieści sześć dusz. .. 
trzydzieści sześć?!?!  Powinno być 
trzydzieści siedem osób. „Przelicz 
jeszcze raz” – powiedział Łukasz 

M.  Jeszcze raz, jeden.. dwa… trzy 
…. ….  trzydzieści pięć… trzydzie-
ści sześć!  Jednego brakuje!! Wy-
raźnie zaniepokojeni wybiegliśmy  
z tzw. oazówki  na naradę pod wia-
tą plebanii. Ustaliliśmy po cichu, ze 
brakuje małego Jasia. Dzieci jak 
zwykle wszystko podsłuchiwały, ale 
wydawało się, że wieść o zniknięciu 
Jasia wywołała niemałe poruszenie. 
Ogłosiliśmy alarm. Wszyscy zosta-
li zerwani z łóżek. Rozpoczęło się 
dokładne poszukiwanie Jasia na 
terenie obozowiska. Wszyscy wy-
chowawcy bili wyraźnie zdenerwo-
wani. Został zaangażowany także 
ks. proboszcz Jan L., który zwykle 
bardzo spokojny teraz okazał zna-
miona niepokoju. „ Nie ma Jasia!!!” 
-wykrzykiwały dzieci. Zaginął!!! Jaś, 

o siedmiu latach formacji kanoniczej przeciętny ksiądz posiada 
nie tylko solidny zasób wiedzy, cnotliwe życie czy bagaż doświad-
czeń. Ma też mnóstwo wspomnień. Jedne przyjemniejsze inne 
mniej, najbardziej zapadają w pamięć – co chyba zrozumiałe –naj-
ciekawsze i najśmieszniejsze historie. Oto kilka z nich.

P

pamiętny obóz w Rąpinie
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gdzie jesteś??? – wołały.  Strach 
wkradł się w serca obozowiczów.  
Nagle na plebanii odezwał się te-
lefon. Do słuchawki podbiegł Łu-
kasz… po kilku słowach wszystko 
było jasne. Jasio porwany!!! Dzwonił 
porywacz żądający okupu. Wszy-
scy mieli iść do lasu. Ks. proboszcz 
postanowił pozostać na miejscu  
i zadzwonić po policję.  Ruszyliśmy  
z grupą głęboko w ciemny las. Dzie-
ci przerażone sytuacją starały się 
pomóc. Nagle podbiegł do opieku-
nów jeden z  małych wystraszonych 
chłopców. „Widziałem Jasia przed 
porwaniem!!” – wykrzyczał. „Gdzie  
i kiedy?” – odrzekliśmy. „Nooo… 
wieczorem jak się kąpał… yyy…. 
pod prysznicem… znalazłem jego... 
majtki!” I szybkim ruchem ręki wy-
ciągnął z kieszeni mokre niebieskie 
majtki. Nie mogliśmy wytrzymać ze 
śmiechu. Dzieci były trochę zdez-
orientowane. Oczywiście niedługo 
później Jasio się odnalazł i wszyscy 
znów mogli w spokoju położyć się 
spać. Ale tamtej gry terenowej nigdy 
nie zapomnę.

INCEPCJA
Wszyscy klerycy  doskonale 

wiedzą ile sił pochłaniają przygoto-
wania do odpustu w Gietrzwałdzie. 
Każdy z tych pracowitych dni mija 
nam pod hasłem: „Budujesz, re-
montujesz, ewangelizujesz”, gdyż 
poza pracami przy sanktuarium 
trzeba czasem mieszać zaprawę, 
budować rusztowania, itp. Gdy  
w końcu jest po wieczornym Apelu 
Maryjnym, oczy same zamykają się 
do snu, niemal natychmiast. 

Któregoś razu, gdy po takim 
dniu siedzieliśmy już w pokoju 

domu pielgrzyma oddając się luź-
nym rozmowom, najzwyczajniej 
w życiu zasnąłem. Śniło mi się, że 
po ciężkim dniu prac w Gietrzwał-
dzie, wśród wieczornych luźnych 
rozmów, zasnąłem, a po naszym 
pokoju chodziły gigantyczne pająki. 
Chciałem obudzić się we śnie, by 
ostrzec chłopaków przed pająkami, 
ale obudziłem się naprawdę i zaczą-
łem krzyczeć: „Widzieliście pająki? 
Taaaakie pająki! Taaaakie wielkie,  
z taaaakimi nóżkami ” (tutaj szeroko 
rozłożyłem ręce). Na chwilę zapadła 
głucha cisza, a po chwili, wszyscy 
ze śmiechu tarzali się po podłodze. 

Muszę w tym miejscu wspo-
mnieć, że nie był to osamotniony 
przypadek. Podobne historie zda-
rzały się i innym. Niech wspomnę 
tylko o pewnym kleryku, który przez 
sen potrafił otworzyć chrupki i zjeść 
je, na drugi dzień w ogóle tego 
nie pamiętając (to nie byłem ja :P 
 -przypis od Red. Naczelnego).

U DENTYSTY
Pewnego dnia z silnym bólem 

zęba poszedłem do dentysty. Gdy 
dotarłem na miejsce w recepcji spo-
tkałem młodą, atrakcyjną dentystkę, 
ubraną w biały fartuch. Po zareje-
strowaniu zaprosiła mnie do gabi-
netu. Nie potrafiłem odmówić. Gdy 
usiadłem na fotelu dentystycznym 
podeszła do mnie inna, nieco star-
sza pani i zaczęła zabieg. „A to pani 
nie będzie leczyć mojego zęba?” – 
zapytałem tamtą. „Niee, ja jestem 
tylko asystentką”. „To dobrze”- od-
powiedziałem wyraźnie zadowolony.   
A ona, wyraźnie zmieszana, zapyta-
ła: „dlaczego dobrze?”  –„Bo słysza-
łem, że piękne kobiety zadają naj-
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więcej bólu”. Wybuchliśmy wszyscy 
radosnym śmiechem. Śmialiśmy się 
tak, że trudno było późnej wznowić 
zabieg. No ale cóż, teraz już potrafię 
bez problemu rozróżnić dentystkę 
od asystentki.

 
BABCIA „PIRATEM DROGOWYM”

W wakacje między obozem  
z dziećmi, pielgrzymką a praktykami 
w Gietrzwałdzie, udałem się razem  
z  Łukaszem M. i Łukaszem B. na 
kilka dni odpoczynku do Ełku. Wśród 
wielu atrakcji jakie gwarantuje zie-
mia mazurska i piękna Suwalsz-
czyzna wybraliśmy kilka miejsc, 
które pragnęliśmy zwiedzić. Jednym  
z nich były mosty zabytkowej trakcji 
kolejowej w Stańczykach. 

Było tuż po godzinie 15, więc 
mknąc trasą Kowale Oleckie - Goł-
dap, kończyliśmy odmawiać Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia. Gdy 
wypowiedzieliśmy ostatnie „Amen”, 
na wyjątkowo prostej i pustej tego 
dnia drodze, pojawił się tuż przed 
nami czerwony Polski Fiat 126 p. 
Łukasz zerknął w lusterko, włączył 
kierunkowskaz i rozpoczął manewr 
wyprzedzania. Jednak w tym sa-
mym momencie ów maluch również 
zaczął nerwowo zjeżdżać na lewy 

pas ruchu. Spojrzeliśmy na zrozpa-
czoną twarz młodego kierowcy i po 
chwili zrozumieliśmy jego despera-
cję. Nie mógł on zjechać w lewo, bo 
my blokowaliśmy mu pas, nie mógł 
też dłużej jechać prosto, bo … środ-
kiem prawego pasa jechała na elek-
trycznym wózku inwalidzkim babcia. 
Spróbował więc ucieczki na pobo-
cze, jednak gdy koła dotknęły szu-
tru, samochód bezwładnie stoczył 
się w przydrożny rów. Przez jakieś 
100 metrów jechał jeszcze rowem 
pochylony pod kątem ponad 45 st., 
by zatrzymać się pół metra przed 
słupem wysokiego napięcia i osta-
tecznie przewrócić na prawy bok. 

My zaś widząc co się dzieje, po 
wyprzedzeniu babci, która niczego 
nieświadoma, z pomalowanymi na 
czerwono policzkami, dalej wiozła 
na kolanach reklamówkę ziemnia-
ków, zjechaliśmy na pobocze. Pod-
biegliśmy szybko do ofiar wypadku 
i naszym oczom ukazał się obraz 
jakby z filmu o czterech pancernych. 
Drzwi od kierowcy otworzyły się do 
góry jak właz do czołgu i kolejno 
zaczęli z niego wysiadać pasażero-
wie. Wszyscy czterej ubrani byli jed-
nakowo: w koszulkę na ramiączka, 
nylonowe dresy i adidasy. Również 
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pozdrowienia, którymi witali nas 
kolejno owi „czołgiści” można zali-
czyć do tej samej kategorii. Używali  
w tym celu słów powszechnie stoso-
wanych przez „lumpenproletariat”, 
zaczynających się na k., ch., p.,  
z tym, że u każdego z nich te słowa 
różniły się funkcją w zdaniu. Jeśli  
u pierwszego ch. był podmiotem, 
to u drugiego orzeczeniem, u trze-
ciego okolicznikiem, a u czwarte-
go przydawką. W takiej konwencji 
zeskakiwali kolejno na ziemię za-
ostrzając sytuację. Rozładował ją 
dopiero ostatni z nich. Kiedy tak 
stał na kole wywróconego auta i wy-
krzykiwał swoją apoteozę na naszą 
cześć, coś mu się przypomniało.  
Z grymasem na twarzy, wskazu-
jącym na intensywne myślenie 
wykrzyknął: „BOOMBOX, GDZIE 
JEST BOOMBOX?!”. Po czym  
z powrotem zanurkował miedzy fo-
tele pojazdu, by po chwili w geście 
triumfu wydostać się na zewnątrz  
z czarnym magnetofonem na bate-
rie w ręku. Kiedy uświadamiał sobie, 
że jego akcja ratownicza zakończyła 
się powodzeniem i myślami pewnie 
był już przy kolegach, doce-
niających jego poświę-
cenie dla - tak 
ważne-

go dla każdego młodego człowieka 
Boomboxu – nagle runął na ziemie  
z rozbitym skarbem pod sobą. 
Wszyscy wybuchli donośnym śmie-
chem, ponieważ ów młody człowiek, 
wybijając się z przedniego koła sa-
mochodu, obrócił je, sam potężnie 
spadając w wysoką trawę. Wtedy 
dopiero emocje opadły i można 
było rozpocząć rozmowę o ewen-
tualnej pomocy. Bez większego 
problemu siedmiu młodych, silnych 
mężczyzn, przy pomocy dwulitro-
wego silnika naszego Volgswage-
na, wydobyło pojazd na jezdnię. Ku 
naszemu wielkiemu zdziwieniu na 
czerwonym lakierze maluszka nie 
było żadnego wgniecenia, ani rysy. 
Wysoka trawa podziałała jak gąb-
ka. Po wyciągnięciu jej spomiędzy 
tłumika a silnika „chłopaki” razem 
ze swoim Boomboxem pojechali 
dalej. My zaś dzięki tej historii do-
świadczyliśmy, jak potężna jest 
moc modlitwy odmawianej przed  
i w trakcie podróży.  A babcia? Bab-
cia pewnie dalej jeździ na bazar 
swoim wózkiem inwalidzkim stwa-

rzając zagrożenie na 
drodze. 
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Z małą łezką w oku musimy zanucić refren piosenki Mieczysława 
Fogga: Szymku: „to ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy”… 

W czwartek 26 maja w Ełku przyjąłeś Święcenia Kapłańskie.  We 
wspomnianą „niedzielę” 29 maja w swojej rodzinnej parafii odprawi-
łeś pierwszą Mszę Świętą. Chcąc, nie chcąc, Twoje prymicje były ofi-
cjalnym zakończeniem seminaryjnej formacji. Co za tym idzie? Ech.. 
Wiadomo drogi Współbracie- nie będziemy już Ciebie mieli w naszej 
seminaryjnej ekipie! 

Faktem jest, że nie wyjeżdżasz na drugi koniec świata, jednak nie 
będziemy już się widywać tak często jak do tej pory.  

Nie myśl jednak, że nie cieszymy się z Twojego Kapłaństwa. 
To, że jesteś już księdzem, dodaje nam siły i motywacji w krocze-
niu do naszych święceń. Jednak rozstanie jest zawsze rozstaniem,  
a serce nie sługa i czasem słuchać nie chce….

Życzymy Ci udanej drogi do Zbawienia, po której od niedawna kro-
czysz, jako Chrystusowy Kapłan. Od teraz będziesz wyjątkowo blisko 
Boga. W swoich dłoniach będziesz trzymać Tego, który stworzył świat! 
Wierzymy, że to doda Ci siły w konfesjonale i podtrzyma w trudnych 
życiowych chwilach.  

Wiedz, że zapiszesz się w naszej pamięci, jako człowiek weso-
ły, sympatyczny, którego specyficzne żarty rozbrajały największych 
ponuraków. Zapamiętamy Twoją grę na pianinie, którą urozmaicałeś 
nam czas, a w czasie sesji tą samą grą doprowadzałeś nas do białej 
gorączki. Dzięki za kilka dobrych lat Twojego bycia Redaktorem Cor 
Unum. A największe DZIĘKI za to, że byłeś zawsze wtedy, kiedy Two-
jego bycia potrzebowaliśmy…

Współbracia z Seminarium. 

Szymonie! Drogi
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Współbracia z Seminarium. 

Szymonie! 
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Kronika Seminarium
Pogrzeb śp. ks. Aleksandra Drążka CRL, 
Zaborów, 28 kwietnia 2011

Nasze Seminarium uczestniczyło  
w pogrzebie współbrata, ś. p. ks. Aleksandra 
Drążka CRL. Msza św. pogrzebowa odby-
ła się w parafii p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Zaborowie (diecezja rzeszowska), 
o godzinie 14.00. Liturgii przewodniczył 
J. E. bp Edward Białogłowski. Na pogrzeb 
przybyli liczni kapłani diecezjalni, „księża 
rodacy”, współbracia z zakonu oraz nie-
malże cała wspólnota parafialna. Homilię 
wygłosił  proboszcz Bazyliki Bożego Ciała  
w Krakowie ks. Piotr Walczak CRL.

Śluby wieczyste Adama Wójcickiego CRL, 
Kraków, 5 maja 2011

Maciej Guziejko CRL

We wspomnienie świętego Stanisława Kazimierczyka Adam Wójcicki 
CRL złożył na ręce Opata Generalnego Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich ks. Bruno Giuliani CRL wieczystą profesję zakonną. Obrzęd 
złożenia ślubów odbył się na Mszy św. o godzinie 19.00  w Bazylice Bo-
żego Ciała w Krakowie. Całej liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. 
Opat Bruno Giuliani CRL. 

W uroczystości wzięli udział współbracia z Klasztoru Bożego Ciała, 
rodzina i przyjaciele Adama, wierni z Parafii Bożego Ciała, oraz Szafarze 
Najświętszego Sakramentu Archidiecezji Krakowskiej, którym patronuje 
św. Stanisław Kazimierczyk. 

P o n a d t o 
na Mszy św. 
byli obecni re-
p r e z e n t a n c i 
wszystkich pro-
wincji naszej 
kongregacji (m.in.  
z Anglii, Włoch, 
Argentyny, Bra-
zylii, Hiszpanii), 
gdyż odbywali 
oni w tym cza-
sie Radę Opata 
Generalnego.  
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Konferencja naukowa w klasztorze Bożego Ciała
Kraków, 6-7 maja 2011

Na początku maja mieliśmy okazję uczestniczyć w sympozjum naukowym: 
„Poznaj historię, zrozumiesz współczesność”, zorganizowanym przez Instytut 
Badań nad Kanonikatem Regu-
larnym. Tematami, które przewi-
jały się przez referaty, był Klasztor 
Bożego Ciała Kanoników Regu-
larnych w Krakowie w okresie 
przedtrydenckim, oraz postać św. 
Stanisława Kazimierczyka. Głów-
nym organizatorem spotkania,  
był ks. prof. dr hab. Kazimierz  
Łatak CRL.  

Dziękczynienie za kanonizacje i beatyfikacje 
Kraków, 7-8 maja 2011  

Również na początku maja dziękowaliśmy Bogu za kanonizację 
Stanisława Kazimierczyka oraz beatyfikację Jana Pawła II. 

W sobotę, 7 maja, w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie uczestni-
czyliśmy we Mszy św. dziękczynnej. Liturgii o godzinie 19.00 prze-
wodniczył J. E. Ks. Biskup Jerzy Mazur SVD (Ordynariusz Ełcki). Po 
końcowym błogosławieństwie, procesyjnie udaliśmy się do mauzo-
leum Kazimierczyka. Tam każdy z obecnych mógł ucałować relikwie 
naszego świętego Współbrata.   

Z kolei 8 marca, w Uroczystość świętego Stanisława Biskupa i Mę-
czennika wzięliśmy udział w procesji z Wawelu na Skałkę. Nieśliśmy  
w niej relikwie św. Stanisława Kazimierczyka. Obok nas z relikwiami 
bł. Jana Pawła II szli diakonii z Wyższego Seminarium w Krakowie.   

Bezpośrednio po procesji odbyła się Msza św., której przewodni-
czył JEm. Kardynał Camillo Ruini, u boku z JEm. Kardynałem Stani-
sławem Dziwiszem.

Po Mszy relikwiami św. 
Stanisława Kazimierczyka za-
opiekowali się Nadzwyczajni 
Szafarze Najświętszego Sa-
kramentu Archidiecezji Kra-
kowskiej, którzy w uroczystej 
procesji, odnieśli do Bazyliki 
Bożego Ciała relikwie swojego 
Patrona.
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Święcenia Prezbiteratu i Diakonatu
Ełk, 26 maja 2011  

26 maja w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, pod-
czas Mszy św. o godzinie 18.00 odbyły się święcenia naszych współbraci. 

Grzegorz Cyganik CRL i Adam Wójcicki CRL otrzymali święcenia 
diakonatu, zaś Szymon Szajko CRL święcenia prezbiteratu. Święceń 
udzielił i homilię wygłosił J. E. ks. bp Romuald Kamiński- biskup pomoc-
niczy Diecezji Ełckiej.

We Mszy św. wzięli udział nasi współbracia, księża, klerycy, siostry 
zakonne, rodziny nowowyświęconych, ministranci oraz licznie przybyli 
wierni z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.

Elementem, który szcze-
gólnie ubogacił całą liturgię, 
był parafialny chór „Kontra-
punkt”, który swoim śpie-
wem dodał uroku całej uro-
czystości.

Po Mszy św. Przeor Ka-
nonii Ełk ks. Andrzej Olek-
sy CRL zaprosił wszystkich 
zgromadzonych w koście-
le na poczęstunek. Z racji 
ogromnej liczby gości, odbył 
się on na świeżym powietrzu, 
przed plebanią kanoników.

Prymicje Szymona Szajko
Ełk, 29 maja 2011  

29 maja o godzinie 11.00 ks. Szymon Szajko CRL odprawił w rodzin-
nej parafii p.w. Chrystusa Sługi w Ełku, swoją Mszę Świętą prymicyjną. 

Cała uroczystość rozpoczęła się w rodzinnym domu neoprezbitera. 
Tam rodzice Szymona, Państwo Ewa i Robert Szajko, pobłogosławili syna 
przed jego pierwszą Mszą. Następnie cała rodzina, współbracia i goście, 
ruszyli spod bloku w stronę kościoła, który stanowi zarazem diecezjalne 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W kościele ks. Szymon przywdział ornat i w uroczystej procesji udał 
się do Ołtarza.

Na początku nastąpiły życzenia i gratulacje. Jako pierwszy przemówił 
miejscowy proboszcz, ks. prałat Mieczysław Brzóska. Następnie swoją ra-
dość z powołania ks. Szymona wyraziły dzieci i młodzież oraz przedstawi-
ciele rodzin parafii.
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Po Ewangelii kazanie wygłosił ks. Piotr Walczak CRL- proboszcz Pa-
rafii Bożego Ciała na Krakowskim Kazimierzu. Na samym początku ks. 
Piotr podziękował w imieniu Kanoników Regularnych Państwu Ewie  

i Robertowi Szajko, 
za wielki dar w po-
staci ich Syna, który 
ofiarowali naszemu 
Zakonowi.

Przed błogo-
sławieństwem ks. 
Szymon wyra-
ził wdzięczność 
wszystkim drogim 
mu osobom, któ-
re Bóg postawił na 
jego drodze. Naj-
bardziej wzruszają-

cą chwilą, był moment podziękowania rodzicom. Wtedy ks. Szymon wrę-
czył mamie i tacie 26 róż, które symbolizowały 26 lat jego życia.

Cała uroczystość zakończyła się błogosławieństwem. Ks. Szymon po-
błogosławił rodziców i rodzeństwo. Następnie kapłanów, kleryków, sio-
strę zakonną, ministrantów, rodzinę i wszystkich obecnych na Mszy.

Liturgię uświetnił parafialny chór „Serviter”, który swoim śpiewem 
wprowadzał niezwykłą atmosferę. Warto dodać, że osobą, która kieruje 
chórem, jest właśnie tato ks. Szymona- Pan Robert Szajko, parafialny or-
ganista.

W tym roku obchodzimy następujące jubileusze:

KS. ZENON SKÓRA CRL (Kraków)– 60 lat ślubów zakonnych
KS. FELIKS POPIELEWICZ CRL (Wawierka/ Białoruś)– 60 lat ślubów zakonnych

KS. JÓZEF STRAMEK CRL  (Gietrzwałd)- 60 lat ślubów zakonnych
KS. STANISŁAW CHOJNACKI CRL (Gietrzwałd)– 50 lat ślubów zakonnych

KS. ANDRZEJ OLEKSY CRL (Ełk)– 25 lat ślubów zakonnych 
KS. ROBERT MAZURKIEWICZ CRL (Drezdenko)- 25 lat ślubów zakonnych
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ś.p. 
ks. Aleksander Drążek CRL 

1940-2011
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Ks. Aleksander był synem Henryka i Karoliny. Urodził się 8 sierp-
nia 1940 r. w Zaborowie na Podkarpaciu. Miał kilkoro rodzeństwa.

Ks. Drążek był zawodowym żołnierzem Ludowym Wojsku Pol-
skim w stopniu chorążego. Latem 1965 r. wstąpił do Zakonu Kano-
ników Regularnych. Wcześniej był w nowicjacie u Salezjanów, gdzie 
jego wujek (brat matki) był misjonarzem w Japonii.

Nowicjat odbył w Krakowie pod kierunkiem ks. Franciszka Mar-
tuszewskiego CRL. Sutannę otrzymał w Uroczystość św. Augustyna 
28 sierpnia 1965 r. Śluby zakonne czasowe złożył 29 sierpnia 1966 
r., zaś śluby uroczyste 28 sierpnia 1971 r. Studia filozoficzno-teolo-
giczne ukończył w Instytucie Księży Misjonarzy na Stardomiu.

Święcenia przyjął:

Lektorat - 9.X.1969 r.
Akolitat - 22.III.1970 r.
Subdiakonat - 21.XII.1971 r.
Diakonat - 26.II.1972 r.
Prezbiterat - 17.VI.1972 r. w Krakowie z rąk J.E. bpa Albina Małysiaka.

W latach 1972-1973 pracował w Ełku, zaś  w latach 1973-1976 
w Niegosławiu, jako wikariusz i katecheta.

Latem 1976 r. wyjechał do Belgii, by przygotować się do pracy 
misyjnej w Zairze. Rezydował w klasztorze w Namur. Tam, w Cen-
trum Misyjnym w Brukseli, uczył się języka francuskiego i przygoto-
wywał się do pracy w Afryce.

Jesienią 1977 r. wyjechał do Zairu, jako pierwszy misjonarz  
z polskiej prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich. Po krót-
kim pobycie w Bukavu, gdzie uczył się języka kiswahili, pracował  
w Punii, w Kindu i w Kasese. Najdłużej związany był z misją w Ka-
sese.

Jesienią 1988 r. ciężko zachorował, zapadł na malarię mózgo-
wą. Życie uratował mu anglikański pastor, który odnalazł go nieprzy-
tomnego w domu i własnym samolotem odtransportował do kliniki 
w Kalima. Po dość długim leczeniu w Kalima został przewieziony 
do Belgii, gdzie kontynuowano leczenie. Mimo wielu kuracji w Belgii  
i w Anglii nie odzyskał już nigdy zdrowia. Nie powrócił też do Afryki. 

Rezydował najpierw w klasztorze w Namur, będąc jednocześnie 
wikariuszem przy tamtejszej katedrze, a od 1994 roku w parafii Ro-
see, obsługiwanej przez Kanoników.

Zm. 15 kwietnia 2011 r. w Rosee. Pogrzeb odbył się w Zabo-
rowie 27 kwietnia 2011 r. Liturgii przewodniczył bp Edward Biało-
głowski, sufragan rzeszowski. Ciało ks. Aleksandra pogrzebano na 
cmentarzu parafialnym w Zaborowie.
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LIPIEC
„WAKACJE Z BOGIEM”- 

obóz letni dla dzieci  
i młodzieży w Bartoszach na 

Mazurach.
Organizatorzy: ks. Paweł 
Greń CRL (Ełk- główny 

organizator), ks. Tomasz 
Szatanik CRL (Drezdenko-  
I turnus) i ks. Łukasz Ma-

tuszczak (Mstów- II turnus), 
kl. Paweł Jacko CRL (Kra-

ków- I i II turnus).

SIERPIEŃ
Warszawska Piesza  

PIELGRZYMKA  
Akademickich Grup „17” na 
Jasną Górę (Grupa Kano-
nicka: Błękitno-Czerwono-

Błękitna). 
Organizatorzy: ks. Łukasz 
Bugała CRL (Ełk), ks. To-
masz Tyszkiewicz CRL  
(Kraków) i ks. Jarosław 

Klimczyk CRL (Gietrzwałd).

Wakacje  
z  

Kanonikami

więcej na www.kanonicy.pl


