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Po długiej przerwie oddajemy w Wasze ręce zimowy numer Cor 
Unum. Tradycyjnie znajdziecie w nim wiele porywających artykułów, które 
nie pozwolą Wam odłożyć naszego pisma, zanim nie przeczytacie go  
w całości. 

Na samym początku opowiemy, jak w naszym Klasztorze wyglądają 
przygotowania do Świąt i samo Boże Narodzenie. Następnie spróbujemy 
przybliżyć historię i zwyczaje wspomnianych Świąt.

Później przejdziemy do nieco „cięższych” tematów. Poruszymy 
zagadnienie grzechu, oraz zatrzymamy się przez chwilę nad problemem 
nieletnich matek.  

W aktualnym numerze umieściliśmy również relację z pielgrzymki po 
sanktuariach Europy, w której uczestniczyli nasi Współbracia. Również, 
obchodząc pierwszą rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka, 
przeprowadziliśmy wywiad z ks. Piotrem Walczakiem CRL- Proboszczem 
Parafii Bożego Ciała. Następnie czekają na Was „Historie zza klauzury”. 
Tym razem kilka sekretów zdradził nam ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL.

Na samym końcu ostatnia porcja wrażeń- Seminaryjna Kronika! 
Podzielimy się również wspomnieniem po zmarłym niedawno  
śp. Księdzu Feliksie Mleczko CRL.

Życzymy przyjemniej lektury i zapraszamy na naszą stronę internetową! 
Z Bogiem! 

 

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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Jedną z tragedii współczesnego człowieka jest totalna 
nieumiejętność czekania. Człowiek jest dzisiaj niecierpliwy i to 
bardzo. Nie potrafi czekać. Zaspokaja wszelkie swoje zachcianki 
w mgnieniu oka. Staje się ich niewolnikiem.

Dla św. Augustyna tęsknota, jest podstawowym stanem 
człowieka. Dlatego nieumiejętność oczekiwania, wejścia  
w tęsknotę, umniejsza nas. Zubaża. Sami odzieramy się z jakiejś 
pełni człowieczeństwa, sami nakładamy sobie kajdany. Stajemy 
się niewolnikami niecierpliwości.

W sklepach, wielkich świątyniach komercji, Boże Narodzenie 
trwa już od początku listopada. Trzeba bardzo szybko kupować 
prezenty, bo później może już ich nie być. Zatraca się w nas 
piękno oczekiwania na przyjście Jezusa. A kiedy już przychodzi 
ten dzień, to nie robi on już na nas takiego wrażenia. Bo go nie 
oczekiwaliśmy. Już dawno rozpuściliśmy go w przedświątecznej 
gonitwie potrzeb i zachcianek. Jeżeli zapomni się jednak o tym 
że, Boże Narodzenie jest Jego narodzeniem, a nie czasem 
rubasznego Hoł! Hoł! Hoł! pokrzykiwanego przez, stylizowanego 
na św. Mikołaja, przerośniętego krasnala za kółkiem wielkiego 
tira wiozącego, wszem i wobec znany, świąteczny napój; to 
choćby ten, coraz bardziej zapominany Jezus, narodził się po 
raz kolejny, a nawet po raz setny czy tysięczny, a nie przyjmiesz 
Go do siebie, nie uświadomisz sobie, że to Jego narodziny, to 
biada ci. Bo będziesz jak Herod i faryzeusze i cała kompania im 
podobnych − mądrych  i zaradnych, według tego świata, którzy 
jednak nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. A ty? Czy 
jeszcze potrafisz? 

Jezus narodził 
się  w Betlejem

Grzegorz Cyganik CRL
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Od wydarzeń w Betlejem minę-
ło już ponad 2000 lat, nie dodając 
tysiącletnich proroctw zapowiada-
jących przyjście Chrystusa. W cią-
gu tego okresu napisano setki ty-
sięcy utworów literackich o Bożym 
Narodzeniu. Namalowano równie 
wiele obrazów, jak choćby ten  
w ołtarzu głównym Bazyliki Bo-
żego Ciała Kanoników Regular-
nych Laterańskich w Krakowie, 
autorstwa Dolabelli. Poczyniono 
także wiele przedstawień teatral-
nych tzw. „Jasełka”. W Kościołach  
w czasie bożonarodzeniowej Li-
turgii Mszy Świętej czytamy wciąż 
ten sam tekst Ewangelii św. Łu-
kasza: „W owym czasie wyszło 

rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludno-
ści w całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 
Wybierali się więc wszyscy, aby 
się dać zapisać, każdy do swe-
go miasta. Udał się także Józef  
z Galilei, z miasta Nazaret, do Ju-
dei, do miasta Dawidowego, zwa-
nego Betlejem, ponieważ pochodził  
z domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swe-
go pierworodnego Syna, owinęła 
Go w pieluszki i położyła w żło-

nov.  Łukasz Kopera

Bożym Narodzeniem  

Chyba nikt nie zaprzeczy, że Święta Bożego Narodzenia 
należą do najważniejszych uroczystości w kalendarzu Kościoła 
Katolickiego. Narodzenie to przecież życie. A my wyznajemy wiarę 
w osobowego Boga, który objawia się w Dzieciątku Jezus. I choć 
Wielkanoc to też narodziny, bo Zmartwychwstanie do nowego 
życia, to Boże Narodzenie jest wskazywane na Święto obchodzone 
z większą radością i sympatią. Zapewne wynika to z bogactwa 
tradycji towarzyszących pamiątce narodzin naszego Zbawiciela 
oraz niepowtarzalnej atmosfery wigilijnego stołu.  
W tym krótkim artykule postaram się przybliżyć genezę  
i najważniejsze tradycje grudniowych świąt Bożego Narodzenia.

  było tak…
Z 
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bie, gdyż nie było dla nich miejsca  
w gospodzie…”. (Łk 2, 1-7)

Tradycja Kościoła wskazuje, że 
pamiątkę narodzin Jezusa Chrystu-
sa zaczęto obchodzić już w pierw-
szych wiekach Chrześcijaństwa, 
czego świadectwem jest wzmianka 
w rzymskim kalendarzu świąt kato-
lickich z 354 r. Jednak najstarszym 
znanym obecnie autorem, który pi-
sał o narodzinach Jezusa w grudniu, 
jest Hipolit Rzymski. W datowanym 
na 204 rok Komentarzu do Księgi 
Daniela (4,23,3) pisał on: „Pierwsze 
przyjście Pana naszego wcielone-

go, w którym narodził się w Betle-
jem miało miejsce ósmego dnia 
przed kalendami styczniowymi (tzn. 
25 grudnia)”. Odpowiednią oprawę 
liturgiczną obchodzenia uroczysto-
ści Bożego Narodzenia przez Ko-
ściół ustanowiono dopiero w VI w. 
Data 25 grudnia nie jest przypadko-

nov.  Łukasz Kopera
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wa, ale i nie oznacza, że dokładnie 
togo dnia narodził się Chrystus.  
W początkach Chrześcijaństwa  
w tym właśnie dniu obchodzono  
w Rzymie pogańskie święto na-
rodzin Słońca. Chrześcijanie byli 
zapraszani i dopuszczani do tych 
uroczystości, a z czasem posta-
nowili tego dnia obchodzić dzień 
„narodzin Prawdy”, aby stworzyć 
przeciwwagę tradycji pogańskich. 
Dodatkowym czynnikiem ustale-
nia daty Bożego Narodzenia na 25 
grudnia jest przypadające w tym 
czasie zimowe przesilenie dnia  
z nocą, co odczytuje się, jako wzej-

ście „Słońca Sprawiedliwości” – 
Chrystusa. 

Od tamtego czasu stopnio-
wo zaczęły narastać obrzędy  
i obyczaje towarzyszące nocy 
Bożego Narodzenia. Jednym  
z nich jest urządzenie w świąty-
niach, a nawet w mieszkaniach 
szopki bożonarodzeniowej.  Zwy-
czaj ten zaprowadził św. Franci-
szek z Asyżu w 1223 r. Podobnie 
choinka, obyczaj niemiecki, który 
przeszczepił się na ziemie pol-
skie w XIX wieku. Przyozdobione 
rozmaitymi elementami drzew-

6
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ko jest odwzorowaniem rajskiego 
„Drzewa Życia”. Wieńczyć je po-
winna gwiazda betlejemska, sym-
bolizująca gwiazdę prowadzącą 
Trzech Króli do żłóbka Jezusa. 
Inna, często spotykana ozdoba 
choinkowa, to łańcuch, który może 
symbolizować węża, niewole grze-
chu lub też, jak w czasie zaborów, 
zniewolenie Polaków. Taka cho-
inka może radować oczy aż do  
Święta Trzech Króli. 

Wreszcie kolędy i pastorał-
ki. Śpiew kolęd towarzyszy nam  
w kościołach podczas całego 
okresu Bożonarodzeniowego, tj. 
począwszy od Pasterki (Mszy św. 
odprawianej o północy 24 grudnia) 
do świąt Ofiarowania Pańskiego  
(2 lutego – Matki Bożej Gromnicznej). 
Zwyczajem polskim jest czas kolę-
dowania, a więc wyśpiewywaniem  
w gronie rodzinnym pieśni o Bo-
żym Narodzeniu, bezpośrednio po 
kolacji wigilijnej oraz w pierwszym 
i drugim dniu świąt. Kolęda swe 
źródła ma w obchodach rzymskich 
styczniowych „calendae”. Był to 
szczególny dla Rzymian pierw-
szy dzień miesiąca, ponieważ  
1 stycznia, począwszy od 153 roku 
przed narodzinami Chrystusa, kon-
sulowie rzymscy obejmowali swój 
urząd. Z czasem, od 46 roku, de-
kretem Juliusza Cezara 1 stycznia 
został oficjalnie ogłoszony, jako 
początek roku administracyjnego.  
Z tej okazji w Rzymie odwiedzano 
się, składano sobie wzajem podar-
ki, śpiewano pieśni. Zwyczaje te 
przejęło Chrześcijaństwo, łącząc 
je z okresem Bożego Narodzenia, 
uważanym za początek rachuby 

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
Noc szczęśliwego rozwiązania,

By wszystko nam się rozplątało;

Węzły, konflikty, powikłania”

nowego czasu. Najstarsza za-
chowana polska kolęda pochodzi  
z 1424 roku, a zaczyna się od słów 
Zdrów bądź, Królu Anielski.

Do szczególnie polskiej trady-
cji należy opłatek. Zwyczaj białego 
pszenicznego opłatka chleba zna-
ny jest od początku XVIII w. Głę-
boka symbolika opłatka wskazuje 
na dar ofiarny samego Chrystu-
sa – Pasterza dobrego jak chleb,  
a przez Niego jest wyrazem miłości 
i dobroci wszystkich ludzi, którzy 
się nim dzielą. Opłatek pozostawał 
zawsze łącznikiem Polaków, szcze-
gólnie tych rozsianych po całym 
świecie, rodaków będących w nie-
woli, czy na zesłaniu. Zawsze prze-
kazywany był z rodzinnego domu 
bliskim i sąsiadom, posyłany wraz  
z życzeniami.  Właśnie dlatego, 
że obchodom Bożego Narodze-
nia w szerokim gronie rodzinnym 
towarzyszy obrzęd łamania się 
opłatkiem i radosny śpiew kolęd, 
Święta te uchodzą za najbardziej 
radosne.

Zachęcając do jak najrado-
śniejszego przeżycia tegorocz-
nych Świąt Narodzenia Pańskie-
go, pragnę przekazać Wszystkim 
Czytelnikom życzenia płynące  
z wiersza ks. Jana Twardowskie-
go: 
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Jest koniec listopada, zaczyna się grudzień. Widok choinek, 
świątecznych ozdób i odgłosy kolęd, dobiegających do nas ze 
wszystkich stron, sprawiają, że już na samym starcie czujemy 
przesyt świąteczną atmosferą. Współcześni „inżynierowie 
dusz”, którzy przygotowują nas do Bożego Narodzenia, proces 
ten rozpoczynają bezpośrednio po Wszystkich Świętych, dość 
szybko! Dla mnie to falstart! 

W klasztorze, rządzącym się swoimi odwiecznymi 
prawami, które nijak się mają do współczesnej mentalności, 
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się 
z nadejściem adwentu. 

Adwentowe
przygotowania po kanonicku

Piotr Szydełko CRL
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BARIERA JĘZYKOWA
Zazwyczaj w I Niedzielę Ad-

wentu wierni naszej krakowskiej 
parafii zostają poinformowani o od-
wiedzinach kleryków, którzy mają 
za zadanie dotrzeć do każdego 
domu z opłatkami i świątecznymi 
życzeniami. Każdy z nas wspomi-
na te wyprawy jako ekspedycje, 
przynoszące mocną dawkę wra-
żeń. Wszyscy klerycy, roznoszący 
opłatki, starannie się przygotowują. 
Pierwszym krokiem jest zorganizo-
wanie odpowiedniego ekwipunku  
i zapoznanie się z topografią dziel-
nicy Kazimierz. Niezbędną rzeczą, 
która musi obowiązkowo znaleźć 
się w bagażu, obok identyfikatora  
i opłatków jest… latarka (niejed-
nego z nas ocaliła przed kontuzja-
mi kończyn). Zaraz po wadliwym 
oświetleniu klatek (elektrycy oraz 
fachowcy z energetyki na Kazi-
mierzu mają tutaj sporo pracy), są 
charakterystyczne dla kamienic… 
schody! Przypominają tor prze-
szkód albo zaminowane pole – ni-
gdy nie wiesz, w co wdepniesz.

Każda opłatkowa ekspedy-
cja obfituje w liczne przeżycia. Do 
najciekawszych, jakie przeżyłem, 
z pewnością należą odwiedziny  
u pewnej starszej kobiety. Kiedy za-
pukałem do drzwi, po chwili ukaza-
ła się staruszka zachęcająca, aby 
wejść do mieszkania. Jej życzliwość 
i uśmiech nie zdradzały tego, co 
zastanę wewnątrz. Po chwili moją 
uwagę przyciągnął odgłos przekrę-
canych po kolei zamków, których 
liczba wprawiła mnie w zdumienie. 
Zakratowane okna i duża ilość ku-
chennych noży na stole sprawiła, 

że poczułem zimny pot na plecach. 
Kiedy ceremonia zamykania drzwi 
dobiegła końca, kobieta chwyciła 
za jedno z ostrych narzędzi, wy-
machując nim po całym mieszka-
niu. Owej szermierce towarzyszyły 
okrzyki dezaprobaty wobec jaśnie 
panujących w parlamencie poli-
tyków oraz sytuacji gospodarczej 
kraju. Sytuacja pogarszała się  
z każdą chwilą. Oprócz noży poja-
wił się jeszcze tasak oraz kij bejs-
bolowy. Poczułem się jak w domu 
„kibola”, dobrze wyposażonego 
w sprzęt wyjściowy „na ustawki”. 
Kiedy starsza pani w poszukiwaniu 
kolejnego narzędzia zbrodni udała 
się do łazienki, skorzystałem z oka-
zji i zabrałem się za odbezpiecza-
nie drzwi w celu ewakuacji. Innym 
razem wraz z jednym współbratem 
utknęliśmy w windzie pomiędzy 
piętrami- cóż, złośliwość rzeczy 
martwych! Nastrój grozy spotęgo-
wał brak oświetlenia w kabinie. Po 
kilku minutach winda samoistnie 
ruszyła w górę.

Jako mieszkaniec globalnej 
wioski, nie mam wątpliwości, co do 
potrzeby znajomości języków ob-
cych, ale nigdy nie wpadłbym na 
to, że w codziennych kontaktach 
umiejętność porozumiewania się ze 
zwierzętami jest również konieczna. 
Podczas jednego z „opłatkowych 
wypadów”, wciskając przycisk na 
domofonie, zamiast głosu ludzkiego 
usłyszałem szczekanie, co wskazy-
wało, że moim rozmówcą jest pies! 
Niestety, po krótkiej wymianie od-
głosów, nie doszliśmy do porozu-
mienia – bariera językowa okazała 
się nie do przeskoczenia.

Piotr Szydełko CRL



10

Pukając do kolejnych drzwi, ni-
gdy nie mam pewności, kto jest po 
drugiej stronie. Rozmówca wyłania-
jący się zza drzwi, potrafi zaskaki-
wać. Zdarzają się ortodoksyjni Ży-
dzi z charakterystycznymi pejsami 
i kapeluszem na głowie, którzy na 
nasz widok reagują, delikatnie mó-
wiąc, poirytowaniem. Miejscowi „ki-
bole Cracovii” zapytują „czarnych” 
o drużyny, którym kibicują. Podczas 
jednego z takich spotkań, niewła-
ściwą odpowiedzią niemal zafun-
dowałem sobie darmową operację 
plastyczną. Bywają także obcokra-
jowcy, którzy po zapytaniu: „Can  
I help you?”, otrzymują odpowiedź 
kleryka: „Do you want to christmas 
bread?”, co w wolnym tłumaczeniu 
oznacza: „czy chcesz chleb świą-
teczny?”. Po zdziwieniu pojawiają-
cym się na twarzy obcokrajowców, 
wnioskuję, że pojęcie „pieczywa 
świątecznego” nie występuje w ich 
słowniku. Zadowalamy się jedynie 
wzajemnym pozdrowieniem: „Mer-
ry Christmas!” oraz pożegnalnym 
uściskiem dłoni.

Poruszając się w sferze zma-
gań językowych, przytoczę jeszcze 
jedną historię. Kolejne mieszkanie. 
Tym razem mój rozmówca, otwie-
rając drzwi, trzyma w ręce Pismo 
Święte. Intuicja okazała się tym 
razem niezawodna, kiedy podpo-
wiedziała mi, że mam do czynienia 
ze Świadkiem Jehowy, który był 
przekonany, że należę do konku-
rencyjnej grupy „ewangelizatorów”. 
Chcąc obdarować go opłatkiem  
i życzeniami, otrzymałem w zamian 
wykład dotyczący pogańskich ko-
rzeni Bożego Narodzenia. Ponadto 
ofiarowane mi zostały nowości wy-

dawnicze z serii „Strażnicy”, które 
wzbogaciły moją biblioteczkę do 
pracy magisterskiej. Wszelkie pró-
by rozmowy zakończyły się niepo-
wodzeniem. Cóż, znajomość tego 
samego języka nie gwarantuje jesz-
cze dogadania się.

BOMBOWE ZAKUPY
W momencie, kiedy akcja roz-

noszenia opłatków dobiegnie końca, 
rozpoczynamy kolejny etap świą-
tecznych przygotowań – zakupy ak-
cesoriów i środków czyszczących. 
Wyjazd do dużego hipermarketu  
w przedświątecznym czasie wiąże 
się z licznymi niedogodnościami: 
zatłoczony sklep, kolejki do kas, 
brak upragnionego miejsca parkin-
gowego obok wejścia. Jednak dla 
kanoników nie stanowi to przeszko-
dy. Ostatnie nasze zakupy zakoń-
czyły się… alarmem bombowym  
i ewakuacją hipermarketu. W pew-
nym momencie klienci zostali po-
proszeni o pozostawienie wózków  
i opuszczenie budynku. Zwlekali-
śmy długo, ale w momencie, kie-
dy podjęliśmy decyzję o włączeniu 
się do akcji ewakuacyjnej, alarm 
bombowy został odwołany. Szyb-
kim krokiem, niczym team Roberta 
Kubicy, pomknęliśmy w stronę opu-
stoszałych kas, manewrując pomię-
dzy porzuconymi wózkami. Dzięki 
alarmowi zaoszczędziliśmy cenny 
czas, który stracilibyśmy, stojąc  
w „marketowym korku”. 

MÓJ WIERNY TOWARZYSZ  
ODKURZACZ    

Po zakupie niezbędnych środ-
ków czystości, w klasztorze rozpo-
czyna się wielka akcja sprzątania. 
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Podział dyżurów świątecznych do-
konuje dziekan. Zawsze z drżącą 
ręką zawieszam na naszej tablicy 
przydział prac świątecznych, do 
których zaczynają pielgrzymować 
współbracia. Kiedy oczekiwana 
przez wszystkich kartka już zawi-
śnie, wtedy spod tablicy pielgrzym-
ka współbraci rusza do dziekańskie-
go pokoju. Tam klerycy otrzymują 
ostatnie wskazówki przed wyrusze-
niem w dalszą drogę. Niektórzy są 
rozczarowani miejscem swojego 
przeznaczenia i próbują zmienić 
„dziekańską wolę”. Kolejna stacja 
na tej pątniczej drodze znajduje się 
w schowku. Tutaj każdy pielgrzym 
zaopatruje się w niezbędny sprzęt  
i środki czystości. Podczas świą-
tecznych porządków, każdy z nas 
odwiedza to miejsce, co najmniej 
kilka razy. Przez najbliższe dni, 

obok brewiarza i różańca, to właśnie 
odkurzacz, mop, wiaderko, zmiotka 
stają się naszymi najwierniejszy-
mi, mniej lub bardziej pożądanymi, 
towarzyszami w przygotowaniach 
świątecznych. 

Ostatni etap pielgrzymowania 
wiedzie do wyznaczonego dyżuru. 
Każdy z klasztornych obszarów 
ma swoją specyfikę. Przebogata 
oferta prac świątecznych wymaga 
posiadania odpowiednich kwalifika-
cji osobowościowo-umiejętnościo-
wych. Korytarze klasztoru należą 
do tych, którzy mają wprawne ręce 
do efektywnego odkurzania. Ła-
zienki, toalety i powierzchnie okien-
ne to idealne miejsca dla współbra-
ci z natury cierpliwych (aby wypa-
trywanie kolejnych smug na szybie 
czy kafelkach nie doprowadziło ich 
do ciężkiej nerwicy). Klerycy, któ-

Mikołajki 2007
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rzy mają zamiłowania plastyczno-
-muzyczne i posiadają artystyczne 
usposobienie, świetnie się realizu-
ją tworząc świąteczne dekoracje  
i przystrajając choinki, które nada-
ją uroku salkom rekreacyjnym kle-
ryków i księży oraz refektarzowi. 
Ponadto wspomniane osoby budują 
szopkę, a także dobierają repertuar 
kolęd na wieczerzę wigilijną. Pasto-
wanie podłóg przypada w udziale 
lubiącym prowadzić nocne życie, 
gdyż swoją pracę rozpoczynają  
w późnych godzinach wieczornych.

 
NA IMIENINACH 

U KSIĘDZA ZENONA 
Monotonia przedświątecznych 
prac zostaje drastycznie zakłócona  
w dniu 22 grudnia. Pod tą datą kryją 
się imieniny naszego Współbrata, ks. 
Zenona Skóry CRL. Kanonicka 
wspólnota włącza się ak-
tywnie w świętowanie 
obcho- dów ku czci 
nasze- go Współ-
b r a t a . Msza Święta  

w intencji solenizanta, uroczysty 
obiad i braterskie odwiedziny, to sta-
łe punkty programu imieninowego  
w naszej zakonnej wspólnocie. Ks. 
Zenon każdego roku skrupulatnie 
się do nich przygotowuje. Spotkania  
u Niego mają niepowtarzalny cha-
rakter. Na obficie zastawionym stole 
można znaleźć smakołyki własnej 
roboty, które śmiało mogłyby otrzy-
mać certyfikat produktów kanonickich  
i konkurować ze znanymi produktami 
benedyktyńskimi. Zajadamy się wów-
czas „piszingerami”, czyli waflami 
przekładanymi pyszną masą czeko-
ladową z dodatkami. Ks. Zenon strze-
że pilnie swojej receptury, przez co 
dokładny skład masy czekoladowej 
„piszingerów” nie jest nikomu znany.  
A to z kolei pobudza naszą wyobraź-
nię. Wyborne trunki z dziko rosnących 
owoców wspaniale komponują się  
z zimową aurą, rozgrzewając zzięb-
niętych współbraci. Słuszne wydają 
się w tym miejscu biblijne słowa, że 
„wino rozwesela serce człowieka”. 
Delektowanie się wyrobami soleni-
zanta przeplata się jego barwnymi 
opowieściami z życia kapłańskiego. 
Po takim świętowaniu z trudem po-
wracamy do naszych dyżurów świą-
tecznych, z niecierpliwością wyczeku-
jąc kolejnych imienin księdz Zenona. 

ZMIKSOWANY ZAPACH BARSZ-
CZU I KAPUSTY 

Przed pojawieniem się wycze-
kiwanej przez wszystkich pierwszej 
gwiazdki, pozostaje jeszcze wy-
prawa na krakowski dworzec PKP, 
gdzie zaopatrujemy się w bilety do 
rodzinnych domów. 

Z zegarkiem w ręku odliczamy 
ostatnie godziny, które dzielą nas od 
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rozpoczęcia świętowania narodzin 
samego Boga. Całodniowy post 
wzmaga apetyt. Zza kuchennych 
drzwi wydobywa się zmiksowany 
zapach barszczu, kapusty z gro-
chem oraz klusek z makiem. W go-
dzinach popołudniowych spotykamy 
się jeszcze w kaplicy na wspólnej 
modlitwie i udajemy do refektarza. 
Ksiądz Przeor przewodniczy wspól-
nej modlitwie. Następnie łamiemy 
opłatek w dłoniach, dzieląc się ze 
współbraćmi tym, co najlepsze.  
We wspomnianym geście przełamu-
jemy również nasze wspólne urazy, 
które mogły między nami powstać. 
Wieczerza przeplata się z koncer-
tem kolęd w wykonaniu wszystkich 
uczestników wigilijnego świętowa-
nia. 

Do północy pozostaje jeszcze 
dość czasu, aby wykorzystać go na 
wspólne „bycie ze sobą”, dopakowa-
nie walizek przed wyjazdem do domu 
czy krótką drzemkę, dzięki której 
sen nie dopadnie nas na Pasterce.  

W międzyczasie, niezauważony przez 
nikogo św. Mikołaj, pozostawia pod 
choinką prezenty. Jego pomysłowość 
zaskakuje nawet najbardziej wybred-
nych współbraci. 

Na koniec warto wspomnieć  
o tym, co najważniejsze. Adwent,  
w wydaniu kanonickim, nie kończy się 
ani nie zaczyna spektakularnymi ak-
cjami opłatkowo-mopowymi. Wszyst-
kie działania, które podejmujemy, nie 
miałyby sensu, gdyby nie przeplatały 
się z rozwijaniem ducha. Prawdziwe 
bożonarodzeniowe przygotowania 
rodzą się w ciszy kaplicy i półmroku 
wieńca adwentowego odmierzające-
go czas do Bożego Narodzenia. Czas 
ten się rodzi, ale się nie kończy, on 
trwa całe nasze życie. Dobre przygo-
towanie do Bożego Narodzenia spra-
wia, że te Święta nie kończą się wraz  
z rozebraniem choinki. Bóg pod łach-
manami naszego życia odnajdzie 
wciąż bijące serce, a w nim miejsce, 
gdzie będzie mógł zamieszkać tak na 
serio, na zawsze. 

Wigilia 2007
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Okiem 
8 sierpnia 2011 

Poranek jak każdy inny: pobud-
ka, śniadanie (jak zwykle pyszne, 
bo przygotowane przez Mamę)  
i poranna toaleta. Po tych rutyno-
wych czynnościach jeszcze spraw-
dzenie czy wszystko zostało spa-
kowane i ta dziwna atmosfera… 
Wszyscy tacy wyciszeni, czujący 
jakiś nieokreślony, wewnętrzny lęk. 
Do tego jeszcze dołujący deszcz 
za oknem!

Nadeszła pora obiadu, którego 
bardzo się obawiałem- po nim Tato 
miał mnie odwieźć do klasztoru. 
Od rana walka z myślą: „Michał, 
wyjeżdżasz na cały rok… Chłopie, 
czy to do ciebie dociera?!” Cięż-
ko powiedzieć, czy docierało. Nie 
mogłem sobie w ogóle zdać z tego 
sprawy, ale myślę, że tak właśnie 
miało być; że to jakieś Boże dzia-
łanie.

Dalej pożegnanie z bratem, 
buzi dla Mamy i w drogę. 

Jechaliśmy z Tatą jakieś 1,5 
godziny. Dla mnie ta podróż trwała 
całe wieki. Do tego non stop nurtu-
jące serce pytania i dziwne, niepo-
kojące uczucia. Ciekawe, bo kiedy 
dziś myślę o tamtych chwilach, nie 
mogę sobie niczego z tej podróży 
przypomnieć… 

Klasztor
Dojechaliśmy. Padał deszcz. 

W drzwiach klasztoru stał ks. Ma-
gister, który chronił się przed kro-
pelkami wody. Uścisk dłoni, wzię-
cie bagaży i 40 minut spędzone 
we trójkę przy herbacie. Potem 
widok odjeżdżającego Ojca…  
W tej samej chwili przed naszy-
mi oczami (tj. moimi i ks. Magi-
stra) ukazał się mój współbrat 
Łukasz. Rozpakowaliśmy się  
i poszliśmy na kolację. Później 
w kaplicy odmówiliśmy Liturgię 
Godzin. Tego dnia rozpoczęliśmy 
postulat. Przypatrywaliśmy się  
i przyzwyczajaliśmy się do no-
wego stylu życia; z czasem za-
częliśmy przejmować kolejne 
obowiązki. Nowicjat uroczyście 
rozpoczęliśmy 27 sierpnia.

Potem było już łatwiej. Czło-
wiek wpadł w klasztorny rytm. 
Wstawanie o 5.50, a nawet wcze-
śniej, nie było już żadnym pro-
blemem. Oczywiście czasem 
pojawiają się myśli czy nie zrezy-
gnować, czy może dać sobie spo-
kój? Rozpoczyna się gdybanie, 
czy modlitwa nie jest zbyt trudna; 
czy nieuleganie rozproszeniom 
jest w ogóle możliwe? Gdy roz-
mawiamy wspólnie z Łukaszem, 

No-wicju-sza
Nov. Michał Jekiełek
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a robimy to często, wychodzi na 
to, że chyba oboje mamy te same 
problemy, trudności, obawy… 
Wydaję mi się, że jest to normal-
ne.

Pewności nigdy nie ma
Należy pamiętać, że nowicjat 

nigdy nie jest zmarnowanym cza-
sem, nawet, jeżeli się zrezygnuje, 
co zresztą nie jest żadnym wsty-
dem. Pozwala się ukierunkować: 
albo prowadzi do umocnienia  
w pragnieniu bycia kapłanem – 
zakonnikiem i daje ku temu pod-
waliny; albo przekonuje, że to nie 
ta droga, czego świadomość jest 

równie ważna. Jak to powiedział 
nasz rekolekcjonista, o. Tomasz, 
dominikanin, to, że tutaj jesteśmy 
wcale nie oznacza, że będziemy 
księżmi, ale że Bóg chciał aby-
śmy tutaj trafili, i ma w tym jakiś 
cel – określić swoje powołanie. 
Czy naszym powołaniem jest ka-
płaństwo? O tym się z Łukaszem 
jeszcze przekonamy. Póki co nie 
potrafimy określić się w 100% co 
chcemy robić. Jakaś niepewność 
zawsze pozostanie, i to nie tylko 
w życiu zakonnym, czy kapłań-
skim, ale w każdym stanie. Jedy-
ne co pozostaje, to zaufać Panu 
Bogu. 

Gdańsk: od lewej now. Łukasz i now. Michał



16

 
 
Łukasz Murański: Minął już ponad rok od kanonizacji św. Stanisława 

Kazimierczyka. Czy z perspektywy tego czasu dostrzega Ksiądz jakieś owo-
ce? Czy zauważa Ksiądz pewne zmiany, które są widoczne we wspólnocie 
parafialnej, czy też zakonnej?

Piotr Walczak: Myślę, że przede wszystkim fakt 
kanonizacji wpłynął pozytywnie na nas samych, 
na nasz Zakon Kanoników Regularnych Laterań-
skich. Przykład pięknego życia jaki zostawił Sta-
nisław Sołtys, zwany „Kazimierczykiem” jawi się 
kanonikom, jako wspaniały wzór do naśladowa-
nia.  Fakt, że św. Stanisław żył w Średniowie-
czu skłania także do tego, aby kanonicy w XXI 

w zainteresowali się piękną i wielowiekową historią 
krakowskiego klasztoru, wieloma pięknymi ludźmi, 

którzy na przestrzeni tych sześciu wieków zamieszkiwa-
li krakowski konwent. Przede wszystkim wzrosła liczba 

nawiedzających grób św. Stanisława. Codziennie do-
cierają nowe prośby i podziękowania zanoszone 

do Boga przez wstawiennictwo św. Stanisława. 
Piszą je dorośli oraz dzieci. Wiele osób dzięku-
je św. Stanisławowi Kazimierczykowi za to, że 
opiekował się nimi przez całe życie. Ci ludzie 
dają świadectwo, że od najmłodszych lat 
czuli nieustanną obecność św. Stanisława.

Ponadto wzrosła ilość zamawianych 
Mszy św. za wstawiennictwem św. Stani-
sława. Tutaj widzimy jedną z charaktery-
stycznych cech naszego Świętego. Św. 
Stanisław Kazimierczyk jest nazywany 

Święty ma już 

O Parafii św. Stanisłwa Kazimierczyka w rok po kanonizacji  
i  wszystkim co  z nią związane, z  księdzem Piotrem 
Walczakiem, Kanonikiem Regularnym Laterańskim, 

aktualnym Proboszczem Parafii Bożego Ciała na krakowskim 
Kazimierzu, rozmawia Łukasz Murański CRL

„roczek”
Łukasz Murański CRL



17

„Apostołem Eucharystii”, ale nie tylko dlatego, że za życia Komunia była 
dla niego czymś najważniejszym. Bardzo często, gdy miał miejsce cud za 
wstawiennictwem św. Stanisława, najpierw była sprawowana Msza św.  
w tej intencji. Plan wydarzeń był prosty: Spowiedź, potem Msza św., Komunia,  
a dopiero na końcu uzdrowienie. Jako Apostoł Eucharystii nie tylko przez 
całe swoje życie koncentrował się na obecności Chrystusa w tym Sakra-
mencie. Dzisiaj św. Stanisław koncentruje naszą uwagę na Eucharystii. 
Cieszy nas również fakt, że więcej osób uczęszcza na Msze w czwartki, 
podczas których modlimy się w intencjach próśb i podziękowań zanoszo-
nych do Boga za pośrednictwem św. Stanisława.

Ł.M.: Pewne grupy osób wysuwały przed kanonizacją zarzut, że w XXI 
wieku nie jest potrzebny święty, który żył w Średniowieczu. Twierdziły one, 
że do współczesnego człowieka przemawiać może jedyne postać żyjąca  
w nieodległej przeszłości. Czy myśli Ksiądz, że te osoby, rok po kanonizacji 
mogły nieco zmienić swoje zdanie?

P.W.: Święci są znakiem, pokazują 
jak żyć, jak osiągnąć pełnię człowieczeń-
stwa. Wielu z nas potrzebuje przykładu 
świętych.  Nie jest ważne czy święty żył 
20 czy 500 lat temu.  Święci się nie starze-
ją. Ich przykład życia jest nadal aktualny,  
z biegiem lat nie traci on na wartości. Samo 
wpatrywanie się w przykład życia świętego 
czy świętej, nie uczyni nas świętymi. Same-
mu trzeba nawiązać indywidualną relację  
z Bogiem. Święci mogą nam tylko pomóc w bu-
dowaniu tej intymnej więzi. Wracając do meritum, 
uważam że wiele osób, które pytały o to czy po-
trzebna jest ta kanonizacja, mogło zmienić swoje 
zdanie. Widziały przecież rzesze wiernych modlących 
się przed relikwiami św. Stanisława.

Ł.M.: Czy miał Ksiądz jakieś obawy w związku 
z kanonizacją? 

P.W.: Tak, miałem. Wynikały one 
z faktu, że nasz Zakon nie jest wielką 
wspólnotą, a przygotowanie kanonizacji 
jest ogromnym przedsięwzięciem. Mu-
sieliśmy przygotować parafian, miesz-
kańców Krakowa oraz zorganizować 
pielgrzymki. Obawy były, ale w momen-

„roczek”
Łukasz Murański CRL
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cie, kiedy zajęliśmy się konkretną pracą, obawy zaczęły znikać.

ŁM.: Jaki Księdza zdaniem był odbiór kanonizacji w krakowskich parafiach 
i na terenie dekanatu kazimierskiego?

P.W.: Wielu kapłanów i wiernych z poza naszej parafii brało udział, czy 
to w uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie, czy też nawiedziło relikwie 
św. Stanisława Kazimierczyka. Kapłani z naszego Zakonu głosili także kazania  
o św. Stanisławie, co pozwoliło przybliżyć większej grupie osób postać nasze-
go Świętego Współbrata. Myślę, że nasi parafianie „przyzwyczaili się” do oso-
by tego Świętego, dlatego większe zainteresowanie z pewnością pojawiało się 
u tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Świętym z Krakowskiego Kazimierza.

Ł.M.: Święty Stanisław został ogłoszony patronem Nadzwyczajnych Sza-
farzy Eucharystii w Archidiecezji Krakowskiej, co Ksiądz o tym myśli?

P.W.: Wyrażam ogromną radość i dziękuję Księdzu Kardynałowi Stanisła-
wowi Dziwiszowi, że tak się stało. Cieszę się, że przy relikwiach św. Stanisława 
w Bazylice Bożego Ciała gromadzą się ludzie, którzy w sposób szczególny 
służą Chrystusowi Eucharystycznemu. Ich posługa wiąże się nieraz z pewnymi 
trudnościami i wyrzeczeniami, a ktoś taki jak św. Stanisław jest im potrzebny, 
aby wspierał ich w tej pięknej służbie. Miałem tę wielką radość, że prowadziłem 
rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii i muszę powiedzieć, że 
byli oni bardzo zainteresowani swoim Patronem . Darzą Go szczególnym na-
bożeństwem i systematycznie modlą się do Niego przed każdą Mszą Świętą.

Ł.M.: Czy docierają do Księdza jakieś informacje na temat uzdrowień czy 
też nawróceń przypisywanych wstawiennictwu św. Stanisława?

P.W.: Wśród próśb i podziękowań składanych przy relikwiach czy też 
przysyłanych pocztą są także  konkretne podziękowania, za otrzymane łaski.  
W ciągu ostatniego roku, kilkakrotnie były zgłaszane takie informacje. Nie były 
one jednak poparte dokumentacją lekarską. Wiele osób bardzo głęboko wie-
rzy, że są uzdrowione dzięki wstawiennictwu św. Stanisława.

Ł.M.: Czy  wśród osób proszących o wstawiennictwo św. Stanisława są 
także obcokrajowcy?

P.W.: Tak. Co prawda kanonizacja największym echem odbiła się w Polsce. 
Jest czymś naturalnym, że większość osób nawiedzających relikwie naszego 
współbrata to Polacy. Za granicą zainteresowanie jest znacznie mniejsze. Jed-
nak docierają do nas czasem z Europy, a także z innych kontynentów, prośby 
o obrazki, relikwie, bądź materiały informacyjne na temat św. Stanisława.  
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Ł.M.: Uczestniczył Ksiądz w kanonizacji Stanisława Kazimierczyka. Pozo-
stały w Księdza sercu jakieś wspomnienia? 

P.W.: Jest ich bardzo dużo! Zacznę w ogóle od tego, że miałem ogromne 
szczęście. Przełożeni wyznaczyli mnie razem z Księdzem Przeorem i Księ-
dzem Magistrem do wniesienia na ołtarz papieski w czasie Mszy kanonizacyj-
nej relikwii św. Stanisława. 

 Głębokim przeżyciem, które do teraz noszę w sercu, było samo wejście 
na Plac św. Piotra. Wchodząc ujrzałem obraz naszego Świętego wywieszony 
na frontonie Bazyliki Świętego Piotra. Choć byliśmy w Rzymie, daleko od Kra-
kowa, poczułem się wtedy jak w domu.  

Ł.M.: Czyżby w Księdza przypadku kanonizacja była jednym z tych do-
świadczeń, które pamięta się przez całe życie?

P.W.: Tak, zdecydowanie, tak! Życzę każdemu takich wrażeń!

 Ł.M.: Bóg zapłać za rozmowę! 

Msza św. kanonizacyjna, Rzym 17 X 2010
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GRZECH

Wojciech Iwanowski CRL
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CZYM JEST GRZECH?
Według etyki filozoficznej 

grzech jest pojęciem występującym  
w niektórych systemach religij-
nych. Oznacza ono przekrocze-
nie konkretnych norm moralnych. 
Większość systemów etycznych 
i religijnych wprowadza gradację 
grzechu. Są więc grzechy cięższe  
i lżejsze. 

Potocznie grzechem określa się 
myśl, wypowiedź lub czyn moralnie 
naganny który szkodzi popełniają-
cemu grzech (wymiar indywidualny) 
lub innym (wymiar społeczny).

GRZECH WEDŁUG KATECHI-
ZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Katechizm Kościoła Katolickie-
go, opierając się na Piśmie Świętym 
i Tradycji, poświęca zagadnieniu 
grzechu  punkty od 1849 do 1876.

 W skrócie można by wyno-
tować, że grzechem jest słowo, 
czyn lub zamiar, którym człowiek 

świadomie i dobrowolnie wystę-
puje przeciwko prawdziwemu po-
rządkowi rzeczy, jaki przewidziała 
Boża miłość. Grzech ma charak-
ter powszechny. Czytamy, za św. 
Janem Ewangelistą, że każdy kto 
twierdzi iż nie grzeszy, oszuku-
je sam siebie (1 J 1, 8). Zatem 
grzeszność dotyka każdego z nas  
i stanowi coś więcej niż wykrocze-
nie przeciwko jakimkolwiek regułom 
ułożonym przez ludzi. Św. Augu-
styn pisze wprost, że każdy nawet 
najmniejszy grzech sprzeciwia się 
prawu wiecznemu. W dziele „De ci-
vitate Dei” – „O .państwie Bożym” 
definiuje grzech jako „miłość siebie 
[samego człowieka], posuniętą aż 
do pogardy Boga”. Grzech dobro-
wolnie i świadomie sprzeciwia się 
miłości Boga i lekceważy Go. Stwo-
rzenie grzesząc mówi więc „Chcę 
być jak Bóg” (Rdz 3, 5). Owo sprze-
ciwienie się woli Bożej może być 
mieć wagę ciężką lub lekką.

GRZECH
Współcześnie zwykło się mówić o chrześcijaństwie 
jako religii przebaczenia, pojednania. Rzeczywiście 

taka jest istota naszej religii. Jedną z prawd wiary jest 
śmierć Jezusa za nasze grzechy. Wiadomo jednak, że 

niechętnie mówimy o swoich problemach. Człowiek XXI 
wieku nie chce słuchać o swoich błędach. Zatracił pojęcie 
grzechu i związanej z nim winy. Często nasza wiedza na 
ten temat ogranicza się do definicji której wyuczyliśmy się 

przy okazji I Komunii Świętej, mianowicie, że grzech to 
świadome i dobrowolne sprzeciwienie się woli Bożej. Tak 
też jest. Jednak dojrzały człowiek, świadom swojej wiary 

powinien wiedzieć więcej na ten temat. Zastanówmy 
się więc wspólnie czym właściwie jest grzech, o którym 

słyszymy w Orędziu Wielkanocnym: „O, zaiste konieczny 
był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią 

Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki 
Odkupiciel!”
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GRADACJA GRZECHU
Grzech ciężki to tzw. grzech 

śmiertelny. Niszczy on miłość  
w sercu człowieka wskutek cięż-
kiego wykroczenia przeciw prawu 
Bożemu; odwraca on człowieka 
od Boga, który jest jego celem 
ostatecznym i szczęściem, sta-
wiając przed Nim dobra niższe. 
Najważniejsze jest jednak to, że 
grzech ten narusza w nas miłość 
będącą zasadą życia ludzkiego. 
Pociąga on za sobą utratę sta-
nu łaski uświęcającej. Jeśli nie 
zostanie naprawiony przez żal 
i Boże przebaczenie powoduje 
wykluczenie z Kościoła Bożego  
i karę wieczną. Nasza wolność ma 
bowiem moc dokonywania wybo-
rów nieodwracalnych, na zawsze.

Aby grzech był śmiertelny 
wymagane są jednocześnie trzy 
warunki: musi dotyczyć materii 
ciężkiej (określonej przez Deka-
log), zostać popełnionym z pełną 
świadomością i za całkowitą zgo-
dą woli.

Grzech lekki to tzw. grzech 
powszedni. Pozwala on trwać 
miłości Bożej w nas, choć ją ob-
raża i rani. Jest wyrazem przy-
wiązania do dóbr stworzonych, 
utrudnia utrzymanie łączności 
z Bogiem i rozwój życia mo-
ralnego. Nie pozbawia on jed-
nak, jak naucza bł. Jan Paweł II  
w adhortacji apostolskiej „Re-
conciliatio et paenitentia”  łaski 
uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, 
miłości ani szczęścia wiecznego.

Każdy grzech pociąga za 
sobą kolejny, mówimy wówczas 
o skłonności do grzechu. Rodzi 
się w ten sposób wada. Z niej 

z kolei wynikają złe skłonności 
które zniekształcają sumienia  
i zniekształcają konkretną ocenę 
dobra i zła. Nigdy jednak grzech  
i zło przez niego spowodowane 
nie jest w stanie całkowicie znisz-
czyć zmysłu moralnego w czło-
wieku.

Wady można zgrupować wo-
kół grzechów głównych. Kato-
licyzm czyni tak od czasów św. 
Grzegorza Wielkiego. Ojciec Ko-
ścioła powtórzył je za św. Janem 
Kasjanem . Nazywają się głów-
nymi ponieważ na swój sposób 
powodują inne grzechy. Są to: py-
cha, chciwość, zazdrość, gniew, 
nieczystość, łakomstwo, lenistwo 
lub znużenie duchowe – acedia. 
Każdy z powyższych grzechów 
jest groźny dla życia duchowego 
chrześcijanina. Za szczególnie 
niebezpieczny, nawet w życiu 
uformowanego już chrześcijani-
na, uważa się grzech acedii, leni-
stwa duszy.

Tradycja katechetyczna wy-
różniła, za Pismem Świętym, 
również grupę grzechów szcze-
gólnie ubliżających Bogu. Zwy-
kło się je określać mianem grze-
chów wołających o pomstę do 
nieba. Są to: morderstwo brata 
(Rdz 4, 10), sodomia – prakty-
ki homoseksualne (Rdz 18, 20), 
krzywdzenie bezbronnych  (Wj 
22, 20-22). Dwa ostatnie grzechy  
z tej grupy związane są z relacjami 
panującymi w społeczności ludz-
kiej.  Zalicza się do nich: uciskanie 
jakiejś grupy etnicznej, społecznej 
czy wyznaniowej (Wj 3, 7-10) oraz 
niesprawiedliwa dystrybucja dóbr 
(Pwt 24, 14-15; Jk 5, 4). Grzech 
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ludzki należy zatem rozpatrywać  
w dwóch aspektach: indywidual-
nym i społecznym.

Ostatnią kategorią wyróżnia-
ną przez nauczanie katolickie 
jest tzw. grzech przeciw Ducho-
wi Świętemu.  W Piśmie Świę-
tym czytamy: „Każdy grzech  
i bluźnierstwo będą odpuszczone 
ludziom, ale bluźnierstwo prze-
ciwko Duchowi Świętemu nie bę-
dzie odpuszczone” (Mt 12, 31). 
Miłosierdzie Boże nie zna granic, 
lecz ten, kto świadomie odmawia 
przyjęcia miłosierdzia Bożego, 
odrzuca odpuszczenie grzechów 
i zbawienie ofiarowane przez Du-
cha Świętego.

GRZECH INDYWIDUALNY  
A GRZECH SPOŁECZNY
Grzech jest czynem osobistym. 

Powoduje zerwanie bądź osłabie-
nie personalnej relacji z miłującym 
Stwórcą. Każdy człowiek posiada 
sumienie, instancje która oświeco-
na światłem rozumu, jest w stanie 
odróżnić dobro od zła. Grzeszymy  
w sposób świadomy i dobrowolny, 
nie przymuszani przez nikogo. 

Grzech popełniony jawnie 
staje się zgorszeniem dla innych, 
a więc pociąga drugiego ku złu. 
Nie jesteśmy jednak w sposób 
bezpośredni odpowiedzialni za 
grzechy innych ludzi, chyba że 
skusiliśmy drugiego człowieka do 
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grzechu, współuczestniczyliśmy  
w nim lub pochwaliliśmy drugiego  
w jego grzechu. Jesteśmy współ-
winni  również wtedy gdy zanie-
chaliśmy ostrzeżenia przed złem 
lub pomocy w walce z nim. 

W sensie przenośnym istnieją 
także struktury grzechu. Należą 
do nich organizacje i instytucje 
społeczne przeciwstawiające się 
przykazaniom Bożym. Mogą nimi 
być różne organizacje pozarządo-
we, uniwersytety, a nawet państwa 
promujące aborcję, prawne usank-
cjonowanie zabijania dzieci niena-
rodzonych i osób starszych oraz 
śmiertelnie chorych (eutanazja), 
segregację ze względu na rasę, re-
ligię czy klasę społeczną (jak cho-
ciażby apartheid, czy stosowanie 
prawa szarijatu jako tożsamego  
z prawem państwowym).

Grzechami obciążającymi su-
mienie społeczeństwa jako zbioro-
wości są: panosząca się przemoc 
w rodzinach, narkomania, alkoho-
lizm, hazard, prostytucja, gwałt, 
głód. Należy jednak pamiętać, że 
każdy z nich jest przede wszyst-
kim dramatem indywidualnego 
człowieka, jego oddalaniem się od 
miłości Bożej.

JAK RADZIĆ SOBIE  
Z GRZECHEM?

Podstawowym punktem wia-
ry chrześcijańskiej, w sposób 
szczególny zaś kerygmatu, jest 
uznanie ludzkiej grzeszności. Zro-
zumienie tego faktu pozwala na 
szczerą skruchę, współdziałanie  
z łaską Boga i osiągnięcie zbawie-
nia wiecznego. Stąd odnajdujemy  
w liturgii słowa o szczęśliwej wi-

nie, przytoczone we wstępie. Aby-
śmy jednak mogli przezwyciężyć 
grzech Bóg skierował ku nam 
strumienie łaski – sakramenty.  
W sposób szczególny Sakrament 
Chrztu Świętego oraz Sakrament 
pokuty. Chrzest zmywa z nas winę 
zaciągniętą na ludzkość przez 
pierwszych rodziców. Uzdalnia on 
zarazem do przyjęcia łaski Bożej. 
Sakrament pokuty został natomiast  
ustanowiony przez Zbawiciela  
w dniu Zmartwychwstania (J 20, 
22a-23). Dzięki niemu możliwe 
jest powrócenie do stanu łaski 
który otrzymujemy przy Chrzcie 
Świętym, a tracimy poprzez po-
pełnienie grzechu ciężkiego  i od-
budowa naszej więzi z Bogiem.

Pokrótce tak właśnie prezen-
tuje się chrześcijańska, katolicka 
wykładnia na temat grzechu. Mimo 
tej nauki często kwestionuje się 
realność grzechu. Twierdzi się, że 
poczucie winy – świadomość grze-
chu – należałoby rozpatrywać na 
gruncie psychologicznym i tam się  
z nim rozprawić. Jednak szczere 
uczucie winy jest bardzo ważne. 
Nie ono stanowi bowiem kłopot. 
Problemem jest grzech który do 
niego doprowadził. 

Kończąc, pamiętajmy o jed-
nym. Im bliżej jesteśmy Boga, 
będącego światłością, tym wyraź-
niej dostrzegamy nasze ciemne 
strony – grzech. Bóg nie jest jed-
nak światłem które oślepia. Jest 
światłością która rozjaśnia, leczy. 
Im bliżej będziemy tego światła 
– Boga , ku któremu kieruje nas 
skrucha, tym staniemy się zdrow-
si, a w nas samych zajaśnieje ob-
licze Chrystusa. 
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Kochane dziecko 
z przypadku

Paweł Jacko CRL
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Z badań przeprowadzonych  
w Polsce w 2010 roku wynika że, 92 
dziewczynki w wieku 14 lat urodzi-
ły dzieci. Matek w wieku 14-16 lat 
było aż ponad tysiąc. Wiele z tych 
dziewczyn jest opuszczonych i po-
zostawionych same sobie. Brakuje 
specjalistycznych placówek, a tylko 
nieliczni nastoletni rodzice mogą 
liczyć na zrozumienie i akceptację 
swojej rodziny. 

Kim są dziewczęta, które zostają 
matkami? Najczęściej są to osoby, 
których rodziny pozbawione były at-
mosfery miłości, bliskości, wsparcia, 
stabilizacji oraz zrozumienia. W wy-
niku czego, szukają one tych emocji 
i uczuć w związkach, które owocują 
niechcianą czy nieplanowaną cią-
żą. Młode kobiety szukają substy-
tutu miłości, której nie otrzymały 
w rodzinie. Brakuje im wiedzy na 
temat podstawowych norm obycza-
jowych i moralnych. Jednocześnie 
poszukują wszelkich dowodów ak-
ceptacji pośród grup rówieśniczych,  

a w wyniku niskiej świadomości 
seksualnej starają się zdobywać 
wiedzę poprzez doświadczenie. 
Uczą się, często boleśnie, na wła-
snych błędach. W obliczu słabych 
relacji z rodziną, muszą zwracać 
się o pomoc do obcych ludzi. Czę-
sto pochodzą one ze zdemoralizo-
wanych środowisk, zaniedbanych 
kulturowo i o niskim poziomie wy-
kształcenia, czy z patologicznych 
lub też bardzo ubogich rodzin. Całą 
sytuację utrudnia niska społeczna 
akceptacja tego rodzaju odstępstw 
od normy, jakimi są ciąże nieletnich 
matek. Należy jednak pamiętać, 
że są to również dziewczyny z tak 
zwanych „dobrych domów”. Bywa  
i tak, że dziecko jest zaplanowanym 
owocem miłości. Znaczną część 
matek stanowią jednak samotne 
dziewczyny, a wiele dzieci oddawa-
nych jest do domów dziecka. Nie-
letnie matki często spotykają się  
z marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym. Są szykanowane przez 
otoczenie, jak na przykład sąsiadów, 

Od trzech lat pracuję, jako wolontariusz w jednym z krakow-
skich domów dziecka i w ośrodku dla nieletnich matek,  
z którymi prowadzę przygotowanie do Sakramentu Bierzmowa-
nia. Problem ojcostwa i macierzyństwa wśród młodzieży, który 
chcę poruszyć w niniejszym artykule staje się coraz bardziej 
widoczny w Polskim społeczeństwie. Przypadki macierzyństwa 
młodych dziewcząt, z którymi spotykam się w mojej pracy nie 
są zjawiskiem niezwykłym ani w perspektywie historycznej, ani 
geograficznej. Konsekwencje zjawiska młodocianych matek  
i ojców należy rozpatrywać w wielu aspektach. Macierzyństwo  
i ojcostwo nieletnich, zwłaszcza jego wzrost ilościowy, wiąże 
się z przemianami obyczajowości młodzieży i brakiem znajo-
mości fizjologii poczęcia oraz narastającą tendencją do obniża-
nia wieku inicjacji seksualnej.
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czy społeczność lokalną. Stanowi to 
szczególny problem w małych miej-
scowościach. Oczywiście taki stan 
rzeczy nie jest regułą, ale na pewno 
nie jest też sporadyczną sytuacją. 
Dziewczyny noszące w sobie ży-
cie często muszą przerwać naukę,  
a w wypadku, gdy rodzina odwraca 
się od nich, okazuje się, że ich sytu-
acja materialna i mieszkaniowa sta-
je się dramatyczna. Zmuszone są 
korzystać ze świadczeń socjalnych. 
Taki obrót spraw ma wpływ na ich 
psychikę. Czują się odrzucone, sa-
motne, ich poczucie własnej warto-
ści staje się bardzo niskie, a zdarza 
się, iż relacje z rodziną i kolejnymi 
partnerami są dalekie od prawdzi-
wego ideału rodziny. 

Poniżej przedstawiam wybrane 
historie nieletnich matek. Na prośbę 
dziewcząt imiona i pewne szczegó-
ły z ich życia zostały zmienione. 

Agnieszka (14 lat) zwolni-
ła się z lekcji. Powód - ból brzu-
cha. Resztkami sił dowlokła się 
do toalety i tam urodziła dziecko. 
Nożyczkami odcięła pępowinę. 
Przerażona, owinęła noworodka 
w koszulkę gimnastyczną i po-
rzuciła w szatni. W czasie prze-
rwy uczniowie znaleźli zawiniątko  
z dzieckiem na ławce. Zawiado-
miono pogotowie. Dziewczynę 
znaleziono w domu, zabrano do 
szpitala. O tym, że Agnieszka jest 
w ciąży, nikt nie wiedział. Okazało 
się, że od kilku miesięcy współ-
żyła z pięcioma mężczyznami,  
a ojcem dziecka jest 16-letni ko-
lega. Wyziębionego noworodka 
udało się uratować.

Monika (15 lat) ma trzymie-
sięcznego Piotrusia. Nigdy nie za-
pomni, jak strasznie się tego bała 
i wstydziła. Wtedy, w szpitalu, nie 
miała odwagi, żeby powiedzieć „to 
nie moja wina, zostałam wykorzy-
stana seksualnie przez wujka-są-
siada”.

Ania (16 lat) urodziła córkę  
i od razu w szpitalu zdecydowała, 
że odda ją do adopcji. Dlaczego? 
Może dlatego, że sama też została 
porzucona? Trafiła do domu dziec-
ka i długo nie miała szans na adop-
cję, bo matka-alkoholiczka nie zrze-
kła się do niej praw rodzicielskich. 
„Wolałam, żeby od razu trafiła do 
fajnych ludzi, którzy będą o nią dba-
li, dla których będzie kimś najważ-
niejszym”- tłumaczy.

Martyna- urodziła Kacpra, 
gdy miała 15 lat. Dziś ma 18 lat  
i założyła rodzinę. „Ani przez moment 
nie pomyślałam o adopcji”- mówi  
w czasie rozmowy. „Wychowałam 
się w katolickiej rodzinie i nie zabiła-
bym własnego dziecka. Ale nie było 
łatwo. Moi rodzice nie akceptują 
współżycia przed ślubem. Byłam ich 
ukochaną córeczką. Mam czterech 
starszych braci. Trzęśli się wszyscy 
nade mną, nie pozwalali mi jeździć 
na obozy, chodzić na imprezy. Bun-
towałam się, ale to nic nie dawało. 
Jedynym wyjściem, by wyrwać się  
z domu, było kłamstwo. Teraz miesz-
kam z teściami i czuję się bezpiecz-
nie. Niczego mi nie brakuje! I nie 
chciałabym cofnąć czasu - synek 
jest moim całym światem! Już nie 
wyobrażam sobie życia bez niego  
i bez Marka- taty Kacpra”- opowiada.
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Wielu z nas na widok mło-
dej dziewczyny w ciąży myśli 
albo wręcz głośno komentuje: 
„Dzieci mają dzieci”. Nastoletnie 
matki wzbudzają litość- „Bied-
ne dziecko, życie sobie zmarno-
wało!”, politowanie- „Jaka ona 
głupia!”, a nawet agresję- „Nie-
odpowiedzialna dziewucha!”.  
W dawnych czasach wczesne 
ciąże nie były niczym nadzwy-
czajnym. Do dzisiaj w wielu kul-
turach dziewczęta „wydawane są 
za mąż” w bardzo młodym wieku. 
Oczywiście nie oznacza to, że 
również w XXI wieku, w naszym 
kręgu kulturowym, ciąże nasto-
latek są, czy powinny być nie 
wzbudzającą kontrowersji normą. 
Świadczy to jednak o fakcie, że 
kwestia dojrzałości do macierzyń-
stwa jest związana z systemem 
wartości i obyczajami panujący-
mi w danej społeczności i epoce.  
Maryja urodziła Jezusa, jako kilku-
nastoletnia dziewczyna i do dzisiaj 
jest uważana za ideał matki, po-
nieważ w pełni poprzez swoje „fiat” 
wypełniła wolę Bożą. Znana z Biblii  
i z historii. Symbol czystości i ma-
cierzyństwa. Maryja należy do 
najważniejszych postaci nie tylko 
w chrześcijaństwie, ale i w innych 
religiach. Jest obecna nie tylko na 
kartach Pisma Świętego, ale i w li-
turgii Kościoła, w sztuce i literatu-
rze. Pokora Jej była tak głęboka, 
że nic nie miało dla Niej większego 
znaczenia, jak wieść życie ukryte 
i ubogie. Maryja, jako Matka Boga 
w pełni otwarła swoje serce na 
Chrystusa. Starała się dobrze wy-
chować syna, dużo mu dać, choć 
sama nie posiadała wiele. Choć 

macierzyństwo Maryi w młodym 
wieku było zamysłem Boga, rów-
nież Ona dostąpiła wielu upoko-
rzeń, gdy została początkowo od-
trącona przez Józefa- męża, który 
był świadomy faktu, że nie jest to 
jego dziecko. W dzisiejszym języ-
ku można najprościej powiedzieć, 
że Maryja dopuściła się zdrady  
w zamyśle Józefa. Bóg zesłał 
Anioła do Józefa, który wyjaśnił 
zaistniałą sytuację nakazując Jó-
zefowi nadanie imienia nowonaro-
dzonemu dziecięciu. 

W XXI wieku młode mat-
ki, choć żyjemy w innym czasie  
i kręgu kulturowym, mogą brać  
z osoby Maryi, młodej matki Je-
zusa, wzór pokory, zaufania i od-
dania Panu Bogu oraz oddanej 
miłości do dziecka-Jezusa i mę-
ża-Józefa. Dzisiaj nie jest czymś 
chwalebnym poczęcie dziecka  
w tak młodym wieku, a są to nie-
wątpliwe poważne odstępstwa 
od przyjętej normy, jednak nie 
potępiajmy młodych ludzi, którzy 
zbłądzili w swoim życiu nie mając 
dobrych wzorców moralno-wy-
chowawczych wśród dorosłych. 
Wspólnie, zanim zaczniemy ganić 
i potępiać zachowanie dzisiejszej 
młodzieży, poszukajmy przyczyn 
takiego ich zachowania. Bardzo 
często zdarza się, iż przyczyny 
znajdują się w nas dorosłych, ro-
dzicach i w naszych rodzinach. 
Zastanówmy się: ilu rodziców 
rozmawia z dorastającymi dzieć-
mi na temat seksualności i plano-
wania rodziny? Z pewnością nie 
są to kwestie proste, jednak nie 
pozwólmy, aby nasze dzieci po-
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znawały sferę życia seksualnego 
i rodzicielstwa tylko z gazet, in-
ternetu, od kolegów czy koleża-
nek. Podczas wspólnych rozmów  
w czasie naszych spotkań do 
bierzmowania dziewczęta podkre-
ślają, że są świadome swoich błę-
dów, które popełniły zanim zaszły  
w ciążę, jednak nie żałują tego, 
że urodziły dziecko, choć bardzo 
często znajdują się w niełatwej 
sytuacji życiowej i materialnej. 
Zaznaczają, że gdyby mogły cof-
nąć czas zmieniłyby swoje po-
stępowanie i planowanie rodziny, 
jednak zaraz podkreślają, że nie 

dokonałyby aborcji zabijając życie 
w sobie i są pełne szczęścia z na-
rodzin dziecka oraz pełne nadziei 
na ułożenie swojego młodego ży-
cia. Drodzy czytelnicy- problem 
nieletnich rodziców będzie poja-
wiał się coraz częściej w naszych 
środowiskach. Chciejmy wspólnie 
w tym szczególnym okresie Świąt 
Bożego Narodzenie, wpatrzeni  
w Świętą Rodzinę z Nazaretu 
troszczyć się o wychowanie mło-
dego pokolenia, naszych dzieci  
i wnuków, ukazując im ideał miłości  
i prawdziwej rodziny, w której będą 
czuły się kochane i bezpieczne.  
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Chociaż droga każdego człowieka jest inna, zawsze 
istnieje pewien punkt, w którym wszystkie się zbiegają

Pełni zapału i radości rozpoczęliśmy wspólne pielgrzymowanie dnia 27 
czerwca. Wyjazd poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele św. Mak-
symiliana Kolbe w Krośnicach – mojej rodzinnej miejscowości. Duchowym 
przewodnikiem pielgrzymki był ksiądz Andrzej Buryła- mój Proboszcz. 

Razem z nami pielgrzymował ksiądz Wojtek z Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich z Krakowa, oraz dwóch kleryków Piotrek  
i Grzesiu. Dzięki nim tegoroczna pielgrzymka była bardzo wyjątkowa  
i niesamowita. Ale o tym opowiem troszkę później...

Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu  
nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu

Już na pierwszym postoju powoli zawiązywały się znajomości, które 
potem przerodziły się w przyjaźnie. Po drodze do Fatimy i Lourdes mieli-
śmy okazję zobaczyć południowe pasmo Hiszpanii, jakim jest Costa Brava, 
gdzie spędziliśmy kilka dni. To właśnie w tym malowniczym miejscu przy-
padły imieniny kleryka Piotra. Tego dnia życzono mu przede wszystkim 
silnej wiary, nieustającej miłości i pogody ducha. Są imieniny, jest impreza. 
I tak było...

Główną atrakcją Costa Bravy było zwiedzanie stolicy Katalonii - Bar-
celony, oraz stolicy Hiszpanii – Madrytu. W pięknej Barcelonie zachwycał 
niewątpliwie secesyjny kościół Sagrada Familia, oraz La Rambla – naj-
słynniejsza aleja miasta. Zwiedziliśmy także gotycką Katedrę św. Eulalii  
z XIII-XV wieku i ogrody Gaudiego. 

Ruszamy dalej... Upał tego dnia dawał się we znaki prawie wszyst-

Umocnieni w wierze i przyjaźni.
 

Asia Wietrzyńska

Z pielgrzymką do 
Fatimy i Lourdes.
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kim, lecz zadowolenie i uśmiech na twarzach pielgrzymów zdawał się być 
najlepszą rekompensatą za ten hiszpański skwar. Po drodze do cudow-
nego Madrytu nawiedziliśmy Sanktuarium Czarnej Madonny z Montser-
rat. Sanktuarium, które położone jest na osobliwych formacjach skalnych, 
zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Tego dnia, wraz z inną polską 
grupą pielgrzymów, w jednej z podziemnych krypt odbyła się uroczysta 
Msza Święta. Stolica Hiszpanii napawała nas swą oryginalnością prawie 
na każdym kroku. W Madrycie zwiedziliśmy Pałac Królewski, oraz pierw-
szą hiszpańską Katedrę La Almudenę poświęconą przez Papieża (pierw-
szą, którą Jan Paweł II poświęcił poza Rzymem). 

W życiu bowiem istnieją rzeczy, 
o które warto walczyć do samego końca

 Avila. To kolejny etap naszej podróży. Miasto obwarowane murami, 
które związane jest ze świętą Teresą, oraz świętym Janem od Krzyża. 
Wspólnie razem ze świętym Janem, święta Teresa uznawana jest za 
założycielkę Zakonu Karmelitów Bosych. Do Portugalii dotarliśmy pod 
koniec pierwszego tygodnia naszego wspólnego pielgrzymowania. Tam 
czekał nas jeden z najważniejszych punktów całego programu. Fatima  
i miejsca związane z trójką pastuszków, czyli Łucją, Hiacyntą i Francisz-
kiem. Tej właśnie trójce 13 maja 1917 roku objawiła się Maryja. Tego dnia 
zwiedziliśmy Sanktuarium, gdzie znajdują się grobowce Łucji, Hiacynty  
i Franciszka, oraz odwiedziliśmy wioskę Ajuster -  miejsce urodzenia świę-
tej Łucji. Pod figurą Maryi, razem z innymi grupami Polaków m.in. z So-
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snowca i Poznania, mieliśmy okazję uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. 
Wiele osób z naszej grupy zdecydowało się przejść na kolanach drogę, któ-
rą podczas objawień szły dzieci. Z różańcem w dłoni i z modlitwą na ustach 
pokonali niemały odcinek trasy. To piękne świadectwo wiary i ogromnej 
determinacji. Wieczorem odkrywaliśmy program maryjnego Sanktuarium, 
braliśmy udział w różańcu z „całym światem”. Następnie odbyła się także 
wspólna modlitwa i procesja ze świecami. Cudowna i żywa oprawa mu-
zyczna, wszystkie ręce uniesione ku niebu, piękne świadectwa- to coś, 
czego zapomnieć się nie da.

Przyjaciel to ten kto 
przychodzi, gdy inni 

wychodzą...
Dziękuję księdzu 

Wojtkowi, za rozmowy  
„o życiu i ludziach”- wciąż 
niedokończone. Za ciepło 
serca, autentyczną akcep-
tację i uśmiech. Kolejnym 
etapem na naszym piel-
grzymim szlaku była sto-
lica Portugalii - Lizbona. 
Odwiedziliśmy też Coimbrę 
(dawną stolicę Portugalii), 
gdzie znajduje się klasz-
tor, w którym przebywała  
i zmarła siostra Łucja. Na 
multimedialnej prezenta-
cji, jaką tam zobaczyliśmy 
można było dostrzec, jaka 
ogromna więź porozumie-
nia i przyjaźni łączyła sio-
strę Łucję z Papieżem Ja-
nem Pawłem II.

Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości ? 
Coś dla ducha i coś dla ciała. Nadszedł czas na upragnioną kąpiel 

w Oceanie Atlantyckim. Choć pogoda tego dnia nie sprzyjała kąpieli, to 
wśród naszej grupy znalazło się kilku śmiałków, którzy odważnie wskoczyli 
do wody. Wysokie fale, zimna woda i piaszczysta plaża. Cóż to była za 
radość. 

Po Lizbonie czekał nas przejazd do Santiago de Compostela, gdzie 
odwiedziliśmy Sanktuarium świętego Jakuba. Tam też można było spotkać 
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wielu pielgrzymów, którzy pieszo wędrują śladami świętego Jakuba. Słoń-
ce, palmy, drzewa oliwne, pomarańcze i zielone banany, które można było 
zerwać przy drodze, to wszystko zachwycało nas niezmiennie każdego 
dnia. Przed nami Francja, a tam Lourdes i Paryż. Dlatego ruszamy dalej… 
Długa droga, którą spędzaliśmy w autokarze stawała się dobrą okazją 
do umacniania nowych znajomości i przyjaźni, wymianą poglądów, oraz 
ciekawą formą rozrywki. 

I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. 
Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się dusza...

Program w Lourdes był bardzo bogaty. Przedostatniego dnia całą 
naszą grupą nawiedziliśmy Bazylikę Różańca Świętego, Bazylikę Nie-
pokalanego Poczęcia, oraz zobaczyliśmy Bazylikę Piusa X, krypty  
i Grotę Objawień. Popołudniu wspólnie, wraz z przewodnikiem, wybra-
liśmy się na spacer drogami związanymi z życiem świętej Bernadetty. 
Wspólnie przeszliśmy Drogą Krzyżową, która prowadziła przez wzgórza 
przy samym Sanktuarium. Drogę Krzyżową poprowadzili klerycy Piotrek 
i Grzesiu, oraz ksiądz Wojtek. Ich przemyślenia i rozważania u niejednej 
osoby wywołały łzy wzruszenia. 

Ważnym i niesamowitym niewątpliwie momentem tego dnia była pro-
cesja z chorymi. Niebieskie wózki pchane przez wolontariuszy były wszę-
dzie. Chorzy z całego świata przyjeżdżają do Maryi każdego dnia, dając 
tym samym świadectwo swojej wielkiej wiary. Choć niesprawni fizycznie, 
ale za to bardzo mocni duchem. 

Wieczorem uczestniczyliśmy w procesji ze świecami. Ludzie z całego 
świata w tym miejscu niewątpliwie stają się sobie bardzo bliscy. Nie było 
widać podziałów. Każdy był sobie równy. Na zakończenie zobaczyliśmy 
Paryż. A tam w wielki zachwyt wprawiła nas Wieża Eiffela. 

Do stworzenie fajnego ducha pielgrzymki przyczynili się niewątpliwie 
także klerycy i ksiądz Wojtek. Wielkie dzięki dla Was. Za co ? Tak po 
prostu. Że byliście razem z nami. Zgrana ta nasza grupa była. I fajna... 
Dziękuję.                                             
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O swoim życiu w otoczeniu świętych opowie  
ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL

„Cichy, skromny, ale skuteczny” - pisała o nim prasa.  
I słusznie, bo procesów beatyfikacyjnych  
i kanonizacyjnych, w których uczestniczył nie sposób 
zliczyć. Właściwie każdego roku uczestniczył w pracach 
nad jakimś nowym świętym. Pracował przy procesach 
takich postaci jak:  
św. siostra Faustyna, św. brat Albert, św. królowa Jadwiga, 
czy św. Stanisław Kazimierczyk.  Autor wielu książek  
o tematyce religijnej i historycznej m.in. o Gietrzwałdzie,  
o obrazach Matki Bożej czy  
o kanonikach regularnych. Choć przeżył już prawie 90 lat 
to energią i ruchliwością przewyższa niejednego kleryka. 
Współbracia pamiętają jak jeszcze niedawno, mając 
ponad 80 lat samodzielnie podnosił sporych gabarytów 
ksero, do którego przeniesienia zwykle potrzeba dwóch 
kleryków. Tak, to właśnie ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL 
we własnej osobie zgodził się opowiedzieć o swoim 
życiu zakonnym i kapłańskim naznaczonym pracą 
naukową, trudami dnia codziennego i stałą opieką Bożej 
Opatrzności.

Ś w i ę c i  m a j ą  
u  N i e g o  d ł u g

Rafał Przestrzelski CRL
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MŁODOŚĆ NAZNACZONA 
WOJNĄ

Do zakonu wstąpiłem 24 
kwietnia 1943 roku, czyli jeszcze 
podczas wojny. Kraków był wte-
dy, delikatnie mówiąc, w nie naj-
lepszym stanie. Lepsze dzielnice 
miasta zamieszkiwali Niemcy. 
Kursował tylko jeden tramwaj na 
ulicy św. Gertrudy. Podgórza jesz-
cze wtedy nie było. Most Piłsud-
skiego po zbombardowaniu od-
budowano. Pełno było wszędzie 
starych ruder. Niemcy regularnie 
organizowali na ulicach łapanki. 
W tym czasie Kazimierz zamiesz-
kiwała spora liczba mieszkańców, 
dlatego Kościół był podczas każ-
dej Mszy św. wypełniony niemal 
po brzegi. Było nas wtedy pięciu  
w klerykacie: kl. Szota, kl. Borow-
ski, kl. Czarnecki, kl. Kącki i ja 
oraz sześciu księży. My klerycy 
mieszkaliśmy w części klasztoru 
nazywanej przez nas „Olimpem”, 
brat Alojzy ulokował się w dziel-
nicy „Chińskiej”. Plan dnia nieco 
się różnił od dzisiejszego, ale 
najważniejsze punkty pozostały 
niezmienne. Podczas wojny nie 
uczęszczaliśmy na studia, a wy-
kłady prowadził nam ks. Magister. 
Dopiero po zakończeniu wojny 
zaczęliśmy chodzić na Wydział 
Teologiczny UJ. Wykłady prowa-
dziła wtedy znakomita kadra pro-
fesorska. W tamtym okresie nasi 
koledzy z Seminarium Diece-
zjalnego mieli ciężkie życie. Do 
święceń dochodziła mniej więcej 
połowa alumnów, większość od-
chodziła z powodu problemów 
z nauką. Po wojnie zaczęły się 
także aresztowania kleryków, bo 

niektórzy z nich należeli do AK. 
Święcenia kapłańskie przyjąłem 
w 1949 roku. Po roku posługi  
w Krakowie zostałem wysłany 
do nowej placówki w Drezden-
ku, gdzie wraz ze współbratem 
duszpasterzowaliśmy jeżdżąc do 
ludzi motocyklem. Obsługiwali-
śmy wtedy także takie miejsco-
wości jak Rąpin, Grotów, Niego-
sław, Chełst i Stare Bielice. Mile 
wspominam dziś te czasy, choć 
nie było łatwo.

KSIĄDZ STRÓŻEM PRAWA
Przypomina mi się histo-

ria, jaka wtedy wydarzyła się  
w Niegosławiu. Mianowicie jeden  
z naszych księży w sylwestra 
poszedł odwiedzić znajome-
go milicjanta.  Drzwi do domu 
otworzyła mu żona milicjanta 
- jej mąż leżał w przedpokoju 
pijany. Dla żartu wyjęła z sza-
fy milicyjny mundur męża i po-
dała go księdzu. Ksiądz przyjął 
nietypowy „dar” i postanowił go 
sprytnie wykorzystać. W prze-
braniu milicjanta ruszył na uli-
ce łapać łamiących przepisy 
drogowe i legitymować przy-
padkowych kierowców. I tak  
z poczucia niepowstrzymanego 
obowiązku mógł, choć na chwilę 
zostać stróżem prawa. Stróżem 
łaskawym, bo oczywiście żad-
nego mandatu nie wypisał. Cie-
szył się funkcją aż do momentu, 
gdy wylegitymował pana proku-
ratora, który poznał prawdziwą 
tożsamość księdza. Sprawa tra-
fiła rychło do sądu, ale została 
umorzona, bo uznano wybryk 
księdza za żart sylwestrowy.
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CZY TO CUD?
Pamiętam też jak odprawia-

łem Msze święte zimą w koście-
le w Rąpinie. Fundamenty tego 
Kościoła są wykonane z solid-
nych kamieni, podobnie zresztą 
jak i ściany.  Dzień był wyjątko-
wo zimny, więc ściany przekazy-
wały chłód do środka. Podczas 
liturgii eucharystycznej spostrze-
głem, że coś dziwnego dzieje się  
w kielichu z Krwią Pańską. „Może 
cud...” - pomyślałem. Przyjrzałem 
się bliżej nietypowemu zjawisku. 
Oto w kielichu pływały niewiel-
kie kryształki lodu. To woda, któ-
rą dolewa się do wina podczas 
ofiarowania, poprostu zaczęła 
zamarzać. Nie mogłem na to nie 
zareagować. Szybko przyłożyłem 

dłonie do kielicha i zacząłem nimi 
ogrzewać Krew Pańską.  Całe 
szczęście po chwili lód się rozto-
pił i mogłem spokojnie kontynu-
ować Mszę.

PRACA ZE ŚWIĘTYMI
Po siedmiu latach pracy  

w Drezdenku zostałem przenie-
siony do Matki Bożej w Gietrzwał-
dzie. Z roczną przerwą w Krako-
wie, pracowałem tam 8 lat m.in. 
nad uznaniem przez Kościół ob-
jawień maryjnych. Po kilku latach 
przełożeni zdecydowali, że powi-
nienem wrócić do Krakowa. Tam 
od 1962r. zacząłem pracować, 
jako sędzia Sądu Biskupiego 
(funkcję pełniłem aż od 2002r). 
Niedługo później powierzono mi 
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pracę nad pierwszym procesem 
kanonizacyjnym. Bardzo pomogła 
mi umiejętność szybkiego pisania 
na maszynie. Stenografii, która 
pozwalała zapisywać wszystko  
z prędkością mowy nauczyłem 
się jeszcze w klerykacie. W każ-
dym procesie beatyfikacyjnym 
czy kanonizacyjnym na szczeblu 
diecezjalnym pracują zawsze trzy 
osoby. Delegat biskupa - który 
organizuje proces, planuje dzia-
łania, dociera do świadków i od-
bywa przesłuchania. Notariusz 
- który zbiera całą dokumentację, 
bada pisma i odnotowuje fakty  
z życia. A także promotor sprawie-
dliwości - dawniej nazywany ad-
wokatem diabła, który krytycznie 
bada sylwetkę sługi bożego 
oraz zgromadzony mate-
riał dowodowy. Najczęściej 
pełniłem funkcje delegata, 
choć miałem okazje być też 
notariuszem i promotorem 
sprawiedliwości.

PRAGNIENIE ABPA 
WOJTYŁY

Po zakończeniu każ-
dego procesu na szczeblu 
diecezjalnym odprawiana 
była Msza Święta w kaplicy 
na Wawelu z ówczesnym 
arcybiskupem Krakowa Ka-
rolem Wojtyłą. Zapadło mi 
w pamięć, z jaką gorliwo-
ścią odprawiał każdą Mszę 
Świętą. Nigdy przy mnie nie 
brał drugiej modlitwy eucha-
rystycznej, która jest naj-
krótsza. Nie szczędził czasu 
Panu Bogu. Późniejszego 

Papieża znałem jeszcze, jako 
księdza. Ale najlepiej pamiętam 
jedną rozmowę, na którą mnie we-
zwał do siebie. Ks. Dziwisz przed 
wejściem do gabinetu poprosił, 
bym za długo tam nie siedział. 
Rozmawialiśmy grubo ponad go-
dzinę. Po wyjściu ks. Dziwisz nie 
miał jednak żadnych pretensji. 
Wiedział, że to była ważna roz-
mowa. Odniosłem wrażenie, że 
późniejszemu Papieżowi bardzo 
leżała na sercu sprawa beatyfika-
cji królowej Jadwigi, którą miałem 
prowadzić.  Jan Paweł II beatyfi-
kował ją w 1979r. a później kano-
nizował w 1997r.

Świętych i błogosławionych, 
nad którymi pracowałem było wie-
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lu. Udało się dzięki Łasce Bożej 
zakończyć pomyślnie wszystkie 
procesy poza jednym, z którego 
zrezygnowałem z przyczyn zdro-
wotnych. Najwięcej pracy koszto-
wała kanonizacja św. Stanisława, 
nad którą pracowałem w przeciągu 
30 lat (oczywiście nie ciągle). Para-
doksalnie największym problemem 
okazało się udokumentowanie hi-
storyczności św. Stanisława, czyli 
udowodnienie, że Kazimierczyk 
istniał na podstawie obiektywnych 
dokumentów. Mnóstwo czasu spę-
dziłem przeszukując stare księgi ar-
chiwum miejskiego w Krakowie. Ale 
ostatecznie udało się i już od ponad 
roku możemy cieszyć się nowym 
polskim świętym. W pracy przy-

świecała mi zawsze chęć pozosta-
wienia czegoś dla potomnych. Już  
w XXI wieku starałem się wraz  
z moimi współbraćmi o uzyska-
nie tytułu „Bazyliki” dla kościo-
ła Bożego Ciała na Kazimierzu  
i o koronację obrazu Matki Bożej 
Zbawiciela. Za to jestem bardzo 
wdzięczny kard. Franciszkowi Ma-
charskiemu, mojemu rocznikowe-
mu jeszcze z lat studiów. [Księża 
wspominają, że pukając niekiedy 
do celi ks. Ryłki drzwi otwierał kard. 
Macharski, co zresztą powodowało 
niemałe zdziwienie- od red.] Jest 
jeszcze sporo pracy naukowej, 
m.in. dotarcie do dawnych kon-
stytucji zakonu i przetłumaczenie 
ich na język polski, ale myślę, że 

tym już się zajmą młodsi. Cie-
szę się, że wciąż przychodzą do 
zakonu młodzi chłopcy chcący 
poszukiwać Boga w swoim ży-
ciu, bo dawniej dla przykładu 
przychodziło dziesięciu kan-
dydatów, a do kapłaństwa do-
chodził tylko jeden kleryk. No  
i czasem przychodzili z różnych 
dziwnych pobudek, a dzisiaj jest 
z tym znacznie lepiej. Teraz do 
was młodych należy przyszłość 
Kościoła.

Rafał Przestrzelski CRL: 
Za podzielenie się ciekawym 
świadectwem życia w imieniu 
wszystkich czytelników ser-
decznie dziękuję. Życzę Księ-
dzu przede wszystkim zdrowia  
i jeszcze wielu lat owocnego ży-
cia we wspólnocie. Niech Matka 
Gietrzwałdzka hojnie Księdzu 
błogosławi!
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nie ma Maciej Guziejko CRL

O Kimś, kogo już z nami

Przychodzi mi to z wielkim trudem. Ciężko z dnia na 

dzień, przed imieniem osoby, którą znało się ponad 

4 lata, zacząć stawiać „ś” i „p”. 

Pozornie groźna laska 
Śp. księdza Feliksa Mleczkę 

CRL poznałem jako nowicjusz. 
Piastowałem wtedy funkcję 
seminaryjnego „kaplicznika”, 
stąd od samego początku mo-
jej zakonnej drogi, nader czę-
sto rozmawiałem z księdzem 
Feliksem. Równie łatwo chwalił 
mnie jak i ganił. Był dzięki temu 
szczery i autentyczny, a te ce-
chy niezmiernie cenie u ludzi!

Pamiętam jedną sytuację. 
Ksiądz Feliks zwrócił mi de-
likatnie uwagę, abym zmienił 
przepaloną żarówkę w tzw. 
„wiecznej lampce”, która znaj-
dowała się przy tabernakulum. 
Byłem dość roztargniony i kom-
pletnie o tym zapomniałem. 
Kiedy pod wieczór siedziałem 
w naszej sali komputerowej 
usłyszałem, że ktoś wszedł do 
środka. Pochłonięty pracą nie 
zwróciłem na to uwagi. Nagle 
zauważyłem, że przy moim pra-
wym uchu znajduje się... laska, 
a dokładnie jej dolna część. 

Odwróciłem się i zobaczy-
łem ks. Feliksa, który trzymał  
w swoich dłoniach laskę, przy 
pomocy której poruszał się po 
klasztorze. Przyznam, że by-
łem zaskoczony. W tym mo-
mencie usłyszałem: „Chcesz 
wąchać laskę? Nie mówiłem to-
bie o żarówce?”. Ksiądz Mlecz-
ko chyba zauważył przerażenie 
w oczach nowicjusza Maćka  
i uśmiechnął się do mnie. Oczy-
wiście szybko udałem się do 
schowka z żarówkami i zrobi-
łem to, o co mnie prosił. Może 
ks. Feliks zbyt wielką wagę 
przywiązywał do drobiazgów, 
jednak moim zdaniem uczył  
w ten sposób pokory młodych 
zakonników. Uświadamiał im, 
że czasem trzeba opuścić gło-
wę i zrobić to, co mówi starszy. 
Dlatego wdzięczny za naukę, 
przy najbliższej Wigilii podzię-
kowałem, ks. Feliksowi, że „da-
wał mi czasem wąchać laskę”. 
Śmiechu przy tym było, co nie 
miara!
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Ptasie MLECZKO i inne 
mleczne prezenty

Na drzwiach naszych klasztor-
nych pokoi umieszczane są nazwi-
ska osób, które zamieszkują daną 
„celę”. Na drzwiach do pokoju ks. 
Feliksa od wielu lat widniała poło-
wa napisu wyciętego z pudełka po 
ptasim mleczku. Przyznam, że był 
to najładniejszy napis, a przy tym 
nawiązywał do jednego ze zwy-
czajów, które praktykował ksiądz 
Mleczko. Mianowicie ksiądz Fe-
liks dużą część ze swojej „bidnej” 
renty przeznaczał na... czekola-
dę! Zazwyczaj przodowała Milka, 
a czasami na pierwsze miejsce 
wybijał się również Wedel. Tak 
naprawdę zależało to od tego, 
kto akurat robił Księdzu Feliksowi 
zakupy. Mleczna czekolada była 
pewną formą wdzięczności, którą 
on okazywał tym, którzy wyświad-
czali mu jakąś przysługę. Wła-
ściwie nie musiał tego robić, ale 
chciał.

Czekoladę zazwyczaj otrzy-
mywało się za zrealizowanie re-
cepty, za wspólną wyprawę do 
lekarza, za kupno Tele-Maxa, 
wyrzucenie śmieci, czy też odku-
rzenie pokoju. Kiedy zrobiło się 
którąś z wymienionych czynności, 
zwykle z ust ks. Feliksa padało 
krótkie: „wiesz, gdzie leży”. 

Czekoladę można było rów-
nież znaleźć w kaplicy. Kiedy 
któryś z nas obchodził imieniny 
czy też składał śluby zakonne, 
zazwyczaj znajdował pod brewia-
rzem tabliczkę małego co nieco. 
Na twarzy księdza Mleczki poja-
wiał się wtedy delikatny uśmiech  
i każdy wiedział, co jest grane. 

Szynka dla nowicjuszy
Z czasów mojego nowicjatu 

przychodzi mi do głowy jeszcze 
jedno sympatyczne wspomnienie 
związane z księdzem Feliksem 
Mleczko. Ponieważ od wielu lat 
chorował na cukrzycę, cały czas 
musiał przestrzegać ścisłej diety. 
Na kolację zjadał coś lekkiego. 
Czasami na jego stole pojawiał 
się talerz z plastrami smacznej 
szynki. Ks. Feliks miał zwyczaj 
połowę zjadać, a resztę oddawać 
nowicjuszom. Klerycy oczywiście 
patrzyli na to z zazdrością. Nie-
stety, wraz z zakończeniem nowi-
cjatu dobiegało końca rozpiesz-
czanie szynką. Kolej przychodziła 
na następny nowicjat. 

Ksiądz Feliks lubił  
„naprawiać sieci”

Na pogrzebie księdza Feliksa, 
J.E. Bp Damian Muskus OFM przy-
pomniał, że Jezus jednych Aposto-
łów powoływał przy łowieniu ryb,  
a innych jak naprawiali sieci. Pręż-
nie działający duszpasterze to 
właśnie ci łowiący ryby. Są jednak 
i tacy, którzy w zaciszu kaplicy mo-
dlą się za aktywnych duszpasterzy 
i cały Kościół. To właśnie osoby 
„naprawiające sieci”.

Przez ostatnie lata swojego 
życia ksiądz Feliks z wielkim za-
pałem zajmował się ewangelicz-
nymi „sieciami”. Modlił się za nasz 
Zakon i cały Kościół. Pokazywał 
nam, co jest w życiu najważniej-
sze. Mam nadzieję, że troszkę tej 
nauki zachowam przez całe, daj 
Boże, kapłańskie życie. 

Ksiądz Feliks wcześnie rano 
pojawiał się w kaplicy. Jeśli by-
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łem w niej również ja, po cichu 
przybijaliśmy sobie tzw. „żółwika”. 
Ksiądz Mleczko zawsze przygo-
towywał się do Mszy, którą spra-
wował razem z nami o 6.20. To-
warzyszył nam podczas Różańca  
i pojawiał się przed tabernakulum, 
gdy zegar wybijał 15.00. W ciągu 
dnia można było kilka razy ujrzeć 
kulejącego „Dziadka Feliksa”, któ-
ry zmierzał do kaplicy porozma-
wiać ze swoim Szefem. Być może 
prosił Go, by Ten nie wysyłał go 
jeszcze na „emeryturę”. Niestety, 
Szef, ostatnio zmienił zdanie... 
Nasz „Dziadek” umarł w wieku 91 
lat.

Aha, jeszcze jedno...
Ksiądz Feliks zmarł kilka dni 

po swoich imieninach, które spę-

dził w szpitalu. W jednej z naszych 
ostatnich rozmów powiedziałem 
mu: „Niech się Ksiądz nie wygłu-
pia, tylko wychodzi z tego szpitala! 
Ma Ksiądz jeszcze do wyprawie-
nia zalegle przyjęcie imieninowe, 
klerycy ciągle czekają”. Ksiądz 
Mleczko uśmiechnął się, spojrzał 
na kroplówkę i powiedział: „Cze-
kaj, tylko dokończę flaszkę”. 

Kiedy w poniedziałek dowie-
działem się o jego śmierci, posze-
dłem do kaplicy. Nie ukrywam- kil-
ka łez popłynęło po moich policz-
kach...

Cóż, musisz teraz drogi Księ-
że Feliksie, zapytać w Niebie  
o zgodę, bo jak powiedziałem, za-
ległe imieniny Ciebie nie ominą! 

Maciek- młodszy współbrat
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Kronika Seminarium
Maciej Guziejko CRL

46

PRYMICJE I PROCESJA W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 23 czerwca 2011

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, ks. Szymon 
Szajko CRL, o godzinie12.15,  odprawił w Bazylice Bożego Ciała w Krako-
wie Mszę św. prymicyjną. Przy tej okazji kazanie wygłosił ks. Piotr Walczak 
CRL- Proboszcz Parafii Bożego Ciała na Kazimierzu. Razem ze współ-
braćmi uczestniczyliśmy w tej niezwykłej Liturgii. 

Z kolei popołudniu w uroczystej procesji ruszyliśmy ulicami Krakow-
skiego Kazimierza. Procesję rozpoczęły  Nieszpory, którym przewodniczył 
ks. Infułat Jakub Gil. Ks. Infułat poprowadził również całą procesję i na 
koniec, przy ostatniej stacji, która mieściła się przy naszym Klasztorze, wy-
głosił do wszystkich Słowo Boże. 

Pragniemy serdecznie podziękować Diakonowi Maciejowi Musielakowi 
CM. Diakon Maciej zgodził się użyczyć nam na Nieszporach i procesji wiel-
kiego daru w postaci swojego głosu. Odważnie śpiewał Psalmy i Ewange-
lie! Diakonie Macieju- dziękujemy! 

WAKACJE Z BOGIEM
Bartosze (k. Ełku), 27 czerwca- 15 lipca 2011

Na początku wakacji Kanonicy z pomocą przyjaciół i naszego semina-
rium zorganizowali coroczny obóz dla dzieci i młodzieży. Z powodu dużej 
liczby chętnych (ponad 120 osób) odbywał się on w dwóch turach: od 27 
czerwca do 6 lipca, oraz od 6 lipca do 15 lipca. 

Uczestnicy mieli okazję popływać łódką, kajakiem, a nawet odbyć  
statkiem rejs po mazurskich jeziorach. Dzieci i młodzież zwiedzała Ełk, 
Augustów oraz sanktuarium w Studziennicznej. Praktycznie każdy dzień 
wypełniały terenowe gry, zawody sportowe, pogodne wieczory, na których 
odbywały się dyskoteki, kabarety i wszelkiego rodzaju zabawy.

Oczywiście Kanonicy zadbali również o stronę duchową obozu, gdyż 
codziennie wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami, gromadzili się na Mszy 
św. i wspólnej modlitwie.
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BŁĘKITNO-CZERWONO-BŁĘKITNA NAPRZÓD MARSZ! 
Warszawa/Częstochowa, 9-15 sierpnia 2011

Każdego roku, przynajmniej jednych odwiedzin, Matka Boża Często-
chowska może być pewna, mianowicie wizyty pewnej błękitno-czerwono-
błekitnej ekipy... Tak, tak- grupy Kanonickiej!  

W tym roku nasza pielgrzymkowa grupa liczyła ponad 100 uczestni-
ków. Opiekę nad pielgrzymami, szczególnie tę duchową, sprawowali ks. 
Tomasz Tyszkiewicz CRL, ks. Łukasz Bugała CRL oraz kl. Wojciech Iwa-
nowski CRL. 

Zastanów się drogi Czytelniku, może za rok pójdziesz razem z nami... 
Oprócz odcisków oraz nadwyrężonych kolan, gwarantujemy „dobrą zaba-
wę” i... porządną duchową odnowę! Pomyśl nad tym... 

ZAKONNE REKOLEKCJE
Kraków, 22-26 sierpnia 2011

Zanim zaczęliśmy świętować Uroczystość św. Augustyna, wzięliśmy 
udział w zakonnych rekolekcjach. W tym roku poprowadził je dominikanin, 
o. Tomasz Zamorski.

Głównym organizatorem był ks. Paweł Greń CRL. Jednak jego praca 
zapewne nie wydałaby tak wielkich owoców, gdyby nie pomoc współbraci: 
ks. Tomasza Szatanika CRL, ks. Łukasza Matuszczaka CRL oraz kl. Paw-
ła Jacko CRL, a także Pani Jolanty Wilczyńskiej, Pani Iwony Wiśniewskiej 
razem z Panem Mateuszem Szostowskim.  
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ŚLUBY ZAKONNE
Kraków, 28 sierpnia 2011

W Uroczystość św. Au-
gustyna, podczas Mszy  
o godzinie 12.15 pięciu 
współbraci naszego semina-
rium, złożyło na ręce ks. Wi-
zytatora Mariana Szczecina 
CRL śluby zakonne. Now. 
Jarosław Marynowski i now. 
Łukasz Murański złożyli 
pierwszą profesję czasową 
na okres 3 lat. Kl. Paweł Jac-
ko CRL i kl. Maciej Guziejko 
CRL przedłużyli swoje śluby 

o kolejny rok. Natomiast kl. Piotr Szydełko CRL złożył profesję uroczystą, 
czyli przyrzekł Bogu czystość, posłuszeństwo i  życie wspólne bez własności 
do końca swojego życia. 

Gratulujemy wszyst-
kim współbraciom i życzy-
my im pomocy z Nieba  
w dotrzymaniu tego, co ślu-
bowali Bogu. Kl. Piotrowi, 
naszemu kochanemu Dzie-
kanowi, życzymy, aby za-
wsze był dumny i szczęśliwy  
z decyzji, którą  podjął 28 
sierpnia 2011 roku, około go-
dziny 12.45...

PRZYJĘCIE DO NOWICJATU
Kraków, 27 sierpnia 2011

Dzień przed Uroczysto-
ścią świętego Augustyna, pod-
czas Nieszporów o godzinie 
18.00, dwaj postulanci: Mi-
chał Jekiełek i Łukasz Kope-
ra rozpoczęli roczny nowicjat  
w naszym Zakonie. Nieszpo-
rom przewodniczył i przyjęcia 
postulantów dokonał ks. Wizy-
tator Marian Szczecina CRL. 
Ks. Wizytator przywitał, być może, przyszłych Kanoników i skierował do 
nich słowo zachęty w kroczeniu drogą Rad Ewangelicznych

Życzymy Michałowi i Łukaszowi dużo wiary potrzebnej w przebyciu 
rocznej próby. Niech każdy dzień życia wśród Kanoników będzie dla nich 
okazją do wyrabiania swojej świętości. 
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REMONT REDAKCJI COR UNUM
Kraków, 29 sierpnia-1 września 2011

Zaraz, po tak ważnej dla Kanoników, Uroczystości św. Augustyna, po-
stanowiliśmy odnowić naszą salę komputerową. Jest to miejsce, w którym 
m.in. tworzymy nasze pismo Cor 
Unum. Zużyliśmy 30 litrów farby, 
5-ciokilowy worek gipsu, tubkę 
akrylu, kilka rolek taśmy malar-
skiej oraz 3 folie ochronne.

Oczywiście każdy krok kon-
sultowaliśmy z Panem Zbignie-
wem, specjalistą d.s. remontów 
i serdecznym przyjacielem na-
szego seminarium. Panie Zbi-
gniewie, dziękujemy! 

PRZYGOTOWANIE I ODPUST W GIETRZWAŁDZIE
Gietrzwałd, 3-13 września 2011

Od wielu pokoleń klerycy z 
seminarium Kanoników, wyru-
szają we wrześniu do Gietrzwał-
du, aby przygotować Uroczy-
stości Odpustowe, które mają 
miejsce w pierwszą niedzielę 
po 8 września. Oczywiście nie 
chcąc łamać wieloletniej trady-
cji, wybraliśmy się tam, aby po-
móc starszym Współbraciom  
w tak ważnym przedsięwzięciu. 

Pracy było dużo, począwszy od zbierania śmieci, na składaniu ornatów 
skończywszy. Jak zawsze, mówiąc skromnie, podołaliśmy wyzwaniu! 

Uroczystości rozpoczęły Nieszpory o godzi-
nie 19.00, którym przewodniczył J.E. Bp Jacek 
Jezierski. Następnie o godzinie 24.00 uczestni-
czyliśmy pod kapliczką objawień we Mszy Świę-
tej. Była ona sprawowana w intencji powołań. 
Głównym celebransem był ks. Szymon Szajko 
CRL. Ks. Szymon wygłosił również kazanie. 

Kolejny dzień zaczął się dość wcześnie, 
zważywszy, że noc była wtedy dość krótka. Po 
zawiezieniu i ustawieniu ostatnich rzeczy na 
Ołtarzu polowym (tzw. kosmetyka), zostaliśmy  
o godz. 9.00 na Mszy św. w intencji kierowców. 

Uwieńczeniem uroczystości odpustowych 
była Msza św. o godzinie 11.00, której przewod-
niczył J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik.



5050

SPRZĄTANIE WIEŻY BAZYLIKI BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 28 września 2011

Św. Augustyn, nasz Ojciec Ducho-
wy, podkreślił kiedyś, że kto śpiewa 
modli się dwa razy. Nasi przełożeni, 
zainspirowani tą sentencją, stwierdzi-
li, że również ten modli się dwa razy, 
kto... PRACUJE! Dlatego pod koniec 
września zlecili nam bardzo ciekawą 
pracę- mieliśmy posprzątać 60 me-
trową wieżę Bazyliki Bożego Ciała. 
Walczyliśmy tam z kurzem, śmieciami, 
różnym żelastwem i szkodliwymi efek-
tami działalności... gołębi! Uzbrojeni w specjalne kombinezony, kaski i szczotki 
zakupione przez Wizytatora i Przeora, ruszyliśmy do boju i... zwyciężyliśmy!!!

WAKACJE KLERYCKIE
Brzeg Bałtyku, 13-20 września 2011

Tegoroczne wakacje praktycz-
nie w całości spędziliśmy nad Bał-
tykiem. Korzystaliśmy z gościn-
ności Księdza Marcina Nowaka, 
który zaprosił nas do swojej plebanii  
w Juracie. W tym miejscu pragnie-
my serdecznie Księdzu Marcinowi  
podziękować! 

Oprócz Juraty, mieliśmy okazję 
zwiedzić Hel i przylądek Rozewie. 
Kolejnym punktem naszego waka-
cyjnego odpoczynku było Trójmia-
sto. Warto wspomnieć, że jadąc 

z Gietrzwałdu nad 
morze, zajechaliśmy 
również do Malborka, 
aby zwiedzić słynny 
Zamek Krzyżacki. 

Cóż, opoczy-
nek odpoczynkiem. 
Trzeba było wra-
cać do Krakowa,  
a tam...
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INAUGURACJA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Kalwaria Zebrzydowska, 30 września 2011
O wielu lat każdy rok akademicki rozpoczynamy pielgrzymką do Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Tak było i w tym roku. Razem z Księdzem Magistrem Wojciechem 

Ćwiękałą CRL uczestniczyliśmy we 
Mszy św. o godzinie 11.00. Następ-
nie o godzinie 14.00 odbyliśmy Dro-
gę Krzyżową. 
W drodze powrotnej zajechaliśmy  
w Kamieniu do naszych Współbraci, 
a w zasadzie Współbrata. Odwie-
dziliśmy ks. Jana Ledera CRL, który 
akurat był sam na plebanii. Zwy-
czajem dobrych kanoników, ks. Jan 
ugościł nas smaczną, czarną kawą. 

INAUGURACJA ITKM
Kraków, 1 października 2011

Dzień po pielgrzymce do Kal-
warii Zebrzydowskiej, uczestniczy-
liśmy w inauguracji roku akademic-
kiego w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy na Stradomiu. 
Całość o godzinie 9.00 rozpoczęła 
Msza św. w kościele p.w. Nawró-
cenia Św. Pawła. Następnie prze-
szliśmy do auli Instytutu. W tym 
roku referat inauguracyjny wygłosił 
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. 

Warto wspomnieć, że zmieniły się władze ITKM-u. Nowym rektorem 
został ks. dr Paweł Holc CM. Wszyscy Kanonicy życzą ks. Rektorowi Bo-
żego błogosławieństwa, siły, zgranego zespołu wykładowców oraz klery-
ków kochających filozofię i teologię jak... tylko się da!

WYJAZD DO ŁAŃCUTA
Łańcut, 5 października 2011

Mając nieco wolnego czasu, 
postanowiliśmy odwiedzić Łańcut- 
rodzinne miasto diakona Grzego-
rza Cyganika CRL. 

Na początku wybraliśmy się na 
kawę do ks. PrałataTadeusza Ko-
córa- Proboszcza rodzinnej parafii 
Grzegorza. Następnie przeszliśmy 
do zamku w Łańcucie. Zwiedzali-
śmy tam wnętrza, oranżerię oraz 
powozownie. Na koniec spotkali-

śmy się z naszą przyjaciółką- Asią Cyganik- siostrą dk. Grzegorza. 
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I ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
Kraków, 16 października 2011 

Minął już rok od kanonizacji św. Stanisława. W niedzielę 16 paździer-
nika obchodziliśmy wspomnienie tego wydarzenia. O godzinie 16.00 zgro-
madziliśmy się wszyscy w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie. Została tam 
odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Ojciec dr Bernard 
Sawicki OSB- Opat z Tyńca. Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Scąber. Był  
z nami również Dziekan dekanatu kazimierskiego oraz zgromadzenia po-
sługujące na krakowskim Kazimierzu. 

Po Mszy św. udaliśmy się do grobu św. Stanisława, gdzie odmówiliśmy 
litanię do Świętego.

WYPOMINKI
Kraków, Mstów, Drezdenko, Nowe Drezdenko, Ełk, 1-2 listopada 2011

Przed Uroczystością Wszystkich Świętych wybraliśmy się do niektó-
rych placówek, gdzie posługują nasi 
Współbracia, aby modlić się za zmar-
łych polecanych w wypominkach. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
Przeorom: ks. Stefanowi Porossie CRL, 
ks. Andrzejowi Oleksemu CRL i ks. Ro-
bertowi Mazurkiewiczowi CRL za go-
ścinność jaką okazali nam, przyjmując 
nas pod swoją opiekę.  Słowa wdzięcz-
ności kierujemy również pod adresem 

Proboszczów: ks. Piotra Walczaka CRL i ks. Zdzisława Palusa CRL. 
Nie możemy również zapomnieć o tych wszystkich, którzy prosili nas  

o modlitwę w intencji zmarłych. Ofiary, które składali przy okazji wypomi-
nek, stanowią wielkie wsparcie dla naszego seminarium. Serdecznie Wam 
za to dziękujemy i zapewniamy o pamięci w naszej modlitwie!. 

MODLITWA Z BISKUPEM 
Z SUDANU
Kraków, 14 listopada 2011

Od pewnego czasu w Bazylice Bo-
żego Ciała odbywają się comiesięczne 
Msze w intencji Kościoła prześladowa-
nego. Modlitwie przewodniczy ks. Ra-
fał Cyfka, kapłan reprezentujący orga-
nizację Kirche in Not.

Tym razem odwiedził nas również 
J.E. Ks. Macram Max Gassis MCCI- Biskup diecezji El Obeid w Sudanie. 
Przewodniczył on Mszy św. o godzinie 19.00. W trakcie kazania opowie-
dział nam jak wygląda życie prześladowanych Chrześcijan z Afryki. Uświa-
domił nam jak wielki skarb posiadamy, mieszkając w kraju, w którym za 
wyznawanie Jezusa nie trzeba jeszcze przypłacać życiem. 

Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Berty Chojnowskiej, 
która podjęła się zadania tłumaczenia tego, co mówi do nas Biskup. 
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Śp. Ksiądz Feliks Mleczko CRL  
Urodził się w 18 lipca 1921 w Czańcu. 
Do Zakonu Kanoników Regularnych wstąpił w 1952. 
Śluby wieczyste złożył 28 sierpnia 1958. 
Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960. 
W zakonie przeżył 59 lat, w kapłaństwie 51. 
Pełnił funkcję Przeora i Ojca Duchownego. 
Pracował jako duszpasterz w Krakowie, Gietrzwałdzie, Kamieniu,  
Rąpinie i w Rudniku k/ Raciborza.  
Ostatnie lata spędził w Klasztorze Bożego Ciała w Krakowie.  
Zmarł 28 listopada 2011 w Krakowie.  

POGRZEB ŚP. FELIKSA MLECZKO CRL
Kraków, 1 grudnia 2011 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 9.00, 
kiedy to do Bazyliki Bożego Ciała zostało przywiezione cia-
ło naszego drogiego Współbrata. Nasza wspólnota zakonna, 
przybyła z różnych stron Polski, odśpiewała wtedy Jutrznię za 
zmarłego, której przewodniczył ks. Przeor Dariusz Kaczyński 
CRL.

Następnie o godzinie 12.00 wszyscy współbracia, rodzina 
zmarłego oraz wierni z parafii odmówili Różaniec. Modlitwę 
poprowadził ks. Wojciech Ćwiękała CRL- Magister kleryków  
i nowicjuszy. Bezpośrednio po Różańcu, o godzinie 12.30 roz-
poczęła się Msza św., której przewodniczył J.E. Bp Damian 
Muskus OFM. Kazanie wygłosił ks. Piotr Walczak CRL- Pro-
boszcz parafii Bożego Ciała w Krakowie. 

Całość zakończyła procesja i modlitwy na cmentarzu Ra-
kowickim, które poprowadził ks. Marian Szczecina CRL- Wi-
zytator Kanoników w Polsce. Ciało śp. Feliksa Mleczki CRL 
oczekuje teraz na Zmartwychwstanie w zakonnym grobowcu 
Kanoników Regularnych Laterańskich. 
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Koniec roku kalendarzowego to dobry czas na podsu-
mowanie minionych dwunastu miesięcy i podziękowanie 
Panu Bogu za łaski i dary, które poprzez Kanonicki 
Ośrodek Powołań (KOP) przekazał Kościołowi i naszemu 
Zakonowi. 

Na początku wyrażamy wdzięczność za modlitwę, 
dzięki której KOP może się rozwijać i spełniać swo-
je główne zadanie, którym jest głoszenie Chrystusa. 
To Jezus stoi u podstaw każdego powołania. Im wię-
cej łask wyprosimy, tym więcej ludzi odnajdzie swoją 
życiową drogę. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy 
zaopatrują Kościół w ten cenny dar, jakim jest mo-
dlitwa. 

W styczniu i lutym zostały zorganizowane przez 
duszpasterzy zimowe obozy narciarskie dla młodzieży 
z naszych kanonickich parafii w Zakopanem oraz Indywi-
dualne Dni Skupienia dla młodzieży męskiej interesu-
jącej się życiem zakonnym i kapłaństwem w krakowskim 
klasztorze Bożego Ciała. W połowie kwietnia w Krako-
wie odbyły się Wielkopostne Rekolekcje Powołaniowe 
„WEEKEND W ZAKONIE”. W tym czasie młodzi ludzie mieli 
okazję obserwować życie kanoników, poznać charyzmat 
i misję zakonu w XXI wieku. 

Początek wakacji to czas, kiedy dzieci i młodzież 
z naszych parafii wyjeżdża na obozy-kolonie „WAKA-
CJE Z BOGIEM”. W tym roku zostały zorganizowane dwa 
turnusy w Bartoszach k. Ełku (Mazury). W turnusach 
uczestniczyły dzieci i młodzież z: Ełku, Gietrzwał-
du, Drezdenka, Mstowa, Konina oraz Krakowa. Podczas 
tegorocznych „WAKACJI Z BOGIEM” odpoczywało w Barto-
szach 120 osób. 

W dniach od 6 do 14 sierpnia 2010 roku odbywała 
się Warszawska Piesza Pielgrzymka Grup Siedemnastych.  
W naszej grupie Kanonickiej (Błękitno-Czerwono-Błę-
kitnej) pielgrzymowało ok. 100 osób z całej Polski. 

W połowie listopada w Krakowie zostały zorgani-
zowane warsztaty liturgiczne dla lektorów z para-
fii prowadzonych przez kanoników regularnych. Był to 

Informacje Kanonickiego 
Ośrodka Powołań

Ks. Jarosław Klimczyk CRL 

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

602 477 238 
kop@kanonicy.pl
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czas wypełniony modlitwą, Eucharystią, spotkaniami 
formacyjnymi i integracyjnymi. W tegorocznym spo-
tkaniu wzięło  udział ok. 20 lektorów. Wraz ze swo-
imi duszpasterzami przyjechali do nas z Drezdenka, 
Mstowa, Gietrzwałdu oraz z Ełku. 

W ostatni weekend listopada w krakowskim Klasz-
torze Bożego Ciała odbył się kolejny „WEEKEND  
W ZAKONIE”. Były adwentowe rekolekcje powołaniowe. 
Podczas tych dwóch dni młodzież poznawała życie za-
konników, klasztor i bazylikę Bożego Ciała. 

Na zakończenie przejdziemy do sprawy najrado-
śniejszej, którą chyba powinniśmy umieścić na po-
czątku. Otóż Pan Jezus powołał do nas dwie osoby: 
Łukasza Kopera i Michała Jekiełka. Nasi nowi bracia 
rozpoczęli 28 sierpnia w Krakowie swój roczny nowi-
cjat. Jak na razie dzielnie sobie radzą. Z otwartym 
sercem przyjmują radości i smutki dnia codziennego. 
Ich usmiech na twarzy i pokój w sercu wskazuje na 
to, że chcą być blisko Jezusa i szukają do Niego 
drógi. Bogu niech będą dzięki za Michała i Łuka-
sza.

Duszpaterze Powołań Zakonu Kanoniczego:

Ks. Jarosław Klimczyk CRL 

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

602 477 238 
kop@kanonicy.pl

Kl. Paweł Jacko CRL 

ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
(12) 428-29-80 
502-762-865
paweljacko@gmail.com

www . k a n o n i c y . p l
więcej na:
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Informację dotyczącą zmian w naszym seminarium zazwyczaj tytu-
łowaliśmy jako „Nowe Władze„. Niestety tym razem, chcąc tak to okre-
ślić, minęlibyśmy się z prawdą. Trudno pisać „Nowe Władze” skoro po 
raz trzeci z rzędu Dziekanem naszego seminarium został kl. Piotr Szy-
dełko CRL! 

Jako seminarium serdecznie Piotrowi gratulujemy i zazdrościmy tak 
wiernego elektoratu (hmm... w sumie to my jesteśmy tym elektoratem, 
aj!). Drogi Dziekanie Piotrze, życzymy Ci siły, cierpliwości, a gdy trzeba to  
i groźnego spojrzenia, goniącego nas do pracy! Dziękujemy, że po raz 
kolejny zgodziłeś się stać na czele naszej seminaryjnej ekipy! 

Cieszymy sie również z naszego najmłodszego Współbrata, któ-
ry 28 sierpnia 2011 roku złożył swoją pierwszą profesje zakonną.  
Kl. Łukasz Murański CRL- nasz, „biblijny samiec” (tyle że „pierwszo-
roczny”). Przed Tobą, drogi Łukaszu, długa droga, wymagająca cier-
pliwości, mocnej wiary i Bożego błogosławieństwa. Tego wszystkiego 
z glębi serca Ci życzymy. Obiecujemy, że zawsze będziemy szli obok 
Ciebie!

Piotrek po raz pierwszy... Piotrek po raz 
drugi... Pioootreeek po raz trzeci!  

Wybrany! 

Łukasz Murański CRL Piotr Szydełko CRL


