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„Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM  
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 
Zbawienie” (Rz 10,9)

Przyjście Odkupiciela zapowiadał cały Stary Testament. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest kluczowym wydarzeniem wszystkich 
Ewangelii. Temat ten pojawia się w Dziejach Apostolskich, a Listy 
św. Pawła, bardzo często wspominają Tego, który raz na zawsze 
zwyciężył śmierć. Pierwsze cztery wieki nauczania Kościoła to jedna 
wielka obrona boskości Chrystusa i Jego Zmartwychwstania. Wiara  
w Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej religii.

W aktualnym numerze Cor Unum zatrzymaliśmy się przez chwilę 
nad tematem Chrystusa Zmartwychwstałego. Spróbowaliśmy również 
opisać namacalne dowody Zmartwychwstania.

Ponadto przeprowadziliśmy dwa interesujące wywiady: z Ojcem 
Krzysztofem Wendlikiem OSPPE prowadzącym w naszym Seminarium 
tegoroczne rekolekcje wielkopostne oraz z ks. prof. Kazimierzem 
Łatakiem CRL, który w lutym 2012 roku otrzymał tytuł Profesora Nauk 
Humanistycznych.   

Poruszyliśmy również temat Kościoła w XX wieku oraz umieściliśmy 
relację Sióstr Kanoniczek Regularnych Laterańskich z poświęcenia ich 
pierwszego domu w Polsce. 

Na samym końcu, oprócz seminaryjnej kroniki, czekają na 
Was „Historie zza klauzury”. Tym razem kilka zabawnych sekretów 
zdradził nam ks. Tadeusz Masłowski CRL, Ojciec Duchowny naszego 
seminarium. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam spokojnych, radosnych 
i niezwykłych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jeśli w Waszych 
rękach znalazł się już najnowszy numer Cor Unum, możecie być pewni, że  
z lekturą naszego pisma, świąteczny czas spędzicie bardzo miło!

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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Nie rozpoznała Jerozolima czasu swego nawiedzenia, lecz któż z nas 
by rozpoznał? Któż by rozpoznał tego dziwnego Boga? Niewygodny to 
Bóg i trudny. Możemy zgłębiać dzisiaj zagadki kosmosu i zanurzać się  
w tajemnicach ziemi, zachwycać się misterium atomów i rozpisywać życie 
na ciąg reakcji chemicznych, lecz nie potrafimy zgłębić tajemnicy Boga. 
Już nawet nie trudzimy się, żeby ją zgłębić, bo Boga nie ma. „Bóg umarł 
i myśmy go zabili” - stwierdził błazen Nietzschego w „Wiedzy radosnej”.  
Jakże ta prawda zdaje się dziś aktualna. Jednak tamta scena sprzed 
dwóch tysięcy lat niczego nie ubarwia i nie ukrywa, prawda tamtego wy-
darzenia zamknięta czarnym atramentem na kartach Ewangelii, mówi  
o Bogu i fenomenie jego nieobecności, mówi o doświadczeniu każdego  
z nas. 

Wydaje mi się, bowiem, że owo doświadczenie opuszczenia przez 
Boga staje się dzisiaj bliższe chrześcijanom, niż doświadczenie Jego po-
cieszającej obecności. W tym też tkwi tajemnica Boga, który otoczył się 
mrokiem niby zasłoną, ciemną wodą, oraz gęstymi chmurami i który każe 
się szukać (por. Ps 18, 12). Każe Siebie szukać i pozwala, by ludzie pod-
dawali w wątpliwość Jego istnienie, mimo że przecież Jego imię nadal 
brzmi JESTEM (zob. Wj 3, 14). Na wszystkie nasze wątpliwości, rozcza-
rowania, bluźnierstwa, które rzucamy pod Jego adresem, Biblia daje tylko 
jedną odpowiedź, jakże niekiedy drażniącą: JESTEM. Gdy wszyscy mnie 
opuszczają, gdy zostaję sam, kiedy nic mnie nie cieszy i życie sprawia 
mi ból, gdy zamknięty w czterech ścianach słyszę tylko echo własnych 
kroków, gdy staję się więźniem swojej choroby, i kiedy nie znajduję już 
pociechy nawet w moim Bogu, Jego imię nadal brzmi … JA JESTEM. Tak 
na prawdę tylko to się liczy.

Wielkanoc to coroczne, mocniejsze uświadomienie sobie tej prawdy.

Któż by rozpoznał tego dziwnego Boga? 
Niewygodny to Bóg i trudny...

Grzegorz Cyganik CRL



66



7

Pozwólcie

Był późny piątkowy wieczór. Jeszcze krzątałam się po swoim pokoju 
czując lekkie zmęczenie po ciężkim dniu zajęć. Wysoko na niebie świecił 
Księżyc a na ulicach Wrocławia powoli robiło się cicho i sennie. Tylko 
latarnie dawały o sobie znać, rzucając swoje światło na przechodzących 
obok nielicznych już przechodniów.

Jezu – trzeba iść. Trzeba rozpocząć drogę krzyżową. Zobacz. Jestem 
tutaj. Pomogę Ci. Pójdziemy razem. Jesteś Jezu bardzo słaby, bo to cię-
żar potężnych emocji i męki ostatnich dni. To samotność i lęk.

Ale trzeba iść Jezu dalej. Nie można się poddawać. Przecież sam 
mnie tego uczyłeś i nadal uczysz. Codziennie poprzez radość, aż do głę-
bokiego smutku. Od euforii po kompletną rezygnację. Od mojego grze-
chu, aż do oczyszczenia.

Jezu chcę Ci powiedzieć, że ja też się boję. Boję się podejmować, jak 
się często okazuje, ważnych dla mnie decyzji dotyczących mojego życia  
i ziemskiego wędrowania. Przeraża mnie zło, ciemność i niepewność, 
jaką napotykam na swojej drodze.

Jezu, a Ty się do mnie uśmiechasz. Pomagasz mi iść, ponie-
waż miarą człowieczeństwa nie jest upadek, ale siła powstania. 
Staram się być silna – siłą Twoich ramion.

Dobrze jest widzieć Jezu, że w tłumie nie wszyscy są prze-
ciwko Tobie. Ukochana twarz Twojej Matki. Oczy wymowne 
cierpieniem. Nie możesz przystanąć. Nie możesz porozmawiać. 

mi być
Gdybym mogła wyjść z tłumu to wiem, że odważnie bym  
z niego wyszła. Próbując się przebić przez ogrom  
masy ludzi chciałabym podejść bliżej Ciebie Jezu.  
Zło krzyczy niesamowicie, zaś dobrem trzeba się  

przebić... 

Asia Wietrzyńska
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Idziesz dalej... I ja powracam do swojej Mamy, bo w Niej odnajduję cząstkę 
siebie, bo w Jej sercu słyszę bicie mojego serca, a patrząc na Jej twarz 
dostrzegam bezgraniczną, najpiękniejszą miłość i przyjaźń.

Patrząc zaś na twarz Maryi, Matki, 
poszukuję obrazu Jezusa – obrazu wiel-
kiej miłości. W tłumie próbuję odnaleźć 
własną twarz - „...odnaleźć siebie, by 
pozostać sobą. Wejść w środek tłumu 
i nie zgubić twarzy.” Lekko zagubiona, 
ale pewna swoich kroków. Pewna swo-
jej drogi.

Ludzie dookoła przeraźliwie krzy-
czą. Coś mówią, ale bardzo szybko.  
A Ty Jezu idziesz dalej. Dla mnie, dla 
Ciebie, dla Nas. Nie bronisz się, nie dys-
kutujesz, lecz dzielnie znosisz przeraź-
liwy ból i poniżenie. Jesteś silny i silne 
jest Twoje serce.

Ostrożnie ociera Twoją twarz. Delikatność i wrażliwość serca to Ona. 
Weronika. Potrzeba dziś Weronik wrażliwych na potrzeby drugiego czło-
wieka. Odwaga i poświęcenie dla Jezusa są niewątpliwie dowodem wier-
ności osobie, którą kochamy i ludziom, którzy są nam bliscy. Tak po prostu 
i po ludzku dla nas ważni. Codzienni i pełni miłości. A czy ja, podobnie 
jak Weronika, miałabym odwagę wyjść z tłumu? Czy otarłabym umęczoną 
twarz Jezusa? Co Jezu bym Ci powiedziała? Czy umiałabym nie płakać?

Gdybym mogła wyjść z tłumu, to wiem, że odważnie bym z niego wy-
szła. Próbując się przebić przez ogrom masy ludzi chciałabym podejść 
bliżej Ciebie Jezu. Na mojej drodze jest przecież podobnie. Zło krzyczy 
niesamowicie, zaś dobrem trzeba się przebić. A ja nadal głośno i uparcie 
wierzę w to, że dobra na tym świecie jest więcej, niż zła. Jezu – jesteś 
zmęczony. Idę z Tobą, pomogę Ci, bo nie boję się dzięki Tobie właśnie. 
Gdybym mogła otrzeć Twoją twarz, to uczyniłabym to najdelikatniej jak 
tylko potrafię. Nie mówiąc nic starałabym się pokazać, jak bardzo Cię Jezu 
kocham i jak bardzo chcę przy Tobie iść. Cierpiącemu w świecie pokazać 
chcę, że są ludzie, którzy nie boją się okazywać współczucia odrzuconym, 
nie boją się pomagać słabszym.

Ponownie przyglądam się ludziom. Niektórzy wytrwale idą za Jezu-
sem, inni zaś decydują o Jego śmierci. Jedni tylko patrzą, drudzy zaś 

„(...) dziś popołudniu
jeszcze raz od początku

w drodze jak zawsze
naprawdę dalej idący

nieznajomy
 cierpliwy

 bliski
gdy świat się zmierzcha

to ciepło w sercu”
ks. Janusz Pasierb
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żywo komentują całe wydarze-
nie. W oddali słychać szloch  
i wyraźny głos sprzeciwu, ale 
również i szyderczy śmiech. 
Jak dobrze jest Jezu znaleźć 
wśród tego tłumu ludzi życz-
liwych i szczerze Ciebie mi-
łujących. Jak dobrze jest wi-
dzieć takich ludzi na co dzień. 
Na uczelni, w sklepie, na spo-
tkaniu Wolontariatu, na ulicy, 
czy w Kościele. Dookoła.

Bo człowiek gdzieś biegnie, cze-
goś szuka, coś pragnie i bardzo kocha. 
A ja idąc dalej przed siebie patrzę nie-
ustannie Jezu na Twoją twarz. Widzę w niej 
niezwykłą i szaloną miłość do mnie. Do wszystkich 
ludzi. Poprzez swoje cierpienie i śmierć pokazałeś Nam, że „kochać to 
znaczy powstawać...”

Proszę Cię Jezu, abym 
zawsze miała dobry słuch  
i wzrok na potrzeby innych. 
Abym w drugim człowieku 
zawsze potrafiła dostrzec 
Ciebie i Twój uśmiech. Że-
bym nigdy nie przestała się 
bać wychodzić do i co naj-
ważniejsze dla ludzi. Chcę, 
aby każdy człowiek był 
szczęśliwy. Tak, chcę.

Wiem Jezu, że Ty mnie nie zawiedziesz, Ty mi pomożesz, podobnie 
jak bliscy ludzie dookoła mnie. Od nich również uczę się Twojej miłości  
i Twojego dobra. Takie codziennie wędrowne. Po prostu.

Maryja, Maria Magdalena, czy Weronika na Twojej drodze Jezu były 
razem z Tobą. Do końca i mimo wszystko. Były, ponieważ prawdziwie Cie-
bie kochały. Były silne Tobą i Twoją drogą.

Tam nie było ściemy, tam była MIŁOŚĆ.

W tłumie próbuję odnaleźć 

własną twarz - „...odnaleźć 

siebie, by pozostać sobą. 

Wejść w środek tłumu i nie 

zgubić twarzy.” Lekko zagu-

biona, ale pewna swoich kro-

ków. Pewna swojej drogi.
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Muszę przyznać, że do przeprowadzenia rozmowy z Ojcem, zainspi-
rowało mnie jedno zdanie, które wypowiedział Ojciec w trakcie na-
szych rekolekcji; mianowicie, że: „Wielki Post powinien trwać przez 
cały rok”. Co Ojciec przez to rozumie?
Wielki Post ma bardzo jasne przesłanie: Nawróćcie się i uwierzcie  
w Ewangelię, a to już od początków Chrześcijaństwa jest jego fundamen-
talnym przesłaniem, więc trudno żyć tą zasadą tylko 40 dni w roku.

„Nawróćcie się…”, od czego więc powinienem zacząć moją współ-
pracę z Bogiem?
Najpierw należy zadać sobie podstawowe pytanie: czy ja chcę współpra-
cy z Panem Bogiem? A jeżeli już chcę, to trzeba następnie zapytać: jaką 
ma jakość to chcenie, ile w nim jest jeszcze moich pomysłów, a ile Pana 
Boga? Codzienne rozeznawanie woli Bożej, to pierwszy krok w kierunku 
odpowiedzialnego i uczciwego przeżywania powołania chrześcijańskie-
go. 

Dlaczego to, że człowiek przez wiele lat modli się, stara nawiązać 
głębszą relację z Bogiem, nie przynosi czasami żadnych owoców?
A może źle się modli? Może jego wyobrażenie o modlitwie jest błędne? 
Może ten niedosyt to zakamuflowana pycha? Powodów jest wiele. Wiem 
jednak i jestem o tym przekonany, że Pan Bóg zawsze wysłuchuje czło-
wieka, kiedy ten do Niego się zwraca w pokorze i w prawdzie, a spełnia 
prośby tylko wtedy, gdy pokrywają się z Jego wolą.

365 dni dla Boga
czyli Wielki Post w wykonaniu Paulinów

Z Ojcem Krzysztofem Wendlikiem, Paulinem, doktorem 
teologii dogmatycznej, Prefektem Studiów Wyższego 
Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie, 
prowadzącym tegoroczne rekolekcje wielkopostne  
w Seminarium Kanoników Regularnych Laterańskich 
rozmawia Maciej Guziejko CRL

Maciej Guziejko CRL
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Czy to samo tyczy się współpracy ze spowiednikiem, kierownikiem 
duchowym?
Najlepszy spowiednik ani kierownik duchowy, mówiąc kolokwialnie, za nas 
roboty nie zrobi. Jego rola to towarzyszenie, wskazywanie, często pocie-
szanie, a niekiedy karcenie. Dotknięcie łaski, spotkanie „twarzą w twarz” 

z żywym Bogiem nie dokonuje 
się przez pośrednika, ale oso-
biście, kierownik duchowy ma 
nam tylko w tym dyskretnie po-
magać.

Niekiedy w życiu duchowym 
jest tak, że Bóg kocha dzia-
łać, przepraszam za wyraże-
nie, „nie w porę”?  
Duch wieje kędy chce i jak 
chce. Pan Bóg nie lubi dwóch 

postaw: tzw. „bycia konserwą” – człowieka, który mówi, że Bóg może dzia-
łać tu i tylko tu, oraz tzw. „postępowca” – kogoś, kto chciałby zaprogramo-
wać działanie Boże, poprawiać i wyznaczać jemu cele. A przychodzić „nie 
w porę” jest bardzo ewangeliczne, bo wzywa nas do czuwania i modli-
twy, weryfikując przy tym jeden z najważniejszych wymiarów naszej relacji  
z Bogiem – zaufanie.

Skoro zaufanie Bogu w pełni jest najważniejsze, rozumiem, że wła-
śnie sfera ufności Bogu jest głównym celem ataków Szatana?
Szatan, przez niektórych nazywany rozjuszonym bankrutem, bardzo się 
denerwuje, gdy wypowiadamy słowa „Jezu, ufam Tobie”. Przecież w Dzien-
niczku Św. Faustyny, podczas jednego z objawień odnajdujemy słowa 
Pana Jezusa, że najbardziej Boga rani brak ufności w Jego miłosierdzie.

A tak na marginesie, czym w ogóle dla Ojca jest grzech? 
Jedną z najtrafniejszych definicji grzechu jest ta, że jest on BEZSENSEM, 
bo proszę zobaczyć, jaki sens jest w kradzieży, nienawiści, kłamstwie, za-
bójstwie; zło jest bezsensowne. Problem jest jednak w tym, że bezsens 
grzechu widzi się dopiero na tle SENSU, którym jest Bóg. Dlatego też dzi-
siaj niektórym ludziom tak trudno dopatrzyć się w grzechu bezsensu, gdyż 
w ich życiu zabrakło miejsca na sens tzn. na Pana Boga. 

W trakcie rekolekcji poruszaliśmy także temat modlitwy w ucisku. 
Jako przykład takiej modlitwy przywołał Ojciec historię św. Pawła  
i Sylasa, którzy byli w więzieniu (Dz 16, 16-34). Na tym przykładzie 
udowodnił Ojciec, że u Boga nie ma przypadków. Czy zawsze tak 
jest? 

(...) bezsens grzechu wi-
dzi się dopiero na tle SEN-

SU, którym jest Bóg. Dlatego 
też dzisiaj niektórym lu-

dziom tak trudno dopatrzyć 
się w grzechu bezsensu, gdyż 
w ich życiu zabrakło miejsca 

na Sens tzn. na Pana Boga
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Mój znajomy powiedział kiedyś, że 
przypadków u Pana Boga nie ma, wy-
stępują one natomiast w gramatyce. 
Zgadzam się z tym całkowicie, gdyż dla 
człowieka wierzącego, pokładającego 
nadzieję w Panu Bogu, nawet trudne 
życie, niesympatyczni ludzie, trauma-
tyczne wydarzenia nie mogą nie mieć znaczenia. Oczywiście nie chodzi 
o nasze poszukiwania czy dociekania sensu za wszelką cenę, jednak 
przestrzegałbym przed obojętnością i lekceważeniem tych tzw. przypad-
ków.

Co więc w związku z tym radzi Ojciec każdemu Chrześcijaninowi? 
Każdemu, czyli także temu, który oddalił się od stada. Aby często do 
Boga zwracał się poprzez słowo, które jest najsilniejszym wiązaniem 
na świecie: tzn. Ojcze!!!, Gdyż ono pozwala nam odkryć, kim dla Niego 
jesteśmy i jaki jest Jego plan wobec nas.

A jeśli żyję z Bogiem w zgodzie, kocham Go, często i szczerze z Nim 
rozmawiam, a w życiu wciąż jest pod przysłowiową „górkę”, to czy 
za tym moim nieszczęściem 
stoi Bóg? Jeśli nie, to dla-
czego Bóg mi nie pomaga? 
Czy uczeń może być nad mi-
strza? Jeśli Pan Jezus miał 
„pod górkę”, to ja mam go 
prosić o to, abym miał w życiu  
„z górki”? Chrześcijanin biorąc 
krzyż na swoje ramiona, nie 
jest propagatorem absurdu, 
lecz wyznaje swoją wiarę, że Chrystus umarł i trzeciego dnia zmartwych-
wstał. Krzyż (cierpienie) jako taki, dotyka wszystkich, lecz chrześcijanin 
wie, że on nie jest pusty, gdyż na nim jest Chrystus.

A nie ma Ojciec czasem wrażenia, że współczesny człowiek, Chrze-
ścijanin, jest nieco „otumaniony”? 
Wszyscy jesteśmy narażeni na „otumanienie” czy „zahipnotyzowanie” 
przez władzę, bogactwo czy pożądliwość itd. I tym trzeba się przejąć  
a nawet zająć. Jak to zrobić? Przestać się skupiać na sobie, tylko zapy-
tać: Panie Boże, a jakie masz plany na dzień jutrzejszy? Jest to najkrót-
sza droga do bycia wolnym i świętym.

Serdecznie dziękuję Ojcu za rozmowę! Obiecujemy Ojcu modlitwę 
o dobre przeżycie Wielkiego Postu!

Czy uczeń może być nad mi-
strza? jeśli Pan Jezus miał 
„pod górkę”, to ja mam go 
prosić o to, abym miał w ży-
ciu „z górki”?

(...) przypadków 
u Pana Boga nie ma, 
występują one nato-
miast w gramatyce 
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Kiedy po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus ostatni 
raz objawił się apostołom, wtedy wezwał ich, aby wszystkim 
ludziom głosili Ewangelię, i mówił; „Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępio-
ny” (Mk 16,16). Największym dramatem i tragedią człowieka 
jest brak wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ 
świadome i dobrowolne odrzucenie tej prawdy oraz życie 
takie, jakby Bóg nie istniał, skutkuje utratą życia wiecznego.  
W każdym pokoleniu jest wielu ludzi, którzy jak Tomasz 
Apostoł wątpią, nie dowierzają i stawiają warunki: „Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę” (J 20,25). Dzisiejszym niedowiarkom, poszuku-
jącym, wątpiącym, niewierzącym Zmartwychwstały Chrystus 
daje niezwykłe znaki wzywające do nawrócenia. Są nimi 
między innymi dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania: 
płótno grobowe Jezusa z wizerunkiem Jego umęczonego 

niezbite
dowody

Łukasz Murański CRL

Dzisiejszym niedowiarkom, poszukującym, 
wątpiącym, niewierzącym w zmartwychwsta-
nie Chrystus daje niezwykłe znaki wzywa-
jące do nawrócenia. Są nimi między innymi 
płótno grobowe Jezusa z wizerunkiem Jego 
umęczonego ciała oraz Chusta z Manoppel-
lo z odbiciem twarzy zmartwychwstającego 
Chrystusa. Jezus mówi do współczesnych 
„niewiernych Tomaszów”: dotknij się moich 
ran, zobacz Moje Oblicze „i nie bądź nie-
dowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20,27)
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Ciała oraz Chusta z Manoppello z odbiciem twarzy zmartwychwstającego 
Chrystusa. Dając nam odbicie swojego umęczonego Ciała oraz odbicie Obli-
cza w momencie Zmartwychwstania na chuście z Manoppello, Jezus mówi do 
współczesnych „niewiernych Tomaszów”: dotknij moich ran, zobacz moje Ob-
licze „i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20,27) Całun Turyński jest 
powszechnie znany, na jego temat można znaleźć bardzo wiele ciekawych 
informacji, wciąż dzięki nauce dowiadujemy sie o nim czegoś nowego. Za-
sługuje on na to, aby poświęcić mu osobny artykuł. Postaram się więc skupić 
na innych „pamiątkach” po Męce i Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa.

 Pogrzeb poranionego i zakrwawionego 
Ciała wymagał, zgodnie z tradycją żydowską, 
użycia wielu płócien i chust. Z ust i nosa umie-
rającego Chrystusa obficie popłynęła krew. 
Ktoś ze stojących pod krzyżem przycisnął lnia-
ną chustę do Jego twarzy. Ta lniana chusta,  
o wymiarach 855 na 525 mm, z obfitymi 
plamami krwi i płynu surowiczego, zacho-
wała się do naszych czasów i od VIII w. 
znajduje się w najstarszym skarbcu Hiszpanii –  
w katedrze w Oviedo. Badania naukowe 
stwierdzają, że ta lniana tkanina pochodzi  
z I wieku. Jest to sudarion, czyli chusta, któ-
rą ocierano twarz umierającego, zgodnie ze 
zwyczajem żydowskim. Rozmieszczenie plam 
krwi znajdujących się na chuście z Oviedo jest  
w całkowitej zgodności z odbiciem twarzy 
na Całunie Turyńskim. Po zawinięciu cia-
ła Jezusa w całun, na jego głowę nałożo-

no drogocenną chustę z bisioru. Ta wyjątkowa relikwia znajduje się dziś  
w Manoppello. Jest wielce prawdopodobne, że podczas Zmartwychwstania 
Chrystusa miało miejsce tajemnicze promieniowanie, które spowodowało 
utrwalenie się wizerunku twarzy na przezroczystym, cieniutkim welonie  
z bisioru położonym na głowie zmarłego Jezusa.Wszystko wskazuje na to, 
że to sam Wcielony Bóg zostawił nam dwa wstrząsające obrazy swojego 
Boskiego Oblicza, jeden na Całunie Turyńskim, a drugi na chuście z Ma-
noppello.. Na Całunie Turyńskim został utrwalony obraz jeszcze martwe-
go ciała Jezusa, ale już w momencie rozpoczynającego się procesu Jego 
uwielbienia. Natomiast na chuście z Manoppello został utrwalony wygląd 
twarzy już żyjącego Jezusa w fotograficznym pozytywie, ale jeszcze przed 
zakończeniem procesu Jego uwielbienia, ponieważ widać na twarzy ślady 
ran i opuchnięć.

Najbardziej za-
dziwiającą cechą 
Oblicza z Manop-
pello jest prze-

zroczystość płótna 
oraz fakt, że ob-

raz jest doskonale 
widoczny zarówno  

z jednej, jak  
i drugiej strony. 
Bisior można na-

moczyć, ale abso-
lutnie nie da się 

na nim malować –na 
tak cieniuteńką 

tkaninę po prostu 
nie da się nanieść 

żadnej farby.
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Święte Oblicze, szerszemu gronu znane bardziej jako całun, bądź 
chusta z Manoppello jest tkaniną o wymiarach 17 cm (szerokość) 
x 24 cm (długość), która od 1638 roku przechowywana i wystawia-
na jest w kapucyńskim kościele Sanctuario di Volto Santo w obustron-
nie oszklonej monstrancji (obraz jest przezroczysty). Podczas badań 
nie znaleziono na całunie śladów farby. Materiał, na którym znajduje 
się wizerunek, to bisior, a charakteryzuje się on tym, że nie da się na 
niego nałożyć pigmentu (nie da się na nim malować). Sposób po-
wstania wizerunku nie jest znany, podobnie jak wiek całunu. Jedynie  
w miejscu źrenic włókna wydają się jakby przypalone przez działanie wy-
sokiej temperatury. Uzębienie człowieka z całunu jest charakterystyczne 
dla ludzi żyjących w Palestynie w czasach Chrystusa. Badania naukowe 
potwierdzają, że obraz Boskiego Oblicza z Manoppello nie mógł być na-
malowany przez człowieka. Jest on zatem, jak mówi tradycja, acheiropo-
ietos czyli nie namalowany ludzką ręką. 

Najbardziej zadziwiającą cechą 
Oblicza z Manoppello jest przezro-
czystość płótna oraz fakt, że obraz 
jest doskonale widoczny zarówno 
z jednej, jak i drugiej strony. Bisior 
można namoczyć, ale absolutnie 
nie da się na nim malować –na tak 
cieniuteńką tkaninę po prostu nie 
da się nanieść żadnej farby. War-
to podkreślić, że „w prawej źrenicy 
tęczówka jest wyraźnie przesunię-
ta w górę, co nie byłoby możliwe 
na zdjęciu. Martwe Oblicze z Ca-
łunu Turyńskiego i żyjąca Twarz 
z Manoppello to ta sama Osoba. 
Wizerunki tych dwóch twarzy do-
kładnie do siebie pasują, a więc te dwa obrazy przedstawiają tę samą 
Osobę. Z naukowego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że 
obydwa oblicza – z Całunu i z Manoppello – w 100% odpowiadają sobie  
w strukturze i wymiarach. 1 września 2006 r. do Manoppello pielgrzymował 
Ojciec Święty Benedykt XVI. Coraz liczniejsi wierni przybywają do Manop-
pello, aby oddawać cześć Zbawicielowi, by doświadczyć Jego spojrzenia 
pełnego miłości

Krzyż i miejsce Chrystusowej męki na Golgocie nie były zapomniane 
przez pierwszych chrześcijan, lecz były przez pewien czas  niedostępne. 
Cesarz Hadrian ukarał Żydów za powstanie,  jakie podnieśli przeciw niemu  
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i postanowił zamienić Jerozolimę w miasto całkowicie pogańskie, budując 
przy tym na miejscu męki Jezusa świątynię pogańską. Dopiero po blisko 
dwustu latach, dzięki patronatowi cesarzowej św. Heleny, matki Konstanty-
na Wielkiego, odzyskanie relikwii stało się możliwe. Helena potęgą swego 
autorytetu wpłynęła na usunięcie pogańskich budowli i umożliwienie prac 
wykopaliskowych. W 326 r. (bądź 320) odnaleziono 3 krzyże, w tym ten 
najważniejszy, na którym umarł Jezus Chrystus. Największą część relikwii 
Krzyża Świętego cesarzowa Helena przekazała do sanktuarium Grobu Świę-

tego w Jerozolimie, 
drugi fragment prze-
słała do Konstantyno-
pola, a trzecią część 
przywiozła do Rzymu 
wraz z innymi reli-
kwiami Męki Pańskiej 
i ziemią z Golgoty.

Ze względu na 
stałe zagrożenie ko-
lejnymi wojnami, re-
likwie Drzewa Krzyża 
Świętego zostały po-
dzielone na tysiące 
drobnych cząstek  
i rozesłane do wielu 
świątyń poza Ziemią 
Świętą. Obecnie naj-

większą część Krzyża Świętego posiadają m.in.: rzymskie bazyliki św. Pio-
tra i Świętego Krzyża Jerozolimskiego, katedra św. Michała i Guduli w Bruk-
seli, katedra Notre Dame w Paryżu, opactwo cysterskie w Heiligenkreuz  
w Austrii, oraz katedry w Pizie i Florencji.

W Polsce relikwie Krzyża Świętego znajdują się w wielu świątyniach 
m.in. na Świętym Krzyżu, w Lublinie, Elblągu, Boćkach, Częstochowie, 
Krakowie, Łomży, Pabianicach, Pacanowie, Pakości, Pińczowie, Przewor-
sku, Włocławku i Zamościu. Nie jest prawdą rozpowszechnione mniema-
nie, że ze wszystkich znanych relikwii można ułożyć więcej niż jeden krzyż. 
Obliczono, że gdyby je zebrać razem, utworzyłyby zaledwie jedną trzecią 
typowego krzyża używanego przez Rzymian w czasach Jezusa. Kolejna 
część odkrycia św. Heleny, a więc pochodzące z krzyża gwoździe, trafiły  
do Konstantynopola i Rzymu, gdzie na jej żądanie na Lateranie zbudowano 
Bazylikę Świętego Krzyża z Jerozolimy (Basilica di Santa Croce in Geru-
salemme), 
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Media donoszą coraz częściej, iż nie istnieją pozaewangelicz-
ne źródła historyczne świadczące o skazaniu Chrystusa. Śledząc ar-
tykuły prasowe dotyczące tej tematyki bardzo trudno dopatrzeć się  
w nich jednak odwołań do konkretnych uzasadnień naukowych. Tymcza-
sem dowód skazania Jezusa istnieje od dnia Jego ukrzyżowania, a spo-
rządzony został przez samego namiestnika cesarskiego…

Titulus Crucis – znany w całym chrześcijańskim świecie jako umoco-
wana nad głową ukrzyżowanego Chrystusa tabliczka z napisem INRI, nie 
była ani legendarnym, ani przypadkowym przedmiotem. Co więcej, jej po-
łowa istnieje do dzisiaj i jest przechowy-
wana w rzymskiej bazylice Santa Croce In 
Gerusalemme. Naukowcy już dawno do-
wiedli, że tzw. tablice zbrodni znano i sto-
sowano w czasach rzymskich. Titulus – bo 
tak określano tablicę w języku łacińskim – 
stanowił swoisty odpowiednik dzisiejsze-
go odpisu wyroku sądowego. Sporządzo-
no go na drewnianej, pobielonej wapnem 
desce o długości ok. pół metra. Napis 
malowano czarną lub czerwoną farbą,  
a czasami także ryto. Jak pisze obecny 
przy śmierci Jezusa św. Jan Ewangeli-
sta, Titulus jego Mistrza sporządził sam 
Poncjusz Piłat czyli ówczesny namiestnik 
cesarski, pełniący także funkcję odpo-
wiadającą poniekąd współczesnej funkcji 
prokuratora generalnego. W 1997 roku 
przeprowadzono szczegółowe badania re-
likwii. Badania w sposób nie budzący wąt-
pliwości potwierdziły autentyczność Chry-
stusowej tablicy zbrodni. Pochodzi ona  
z I wieku naszej ery.

Jeżeli Jezus nie został wskrzeszony z martwych, przekonania chrze-
ścijan do niczego nie prowadzą. Z drugiej strony, jeżeli Jezus rzeczywiście 
powstał z martwych, wszystko, co powiedział, jest prawdą i możemy być 
pewni, że po śmierci jest życie. Tylko od nas zależy, którą wersję przyjmie-
my. Bóg chce, aby nasza wiara była oparta na osobistej, oblubieńczej re-
lacji z Nim. Był świadomy jednak, że ludzi takich jak apostoł Tomasz, któ-
rzy nie dowierzają, nie brakuje. Dlatego zostawił nam odbicie swej twarzy  
i fragment krzyża, do którego pozwolił się przybić za nas… Pragnął aby-
śmy przestali być niedowiarkami, a zaczęli naprawdę wierzyć...

Bóg chce aby nasza 
wiara była oparta na 
osobistej, oblubień-
czej relacji z nim. 
Był świadomy jednak, 
że ludzi takich jak 
apostoł Tomasz, któ-
ry niedowierzał nie 
brakuje. Dlatego zo-
stawił nam odbicie 
swej twarzy, fragment 
krzyża do którego po-
zwolił się przybić za 
nas… Pragnął abyśmy 
przestali być niedo-
wiarkami, a zaczęli 
naprawdę wierzyć...
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34 BILIONÓW WATÓW PROMIENIOWANIA
Całun z Turynu jest najbardziej zagadko-

wą i badaną relikwią w historii świata, która  
w niewiadomy sposób przybyła do Europy ponad 
500 lat temu. Jest analizowana i badana przez   
specjalistów z całego świata, przedstawicieli pra-
wie wszystkich dziedzin nauki. Włoscy naukow-
cy prowadzili badania nad Całunem Turyńskim 
przez 5 lat. Przeprowadzili liczne eksperymenty, 
które potwierdziły, że ślady obecne na Całunie 
nie mogły zostać sfałszowane w średniowieczu. 
Badacze zwrócili uwagę na fakt, iż do powsta-
nia trójwymiarowego obrazu całunu potrzebna 
jest ogromna ilość energii elektromagnetycznej 
o mocy 34 miliardów watów promieniowania 
ultrafioletowego. Takiej ilości energii nie wytwa-
rza żadne współczesne urządzenie. Obecne 
możliwości najnowocześniejszego sprzętu są  
w stanie wytworzyć promieniowanie o mocy kilku-
nastu miliardów watów. W jednym z laboratoriów  
w Rzymie, używając lasera, próbowano wyko-
nać identyczny wizerunek, jaki jest na całunie. 
Okazało się to niemożliwe, jedynie na części 
materiału uzyskano kolor zbliżony do śladów 
obecnych na tajemniczym wizerunku. Zatem 
obraz utrwalony na Całunie Turyńskim nadal 
pozostaje wyzwaniem dla badań naukowych  
i ludzkiego rozumu. Nie ma żadnych wątpli-
wości, co do tego, że na Całunie jest obecny 
wizerunek człowieka, który został ukrzyżowa-
ny. Badaniom genetycznym została poddana  
w związku z tym również krew pozostała na płót-
nie, która datowana jest na początek naszej ery. 
Zdjęcia fotometryczne ukazują, że ciało odbite na 
płótnie nie jest ciałem martwego człowieka. Licz-
ne badania prowadzone od 1978 roku wykazały 
też, że ciało obecne w całunie pozostawiło ślady 
w postaci trójwymiarowych obrazów, co  nie jest 
to naturalnym  zjawiskiem i nie zostało dotych-
czas wyjaśnione.

Piotr Szydełko CRL
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Całun Turyński

Pod koniec 2011 roku analizy naukowe prowa-
dzone przez włoski Ośrodek Badań Jądrowych 
(ENEA) we Frascati pod Rzymem, w których 
użyto najnowocześniejszych technologii, wy-
kazały że nie ma możliwości stworzenia kopii 
Całunu Turyńskiego, co potwierdza, że jest 
to najbardziej tajemniczy i niezwykły świa-
dek Zmartwychwstania Chrystusa.

21
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TAJEMNICZE ŚLADY MĘKI 
Na wizerunku z Turynu zlokalizowano ponad 700 ran. Obraz obecny 

na całunie jest koloru żółtego, nie ma na nim śladów farby czy barwników. 
Odbicie tego typu mogło dokonać się tylko na skutek wybuchu energii. Ob-
raz ukrzyżowanego ciała wraz ze wszystkimi ranami powstał na skutek 
przypalenia przez promieniowanie. Wybitni specjaliści medycyny sądowej 
orzekli, że ciało pozostawało w całunie przez ok. 36 godzin, ponieważ brak 
jest jakichkolwiek oznak rozkładu. Istnieje także pewność, że ciała nikt 
nie wyjmował gdyż pozostają nienaruszone skrzepy krwi i nie ma śladów 
świadczących o wyciąganiu ciała. Dlatego też ciało Jezusa musiało w nie-
wytłumaczalny sposób przeniknąć przez płótna i dlatego wizerunek całej 
postaci, jak i struktura tkaniny pozostały nienaruszone. 

Ślady te ukierunkowują nas na jedyne sensowne wytłumaczenie tajem-
niczego odbicia i braku ciała, a jest nim zmartwychwstanie. 

Całun wskazuje, że na ciele jest obecnych ok. 120 ran od bicza, który 
był zakończony kawałkami metalu i powodował w zetknięciu z ciałem jego 
odrywanie. Przyglądając się śladom męki naukowcy stwierdzili, że Jezus 
dźwigał belkę krzyża o wadze między 30 a 50 kg. Ręce do krzyża zostały 
przybite gwoźdźmi w nadgarstkach. Dzięki temu cały ciężar ciała miał się 
utrzymać na krzyżu. Prawdopodobnie, aby Jezus mógł zaczerpnąć powie-
trza, musiał unosić się na rękach i nogach. Taki stan podciągania i opada-
nia mógł trwać do 3 godzin, po tym czasie nastąpiła śmierć. Rany od ude-
rzeń kija obecne są także na policzku i nosie, spowodowały przesunięcie 
czubka nosa. Obraz nosi też ślady wyrywania włosów i skóry. 

Tajemnicze ślady na całunie są zgodne z ewangelicznymi opisami 
męki. Rana prawego boku wskazuje na to, że przyczyną śmierci było pęk-
niecie mięśnia sercowego, spowodowane wyczerpaniem. Wypływ krwi 
spowodował rozerwanie osierdzia i ogromny ból, co tłumaczyłoby krzyk 
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Jezusa: „Jezus jeszcze raz zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha” 
(Mt 27, 50). Po śmierci we krwi dokonał się podział na czerwone ciałka  
i bezbarwne osocze. Dlatego, kiedy żołnierz przebił włócznią bok Jezusa, 
doszło do wycieku najpierw czerwonych ciałek, a później osocza, co od-
notował św. Jan: „jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast 
wypłynęła krew i woda” (J 19, 34).

FASCYNACJA ADOLFA HITLERA
Podczas II Wojny Światowej Całun Turyński pozostawał w  ukryciu. Król 

Wiktor Emanuel III zwrócił się najpierw z prośbą o ukrycie relikwii w Watyka-
nie, gdzie uznano, że nie byłaby ona bezpieczna. Przeniesiono ją w tajemnicy 
do benedyktyńskiego sanktuarium w Montevergine. Przed 1939 rokiem sam 
Adolf Hitler osobiście go oglądał i  był zainteresowany sprowadzeniem go do 
Niemiec. W 1943 roku, kiedy do Włoch wkroczyły wojska niemieckie zapla-
nował przejęcie Całunu. Jednak został on wywieziony za wiedzą Piusa XII do 
benedyktyńskiego opactwa i umieszczony w niszy muru obronnego na głębo-
kości 88 metrów. Został ukryty w wykutym w litej skale tunelu, przed którym 
zakonnicy trwali na modlitwie przez całą dobę. Do Turynu powrócił dopiero  
w 1946 roku. Nie jest tajemnicą, że Hitler fascynował się Całunem Turyńskim. 
Uważał, że te symbole mogą wzmocnić potęgę III Rzeszy. Swoim zaintere-
sowanie otoczył także włócznię św. Maurycego przechowywaną w Berlinie,  
a którą według tradycji setnik miał przebić bok Jezusa. Nakazał wówczas ba-
dania, które miały odczytać tajemny kod. Podobnie jak kradzież całunu, od-
czytanie tajemnego szyfru nie powiodło się. 

TAJNY SPISEK
Od połowy lat 80 prasa zaczęła rozpisywać się o średniowiecznym pocho-

dzeniu całunu. Ogłoszono, że jest on średniowiecznym falsyfikatem wykona-
nym w latach 1260-1390. Niepodważalnym 
dowodem miało okazać się badanie płótna me-
todą C14. W 1998 roku amerykańscy naukowcy 
udowodnili jednak, że data podana przez media 
jest błędna, gdyż próbka, która została pobra-
na pochodziła z dolnego prawego rogu całunu 
i nie jest reprezentatywna dla całego płótna. Do 
poprzednich badań nie pobrano kawałka z ory-
ginalnego materiału całunu, ale z części, która 
została uzupełniona w średniowieczu w wyniku 
zniszczeń. Dzisiaj dysponujemy już naukową 
pewnością, że badania radioaktywnym węglem 
w latach 80 ubiegłego wieku dokonano na ka-
wałku płótna, który był tylko w 40% oryginalny, 
a 60% stanowiły go nici z bawełny wplecione 
podczas naprawy w średniowieczu. 
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Okazało się to głównym powodem błędnego datowania całego Całunu Tu-
ryńskiego. W ten sposób wprowadzono w błąd opinię publiczną na całym świe-
cie i spowodowano, że do dzisiaj te błędne informacje są rozpowszechniane 
przez media. 

Kiedy próba zafałszowania prawdy o Całunie Turyńskim nie powiodła się,  
podejmowano liczne próby jego zniszczenia. W latach 1972-1973 podjęto pięć 
nieudanych prób podpalenia. Dopiero 11 kwietnia 1997 roku  w marmurowej 
kaplicy, w której jest przechowywany całun, została umieszczona bomba fos-
forowa i jedynie cud spowodował, że uratowano wizerunek Jezusa od znisz-
czenia. Od tamtego czasu oryginał Całunu Turyńskiego jest przechowywany 
w ścisłej tajemnicy, do której dostęp ma jedynie kilka osób na świecie. Prze-
prowadzone w związku z tym śledztwo, ujawniło istnienie tajnego spisku mię-
dzynarodowych elit i środowisk islamskich, które chciały dokonać zniszczenia 
milczącego świadka zmartwychwstania Jezusa. 

W 1983 roku  ostatni król Włoch Humbert II zapisał w swoim testamencie 
Całun Janowi Pawłowi II. 

ZAGADKOWE NAŁOŻENIE SIĘ WIZERUNKÓW
W ostatnich latach naukowcy dokonali jeszcze jednego zdumiewającego 

odkrycia. Nałożono na siebie folie wizerunku z Całunu Turyńskiego i z Oblicza 
Jezusa z Manoppello. Tradycja wskazuje, że jest to chusta św. Weroniki, którą 
otarła twarz Jezusowi. Wizerunki dwóch twarzy nałożyły się idealnie, co jest do-
wodem na to, iż mamy do czynienia z tą samą Osobą. Struktura oraz wymiary 
obu twarzy odpowiadają sobie na tyle dokładnie, że nie ma możliwości żadnego 
fałszerstwa. Te dwa oblicza są jednymi z największych cudów. Jedynie wizeru-
nek Matki Bożej z Gaudalupe odpowiada swoimi właściwościami tym obrazom. 
Niezwykłe jest samo płótno Wizerunku Matki Bożej wykonane z agawy, które 
po 20 latach ulega biodegradacji. Ten obraz ma już kilkaset lat. Barwy na nim 
obecne są niemożliwe do odtworzenia – występują tylko w przyrodzie, a każda 
próba uzyskania identycznych odcieni kończyła się niepowodzeniem. Na uwa-
gę zasługują oczy Maryi. Występuje w nich potrójne odbicie, które obecne jest 
tylko w źrenicach żywych organizmów – nigdy na obrazach.
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Warto wspomnieć, że oblicze z Manoppello zostało utrwalone na bisiorze 
produkowanym przez morskie małże. Ta tkanina jest ogniotrwała. Nie można 
też na niej niczego namalować. Na tak cienką nić nie da się nanieść farby. 
Badania wykazują, że ta chusta, na której utrwaliła się twarz Jezusa, okrywała 
Jego głowę po złożeniu do grobu. Na tym wizerunku jest obecny obraz obli-
cza żyjącego Jezusa, w momencie zmartwychwstania, ale jeszcze nie w pełni 
uwielbionego, gdyż widać ślady ran i opuchnięć, które dokładnie pokrywają się 
z tymi na Całunie Turyńskim. 

PIĄTA EWANGELIA 
Badania prowadzono przez kilkanaście lat jednoznacznie stwierdzają, że 

obrazu na Całunie Turyńskim, z przodu i tyłu ciała ukrzyżowanego człowieka, 
nie był w stanie wykonać nawet największy geniusz, a nauka, w obecnym sta-
dium rozwoju, nie ma możliwości wyjaśnić, jak ten wizerunek powstał. Ostatnie 
badania nad strukturą materiału wykazały, że całun jest absolutnie jedynym  
w swoim rodzaju ręcznie wykonanym materiałem, niemającym żadnego wzor-
ca, z którym można by go porównać, zarówno w starożytności, jak i w bliższych 
nam stuleciach.

Całun jako świadek śmierci i zmartwychwstania Jezusa został słusznie 
określony mianem „Piątej Ewangelii”, napisanej odbiciem umęczonego Cia-
ła Chrystusa, który powinien pobudzić naszą wiarę w niewytłumaczalne. Ta 
ewangelia obrazu dla współczesnego człowieka staje się wymownym znakiem. 
To także dowód cierpienia i ogromnej miłości Boga. To cierpienie prawdziwego 
Boga, który stał się człowiekiem, aby nas zbawić, uwolnić z niewoli grzechu  
i śmierci i dać nam nowe życie. 

Głośnym przesłaniem milczącego całunu są słowa wypowiedziane przez 
Jana Pawła II po modlitwie przed Całunem w Turynie w 1998 roku: „uwierz  
w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości, i broń się przed grze-
chem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów” 

Stajemy więc wobec wielkiej wartości wizerunku Jezusa, którego tajemnicy 
nikt nie potrafi wyjaśnić i pozostaje on nadal najbardziej „niemym” świadkiem 
zmartwychwstania Chrystusa. 
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uwielbienie
B o ż e j  M ą d r o ś c i

Księże Profesorze, z tego, co mi wia-
domo, niedawno otrzymał Ksiądz Pro-
fesor wielkie wyróżnienie? 
Tak, 22 lutego 2012 roku przyjąłem  
z rąk Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego tytuł „Profesora Nauk Hu-
manistycznych”, przez wielu potocznie 
zwany „Profesorem Belwederskim”. 
Uroczystość odbyła się o godzinie 12.00  
w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenc-
kiego. Razem ze mną tytuł ten przyjęło 
29 innych profesorów z całej Polski zaj-
mujących się wszelkimi dziedzinami z za-
kresu nauk ścisłych i humanistycznych. 

Może nam Ksiądz Profesor wyjaśnić, 
co dokładnie oznacza tytuł „Profesora 
Nauk Humanistycznych”?
„Profesor Nauk Humanistycznych” jest 
to najwyższe uhonorowanie w dziedzinie 
nauk pozatechnicznych.  

Z Księdzem Profesorem 
Kazimierzem Łatakiem 

CRL, Dyrektorem Instytu-
tu Nauk Humanistycznych 

na Uniwersytecie  
im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warsza-
wie, historykiem uhono-
rowanym przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej  
Polskiej tytułem „Profe-
sora Nauk Humanistyczny-
ch”,rozmawia kl. Maciej  

Guziejko CRL

Maciej Guziejko CRL
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Moje sukcesy na 
płaszczyźnie intelek-
tualnej są dla mnie 

aktem uwielbienia Bo-
żej Mądrości, z któ-
rej wypływa przecież 
nasza mądrość. Źródło 

mojej radości tkwi  
w tym, że talent, 

który otrzymałem od 
Boga, przynosi jakiś 

owoc.

Ale przecież do tej pory używał Ksiądz ty-
tułu „Profesor”?
Do tej pory byłem tzw. „profesorem uczelnia-
nym”. Kiedy dana osoba zdobędzie habilita-
cję, uczelnia zwykle nadaje jej tytuł „profeso-
ra”. Jednak tytułem tym może posługiwać się 
wyłącznie, że tak powiem, w „murach” wła-
snej uczelni. „Profesor” jest tytułem państwo-
wym i można posługiwać się nim w każdym 
miejscu. 

Co musiał Ksiądz Profesor zrobić, aby taki 
tytuł otrzymać?
Przede wszystkim sumiennie pracować przez 

całe życie (śmiech)! Rozumiem jednak, że interesuje Księdza sam proces 
ubiegania się o ten tytuł? 

Dokładnie!
Nadanie tytułu trwało rok. Na samym początku Uniwersytet im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, w którym pracuję, po pozytywnej opinii Rady Wydzia-
łu Nauk Historycznych i Społecznych, złożył wniosek do Komisji Centralnej 
do Spraw Stopni Naukowych i Tytułów przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa 
Wyższego. Następnie wyznaczono czterech profesorów recenzentów: Jana 
Dzięgielewskiego- historyka z Uniwersytetu Warszawskiego, Edwarda Pod-
kowskiego z Polskiej Akademii Nauk, Bohdana Roka z Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz Karolinę Targosz również z Polskiej Akademii Nauk, którzy doko-
nali oceny mojego naukowego dorobku.  Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, 
Komisja Centralna do Spraw Stopni Naukowych i Tytułów przesłała Prezyden-
towi RP do podpisania wniosek do nadania tegoż tytułu. 

Jak wyglądała sama uroczystość w Belwederze?
Jak już wspomniałem odbyła się ona o godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej. 
Towarzyszyła mi tam moja siostra Mirosława. Pan Prezydent Bronisław Komo-
rowski, wygłosił krótką przemowę. Pogratulował nam zdobycia wspomniane-
go tytułu oraz podziękował za wkład, jaki wnieśliśmy w różne dziedziny nauki 
polskiej i europejskiej. Następnie rozpoczęło się indywidualne wręczanie ak-
tów, którym towarzyszyła krótka rozmowa z Panem Prezydentem.

Może Ksiądz Profesor zdradzić, o czym rozmawiał z Panem Prezyden-
tem?
Odpowiadałem na kurtuazyjne pytania, które stawiał Pan Prezydent, m.in., 
czym szczegółowo się zajmuję; historią, której epoki; skąd pochodzę. 
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Kończąc naszą rozmowę, mogę się dowiedzieć, jakie funkcje aktualnie 
Ksiądz Profesor pełni? 
Jestem Dyrektorem Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kieruję Katedrą Nauk Pomocniczych 
Historii i prowadzę Zakład Archiwistyki Szczegółowej i Informacji Naukowej; 
jestem członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia programy 
i jakość kształcenia na uniwersytetach, a także jestem konsultantem Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Jest tego trochę! Pewnie to wszystko- nowy tytuł, przewodzenie tylu 
ważnym instytucjom- sprawia, że jest Ksiądz Profesor szczęśliwym 
człowiekiem? 
To prawda, jestem z tego dumny i daje mi to wiele satysfakcji. Jednak moje 
prawdziwe szczęście i duma kryje się nieco głębiej. Moje sukcesy na płasz-
czyźnie intelektualnej są dla mnie aktem uwielbienia Bożej Mądrości, z której 
wypływa przecież nasza mądrość. Źródło mojej radości tkwi w tym, że talent, 
który otrzymałem od Boga, przynosi jakiś owoc.

Rzeczywiście, nigdy nie patrzyłem na to z tej strony. Księże Profeso-
rze serdecznie Księdzu dziękuję za naszą krótką rozmowę. Chciałbym 
w imieniu naszego seminarium i redakcji Cor Unum ogromnie Księdzu 
pogratulować ostatniej nominacji i podziękować za to, co Ksiądz przez 
te wszystkie lata zrobił dla Kościoła, nauki, a przede wszystkim dla na-
szego Zakonu! Musi Ksiądz Profesor wiedzieć, że dla nas, młodych Ka-
noników, jest Ksiądz Profesor osobą godną naśladowania w intelektu-
alnych zmaganiach! Bóg zapłać za wszystko! 
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Jakby tego było mało - to społeczeństwo jest pustoszone przez falę la-
icyzacji, sekularyzacji, propagandy. Wspólnoty niszczone są przez kolejne 
mody na praktyczną filozofię, która powoduje zamieszanie w ludzkiej psy-
chice i sumieniu, zmniejsza zdolność do obrony własnych przekonań lub 
wyrobienia sobie własnego zdania, a także do wychodzenia naprzeciw rze-
czywistości bez sprzeniewierzenia się sobie. Obrazu dopełniają: oskarże-
nia chrześcijaństwa o niekończące się upomnienia moralne, o przesadny 
nacisk na ortodoksyjność doktryny, antyklerykalizm, uproszczone postrze-
ganie wolności, nieumiejętność rozdzielenia w życiu społecznym sacrum  
i profanum. Niejeden człowiek, nazywający siebie chrześcijaninem, próbuje 
obecnie stanąć ponad Chrystusem, ponad dogmatem, ponad Kościołem. 
Powraca, tylekroć przerabiany już w przeszłości stereotyp, kiedy człowiek 
sam dla siebie staje się jedynym panem i władcą. 

Zatem nasuwa się pytanie: co to właściwie jest „Kościół”? O kim myślę, 
gdy mówię „Kościół”? Może o proboszczu, bo on jest najbliżej. Są jesz-
cze wikarzy, katecheci, jest kapelan w szpitalu. Są zakonnice. Nad nimi 
wszystkimi biskup, zaś daleko w Rzymie czuwa papież. Bez nich nie by-
łoby Kościoła. A skoro tak, to może po prostu oni są Kościołem? „Oni” - to 
słówko zrobiło ogromną karierę. Zawsze byli jacyś „oni”, z którymi mało kto 
się identyfikował. I niestety, to slowo-klucz dopasowaliśmy także do Ko-
ścioła. Kościół to oni. My jesteśmy klientami. Parafia zaś punktem świad-

Kościół  ?
W XXI wieku często spotykamy się z opinią, że żyjemy 
jak po przejściu kataklizmu. Wprawdzie nie zniszczył 
nam całkowicie domu, lecz na skutek licznych pęknięć 
ścian, uczynił życie w nim, niebezpiecznym. Pęknięcia 
w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym są na 
tyle poważne, że nie ma pewności, w jakim stopniu tę 
budowlę da się ocalić. Głębokie zarysowania widoczne 
są także w kulturze, w życiu moralnym, w rozchwianiu 
wartości. Sięgają one również życia religijnego.

Paweł Jacko CRL
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Kościół  ?
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czenia usług religijnych. Wygodne to i niefortunne zarazem. Wygodne - bo 
zdejmuje odpowiedzialność, to w końcu „oni”, nie ja... Niefortunne - bo z tej 
pozycji przestaję mieć wpływ na... Właśnie, na co? Na „ludzi Kościoła”, czy 
na Kościół? Przyznasz drogi czytelniku, że odpowiedź na pytanie o Kościół 
nie jest ani prosta, ani łatwa. 

Czy nie zaskoczyło Ciebie stwierdzenie, którego użyli Apostołowie, pi-
sząc list do Chrześcijan w Antiochii, Syrii i Cylicji? „Postanowiliśmy, bo-
wiem, Duch Święty i my...”. Co za śmiałość: „Duch Święty i my”. Ludzie 
postawili siebie obok Boga! A jednak to nie bluźnierstwo ani pomyłka. Apo-
stołowie byli świadomi obietnicy danej przez Jezusa: „A Pocieszyciel, Duch 
Święty... On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem”. Ta obietnica wypływała z innej: „Jeśli Mnie kto miłu-

je, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i bę-
dziemy u niego przebywać”. Przez kilkana-
ście lat doświadczali realności tych słów, bo 
byli świadomi tego, że to nie oni gromadzą  
i nie wokół siebie skupiają tysiące wiernych. 
Czuli swoją małość i słabość. „Staliśmy się 
jakby śmieciem tego świata”- czytamy w li-
ście do Koryntian. Równocześnie stali się też 
współuczestnikami zadziwiających przemian 
w ludziach - świadectwem tego jest księga 
Dziejów Apostolskich. Wiedzieli, że Kościół 
nie jest ich dziełem, bo jest darem Jezusa. 
Jest tajemnicą obecności Boga w świecie,  
a ponadto jest żywy obecnością Ducha 
Świętego. 

Kościół- to Miasto Święte. Miastu temu nie potrzeba świątyni, bo 
jego świątynią jest Pan Bóg. Chrześcijanie są cząstką społeczności Mia-
sta Świętego. Nie mieszkańcami, lecz obywatelami. W Świętym Mieście,  
w Kościele przyszliśmy na świat. Z wiary, historii Kościoła, Tradycji, oby-
czaju, wyrasta nasze duchowe wnętrze: nasza wiara, historia naszego 
życia, codzienne zwyczaje, tradycje naszych rodzin i kraju. Bez zakorze-
nienia w społeczności Kościoła bylibyśmy bezkształtną cząstką kosmosu- 
wygnańcami pozbawionymi domu. Bez przynależności do wielkiej rodziny 
Kościoła bylibyśmy sierotami otoczonymi obojętnym tłumem ludzi. Dlatego 
tak ważna jest dla nas historia Kościoła - bo ta historia nas ukształtowała. 
Mam świadomość, że nie wszystko w tej historii świeci blaskiem cnót. Były 
i są w niej karty ciemne i wstydliwe. Jak w życiu każdego człowieka i każdej 
rodziny. Zadziwia wszakże jedno: mimo błędów Kościół ciągle się odradza. 

Bez zakorzenienia  
w społeczności 

Kościoła byliby-
śmy bezkształtną 
cząstką kosmosu- 

wygnańcami pozba-
wionymi domu. Bez 
przynależności do 
wielkiej rodziny 
Kościoła byliby-

śmy sierotami oto-
czonymi obojętnym 

tłumem ludzi.
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Ciągle odżywa w nim pragnienie świętości. I wciąż On daje światu świę-
tych. Gdyby był tylko ludzkim dziełem, jego błędy i niedostatki dawno do-
prowadziłyby Go do unicestwienia - tak to widział już dwa tysiące lat temu 
Gamaliel (por. Dz 5,34nn). 

Drodzy czytelnicy, musimy pamiętać, iż osoba Jezusa i Jego słowa we-
wnętrznie się przenikają. Nie sposób ich oddzielić. Jego życie, postawa, 
czyny, sposób bycia, znajdują konsekwentną kontynuację w tym, czego 
naucza i o czym opowiada w przypowieściach. Zatem wejść w świat nauki 
Mistrza z Nazaretu, to przyjąć nie tyle Jego pojęcia, zasady, przykazania, 
ile Jego Samego. Jednak ludzie mają bardzo różny obraz Chrystusa. Nie 
tylko Jego  zewnętrznego wizerunku, którego postać na starożytnych zło-
cistych mozaikach jest odmienna od przedstawień romańskich, gotyckich, 
barokowych, czy współczesnych. Dotyczy to również całej Jego osoby.  
Przez jednych bywa On postrzegany tylko jako człowiek, przez drugich 
tylko jako Bóg. Inni widzą w Nim mędrca. Są i tacy, którzy przyjmują Go, 
ale tylko takiego, jaki im odpowiada. Wtedy poszczególne wyobrażenia 
Jezusa są niczym innym, jak tylko wyidealizowanymi autoportretami ich 
twórców. I to jest największa zdrada - dostosować Mistrza do swego wy-
miaru.

Istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus, jego konkretny byt, dzie-
ło, losy. On odsłonił prawdę o Bogu, a także prawdę o człowieku. Nigdy  
i nigdzie osoba ludzka i świat nie zostały potraktowane tak poważnie, jak  
w życiu Jezusa. Stąd religia chrześcijańska i Kościół to nie przezwycię-
żanie panujących stosunków społecznych, ale przyjęcie Jego osoby. Bóg 
poprzez Swego Syna przynosi to, czego świat dać nie może – Zbawienie, 
a wiara jest odpowiedzią daną Mu przez człowieka. 

Wiara, jakiej potrzebują współcześni ludzie - to wiara wolna od naiw-
ności, rozumowa, potwierdzająca się w ogniu krytyki. Człowiek wierzący 
powinien być świadomy, że każda jego wypowiedź musi ostać się w ob-
liczu wielorakiej rzeczywistości. Natomiast zachowywanie nauki Jezusa 
należy rozumieć jako naśladowanie Go. Chrystus wiedział, że On i jego 
Dobra Nowina rozstrzygną o losach świata – chciał, by Jego dzieło było 
kontynuowane. Prawdziwość Jego autentycznego obrazu gwarantuje wy-
powiadający w się w Kościele Duch Święty. I mimo, że niejednokrotnie 
doświadcza się w Kościele tego, co ludzkie, tylko w Nim można w pełni 
spotkać żywego Jezusa Chrystusa - w Eucharystii i w sakramentach. Pa-
miętajmy, iż uświadomienie sobie, czym jest Kościół, poznanie jego historii 
wyzwala w człowieku pragnienie wierności Kościołowi - tak jak własnej 
rodzinie czy ojczyźnie. Więcej - bo nawet rodzina i ojczyzna w Kościele 
znajdują ostateczne oparcie.
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r e g u l a r n e  l a t e r a ń s k i e
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Szczęść Boże! Jesteśmy Kanoniczkami Regularnymi Laterańskimi. 
Do Polski, na zaproszenie Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych 
Laterańskich, zawitałyśmy w 2008 roku. Przybyłyśmy z Majorki. Mamy 
tam swój klasztor, który jest naszym domem generalnym. Mieszkamy 
w Polsce już od 4 lat. Posługujemy w Parafii Przemienienia Pańskiego 
w Drezdenku, w której pracują Kanonicy Regularni Laterańscy. Musimy 
przyznać, że w tak cudownym kraju, czas płynie niezwykle szybko. 

Cieszymy się, bo od niedawna mamy swój własny dom! Wybudo-
wałyśmy go w Drezdenku, tuż obok plebanii Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Budowa domu trwała 3 lata. Rozpoczęłyśmy ją w 2009 
roku. Uroczyste poświęcenie naszego domu odbyło się całkiem nie-
dawno, dokładnie 23 stycznia 2012 roku. Nasz dom poświęcił Jego 
Ekscelencja Biskup Stefan Regmunt. W uroczystości wzięli udział m.in. 
Kanonicy Regularni Laterańscy wraz z Wizytatorem Polskiej Prowincji 
ks. Marianem Szczecina CRL oraz Przeorem Kanonii Drezdenko ks. 
Robertem Mazurkiewiczem CRL, księża z dekanatu, przedstawicie-
le władz miejskich oraz budowniczowie domu. Nie zabrakło również 
Sióstr Kanoniczek Regularnych Laterańskich, z którymi przybyła prze-
łożona domu na Majorce s. Victoria Bruno. 

Chciałybyśmy krótko opowiedzieć, kim dokładnie jesteśmy. 
Kiedy w pierwotnym Kościele tworzyły się kapłańskie wspólnoty 

Kanoników Regularnych (IV-V wiek), w tym samym czasie wiele dzie-
wic i wdów pragnęło iść drogą Rad Ewangelicznych. Wspomniane ko-
biety były konsekrowane przez biskupa i w całości oddawały się służbie 
Bogu i Kościołowi. W lokalnych Kościołach powstawały coraz liczniej 
wspólnoty dziewic i wdów konsekrowanych Bogu. Siostry zachowywały 
kanony soborów dotyczące życia wspólnotowego i stąd zostały nazwa-
ne „Kanoniczkami”.

W VIII w. w Zakonie Kanoniczek doszło do podziału na dwie gru-
py. Część sióstr zapragnęło wieść życie zamknięte, klauzurowe, we-
dług reguły św. Benedykta. Pozostałe siostry zwane „Kanoniczkami” 
poświęciły się nie tylko modlitwie, lecz także służbie liturgicznej i ko-
ścielnej. Siostry Kanoniczki, podobnie jak Księża Kanonicy Regularni, 
przyjęły Regułę św. Augustyna.

Obecnie nasz dom generalny znajduje się na hiszpańskiej wyspie 
Majorka. Ponadto mamy 10 innych placówek na terenie całej Hiszpa-
nii. 

Może opowiemy teraz pokrótce, jaki jest nasz charyzmat, ducho-
wość, formacja i czym na co dzień się zajmujemy.

Nasze powołanie traktujemy, jako jedno wielkie spojrzenie Jezusa. 
To spojrzenie sprawia, że odczuwamy mocną potrzebę pełniejszego 
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zjednoczenia z Chrystusem. W naszym  klasztorze organizujemy spotka-
nia dla dziewcząt, które pragną doświadczyć naszego niezwykłego stylu 
życia. Dziewczęta mogą wtedy zanurzyć się w osobistej refleksji. Gdy któ-
raś z dziewcząt zapragnie wejść na drogę powołania zakonnego, wów-
czas rozpoczyna się czas Postulatu, który zazwyczaj trwa kilka miesięcy. 
Następnie rozpoczyna się nowicjat, który jest okresem formacji duchowej  
i głębszego poznawania stylu życia kanoniczego. W ciągu dwóch lat nowi-
cjuszka odbywa swoją formację z pomocą wyznaczonej siostry. Następny 
etap to Juniorat, który trwa również 2 lata. Jest to okres  poprzedzający 
profesję uroczystą (śluby wieczyste). Na tym etapie Juniorystka otrzymu-
je konkretną pracę, zadanie, za które jest odpowiedzialna. W ceremonii 
pierwszych ślubów Kanoniczka przyjmuje: czarną zasłonę, rokietę (wy-
różniającą nasze poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi Kapłanowi), Re-
gułę i Konstytucję oraz Księgę z Liturgią Godzin. Do naszej Wspólnoty,  
w sposób pełny, przynależy się dopiero po Ślubach Wieczystych. W trak-
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cie uroczystej Mszy Świę-
tej przyjmujemy obrączkę 
(symbol swojej całkowitej 
przynależności do Jezusa)  
i przez nałożenie rąk Biskupa 
przyjmujemy dziewiczą kon-
sekrację.

Na co dzień oddaje-
my się różnym zajęciom, 
przede wszystkim modli-
twie! Ponadto zajmujemy się 
młodzieżą, ludźmi starszy-
mi, posługujemy w kościołach i pracujemy w zakrystii. Spełniamy rów-
nież rzadko spotykane wśród zakonnic funkcje. Jesteśmy aptekarkami 
i zajmujemy się wyrobem pięknej ceramiki. Niektóre z naszych sióstr 
zajmują się również naprawą i rekonstrukcją starych obrazów i ikon.  
A z bardziej przyziemnych zajęć, pieczemy pyszne ciastka, według dawnej  
i sekretnej receptury, którą znają nieliczne Kanoniczki! Cóż, takie mniej wię-
cej jesteśmy… 

Na koniec chciałybyśmy serdecznie za-
prosić Was, drogie dziewczęta, które zasta-
nawiacie się, jaką drogą pójść przez życie. 
Być może, któraś z Was zapragnie razem  
z Kanoniczkami iść Drogą Rad Ewangelicz-
nych? Jeśli potrzebujesz czasu, aby zasta-
nowić się nad swoją przyszłością, jeśli chcia-
łabyś poznać naszą wspólnotę, to serdecznie 
zapraszamy Ciebie do Drezdenka. W naszym 
domu z pewnością znajdziesz miejsce, klimat 
i serdeczne towarzystwo, które pomoże Ci  
w podjęciu decyzji. Zastanów się nad tym…

Z siostrzanym pozdrowieniem Kanoniczki Regularne Laterańskie:

s. Eliza Rodriguez s. Rita Magtagad
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WSPOMNIENIA Z CZASÓW KLERYCKICH 
PO 59 LATACH

Był długoletnim wikariuszem i katechetą para-
fii Bożego Ciała w Krakowie, a w tej chwili jest 

ojcem duchownym seminarium. Przez pewien czas był 
kapelanem bp. Karola Wojtyły.  Na swoim koncie ma 
kilka książek o tematyce religijnej. Przeżył już 
ponad 50 lat kapłaństwa, a w tym roku mija 60 lat 
od chwili, gdy zapukał do drzwi klasztoru. Swoimi 

historiami zza klauzury podzielił się z nami  
ks. Tadeusz Masłowski CRL.

 

Do klasztoru wstąpiłem 15 sierpnia 1952 roku. Wspólnota nowicjatu 
liczyła wtedy 11 osób. Naszym Magistrem był ks. Teofil Widełka CRL.  For-
mując nas, szczególnie podkreślał rolę wspólnoty. Wspólne rekreacje były 
obowiązkowe, a na przechadzki chodziliśmy dwójkami lub trójkami, które 
sam magister wyznaczał. Stosował przy tym ciekawą metodę. Na ścianie 
wisiała okrągła tarcza z naszymi nazwiskami. Przed każdą przechadzką 
obracał tę tarczę i osoby, których nazwiska znalazły się obok siebie, tego 
dnia miały iść razem na obowiązkową przechadzkę. Mogliśmy się dzięki 
temu lepiej poznawać. Oprócz siebie nawzajem poznawaliśmy wnikliwie 
język łaciński. Brewiarz był wtedy o wiele dłuższy i cały w języku łacińskim. 
Nie wspominając już o Mszy Świętej. Trzeba było znać łacinę dość dobrze. 
Pamiętam, że kiedy jakiś kleryk przekręcił wyraz przy czytaniu lektury  
w refektarzu, od razu odzywał się głos przełożonego ks. Emila „Jeszcze 
raz przeczytaj!” Nieszczęśnik musiał powtarzać czytanie aż do momentu, 
gdy przeczytał poprawnie. W  każdym, razie na rekreacjach rozmawialiśmy 
po polsku. Po obiedzie latem zwykle wychodziliśmy do ogrodu, by razem 
pograć w siatkówkę. W tym sporcie przodował kl. Stanisław. Chodziliśmy 
też nieraz na kąpiele do Wisły aż za klasztor norbertanek. Tylko wtedy 
woda w rzece była znacznie czystsza. Zimą nasze boisko zamienialiśmy 
w lodowisko, a wtedy w ruch szły łyżwy. Oczywiście jeździliśmy też sporo 
na nartach, ale to już w kapłaństwie. 

Śluby zakonne złożyło tylko czterech nowicjuszy... Większość zrezy-
gnowała już po pierwszych miesiącach. Zatem  tylko nasza czwórka po-
większyła wspólnotę klerycką. Z klerykatu pozostało mi wiele radosnych 
wspomnień. Klerycy studiowali na trzech różnych uczelniach. Ja uczęsz-
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czałem do Instytutu Księży Misjonarzy na Stradomiu. Jednak najbardziej 
wyczekiwane przez nas były oczywiście wakacje. Wyjeżdżaliśmy wtedy  
w różne części Polski, ale najczęściej trafialiśmy do Drezdenka, co ozna-
czało, że wypoczywaliśmy na plebanii w Rąpinie w otoczeniu lasów i je-
zior. 

KLERYK TONIE!
W gorące dni chodziliśmy nad pobliskie jezioro zrelaksować się nieco, 

poopalać się i popływać. Jeden z kleryków był góralem, dlatego z wodą  
i pływaniem nie miał wiele wspólnego. Nie potrafił  pływać, co zaniepoko-
iło księdza Franciszka. Postanowił nauczyć go tej sztuki. Wyciągnął nieco 
zlęknionego kleryka z plaży i razem weszli do wody. Następnie przeszli na 
głębszą wodę. I byłaby to zwykła historia gdybyśmy po chwili nie usłyszeli 
krzyków i odgłosów bulgotania. Na wodzie unosiła się tylko jedna osoba 
i to nie ks. Franciszek... Przestraszony kleryk zachłysnął się wodą, złapał 
swojego nauczyciela za głowę i w efekcie wepchnął go pod wodę. Śmiechu 
było tego dnia, co niemiara, a ks. Franciszek więcej już nikogo nie próbo-
wał uczyć pływać.

SZALEŃSTWA  MŁODOŚCI
Po kąpieli i jakimś posiłku zwykle szliśmy  razem grać w siatkówkę.  

A siatkarzami byliśmy zapalonymi. Potrafiliśmy rozegrać w pełnym słońcu 
pięć setów, położyć się na ziemi na piętnaście minut odpoczynku i zacząć 
kolejny pięciosetowy mecz. Pamiętam, że jak moja Mama przyjechała nas 
odwiedzić, gdy to zobaczyła, stwierdziła, że chyba jesteśmy wariatami. 
Ale młodość miała swoje prawa... Mile wspominam także mecze piłkarskie  
z miejscowymi drużynami. Były bardzo zacięte, ale zwykle to klerycy wy-
grywali.

Bardzo lubiliśmy zbierać grzyby. A było ich wiele w rąpińskim lesie. Raz 
nawet zbieraliśmy je  po zachodzie słońca na kolanach. Natomiast w dni 
deszczowe po modlitwach spotykaliśmy się w pokojach na rozmowy i gry 
w karty czy szachy. Każdy pokój chronił się przed „nieproszonymi” gośćmi 
i miał swoje hasło dostępu. Jeśli ktoś wtargnął do pomieszczenia bez po-
dania hasła był natychmiast srogo okładany poduszkami. Zresztą nie  tylko 
w wakacje  robiliśmy sobie żarty.

KLERYK KURIER
Co roku na wszystkich świętych rozjeżdżaliśmy się do naszych placó-

wek na wypominki. Jeden z naszych współbraci kleryków miał jechać do 
Ełku. Poprosiliśmy go, aby zawiózł jednemu z księży bardzo cenną i cięż-
ką paczkę. Ten z poczuciem ważnej misji wziął ją od nas i targał na drugi 
koniec Polski. Oczywiście nie była to zwykła paczka. Adresat zadowolony 
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odebrał paczkę i zaczął ją rozpakowywać przy „kurierze”. Proszę sobie 
wyobrazić ile było zdziwienia, gdy okazało się, że w starannie zapako-
wanej paczce były kawałki drewna i unikatowy egzemplarz krakowskiej 
cegły. Oczywiście była to starannie wyselekcjonowana cegła high-quality® 
z systemem dodatkowego obciążenia. Kleryk zrobił się czerwony jak ta 
cegła, a ksiądz miał sporo radości z miny kuriera.

Kawały robiliśmy niekiedy też Magistrowi. Zwłaszcza, kiedy był na to 
odpowiedni dzień np. prima aprilis. Jednego roku wszyscy tak poprzełą-
czaliśmy elektryczne dzwonki budzące zakonników, że wszystkie dzwoni-
ły u niego w pokoju. Oczywiście był też co roku sowicie oblewany wodą  
w poniedziałek wielkanocny.
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NOCNY KAWAŁ
Po godzinie 22:00 ks. Magister gasił 

wszystkie światła w klerykacie i obowią-
zywało nas milczenie. Część z nas miała 
swoje latareczki, którymi pod kołdrą umoż-
liwiliśmy sobie czytanie  książek na wykła-
dy. Niekiedy jednak zdarzało się komuś 
wykraść na rozmowy ze współbratem po 
kryjomu. Którejś nocy usłyszałem, że mój 
sąsiad wyszedł do pokoju współbrata na 
taką pogawędkę. Postanowiłem zrobić mu 
kawał. Wszedłem po kryjomu do jego poko-
ju. Rozejrzałem się i wskoczyłem pod łóżko 
licząc, że wystraszę go, gdy wróci i położy 
się spać. Jednak przez dłuższy czas nie 
wracał. Czekałem i czekałem, aż w końcu 
zasnąłem. Spałem sobie smacznie tam pod 
łóżkiem, aż tu po dwóch godzinach wrócił  
i jak rzucił się na materac, to tak się prze-
straszyłem, że uderzyłem się o spód łóżka. 
Bardziej wystraszyłem się ja aniżeli on, za-
tem kawał obrócił się przeciwko mnie.

PIERWSZE RADIO
Pierwszy odbiornik radiowy pojawił się 

u księży w salce. Oczywiście my klerycy 
nie mieliśmy okazji go słuchać, dlatego or-
ganizowaliśmy wspólne nocne ekspedycje, 
aby choć trochę poobcować z mediami. 
Szczególnie chodziło nam o audycje radia 
Wolna Europa. Zbieraliśmy się razem póź-
no w nocy, gdy księży nie było już w salce 
i w ciszy  wkradaliśmy się tam by słuchać 
audycji radiowych . Co to były za emocje! 
Z czasem niektórzy klerycy wyposażyli się 
we własne niewielkie, kryształkowe radia.

OBOWIĄZKI
W klerykacie każdy z nas poza zwykłymi 

obowiązkami klasztornymi miał na utrzyma-
niu grządki z warzywami. Funkcjonował tak-
że chór klerycki. Nieraz ćwiczyliśmy nawet 
do 23:30, zwłaszcza, gdy czekał nas jakiś 
ważny występ. W tamtych czasach na ważne 
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okazje klerycy z różnych seminariów zbierali się razem i tworzyli jeden wielki 
chór liczący nawet 400 osób. W późniejszych latach studiów pojawiała się  
w Instytucie homiletyka, więc uczyliśmy się pisać i mówić kazania. W ramach 
ćwiczeń klerycy musieli głosić kazania do swoich współbraci z ambonki w re-
fektarzu. Nie było to łatwe, ale solidnie ćwiczyło to przyszłych kaznodziejów.

SLALOM GIGANT
Po święceniach już jako kapłan często wybierałem się w góry. Bardzo 

ukochałem sobie górskie powietrze i widoki, nie mówiąc już o nartach. Pew-
nego razu zimą wybrałem się ze znajomymi na Gubałówkę. Oni raczej jednak 
woleli chodzić po górach i opalać się w słońcu niż zjeżdżać na nartach. Ja 
jako zapalony narciarz postanowiłem odłączyć się od nich, by oddać się szu-
sowaniu. Jeździłem wtedy jak szalony od rana aż do wieczora. Śnieg jednak 
był roztopiony, więc jazda nie była za szybka. Kiedy przyszedł wieczór i zrobi-
ło się ciemno trzeba było wracać. Znajomi zachęcali mnie bym, zjechał razem 
z nimi w dół kolejką. Ja jednak powiedziałem sobie, że przecież nie pojadę 
wyciągiem mając na sobie narty. Postanowiłem, więc zjechać na nartach.  
I to był mój błąd. Wieczorem przyszedł przymrozek i śnieg, który niedawno 
utrudniał wręcz zjazdy, nagle zamienił się w lód. Odepchnąłem się kijkami 
i pewny siebie ruszyłem. Po chwili jazdy spostrzegłem, że coś jest nie tak. 
Nagle nabrałem zawrotnej prędkości. Mijam pierwszy zakręt, drugi i kolejny... 
łup! I jadę dziesięć metrów na plecach. Następnie wstaję, ruszam dalej. Jadę 
kilka sekund.... łup! Kolejna wywrotka i 10 metrów na plecach. Wstaję, kon-
tynuuję jazdę do kolejnego upadku. Ale nie poddaje się, podnoszę się i jadę 
dalej wywracając się co kilkanaście metrów i przejeżdżając sporą część trasy 
na plecach. W końcu dotarłem do końca  zjazdu i cały poobijany spotkałem 
się ze swoimi. Ledwo mogłem chodzić. Sen jednak zregenerował moje siły  
i następnego dnia mogłem stawić się znowu na stoku.

INSTRUKTOR NARCIARSTWA
Kiedy ks. Mieczysław dowiedział się, że zdarza mi się jeździć na nartach  

i wychodzi mi to całkiem nieźle rzekł: „Tadeusz może ja bym z Tobą się wy-
brał i na tych nartach pojeździł?” Zgodziłem się, mimo że ksiądz Mieczysław 
nigdy wcześniej tego nie próbował. Wybraliśmy się do Kir pod Zakopanem by  
w tamtych okolicach troszkę poszusować. Poinstruowałem go jak należy jeź-
dzić i na co trzeba uważać. Włożył narty i ruszył. Jak popędził strzałą prosto 
w dół, to nic go nie było w stanie zatrzymać. Po chwili oczywiście łup! I leżał. 
Aż się dziura pod nim zrobiła taka, że nie mógł z niej wyjść. A krzyczał tak, że 
chyba całe Kiry to usłyszały. Więcej już raczej żadnego księdza nie uczyłem 
jazdy na nartach:)

Serdecznie dziękuję Księże Tadeuszu za podzielenie się z Czytel-
nikami swoimi historiami. Życzę wiele radości na każdy dzień Księdza 
kapłańskiej posługi!
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WIGILIA W „MUZYCZNO-WŁOSKIM” KLIMACIE
Kraków, 20 grudnia 2011

W czasie ostatnich lek-
cji śpiewu i włoskiego, przed 
Świętami Bożego Narodzenia, 
spotkaliśmy się z naszymi ulu-
bionymi Nauczycielkami, aby 
podzielić się z Nimi opłatkiem  
i życzyć im obfitych darów z Nie-
ba. Jesteśmy niezwykle dumni  
z naszych Pań Pedagogów! 
Pani Maria Krawczyk, która 
prowadzi lekcje śpiewu, to Nie-
wiasta o anielskim głosie. Gdy-

by urodziła się z płetwą, z pewnością zajmowałaby się wabieniem żeglarzy 
na Morzu Śródziemnym. Pani Ola Maderak to osoba, która poświęciła się 
nauczaniu, chociaż mogła-
by przecież robić karierę  
w polskim wywiadzie i pra-
cować jako „wtyczka” we 
włoskim rządzie. Jej perfek-
cyjna znajomość tego języka 
z pewnością uśpiłaby czuj-
ność wszystkich włoskich 
polityków! Pani Mario, Pani 
Olu, jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy za wszystko, co 
dla nas robicie!
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WIGILIA U KANONIKÓW
Kraków, 24 grudnia 2011

Zgodnie z tradycją, świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy  
o 16.30 odśpiewaniem Nieszporów połączonych z Absolucją Generalną. Na-
stępnie, z Bazyliki Bożego Ciała, udaliśmy się do klasztornego refektarza. Tam 
dk. Grzegorz Cyganik CRL odczytał fragment Ewangelii.  Później ks. Przeor 
Dariusz Kaczyński CRL pobłogosławił opłatki i złożył świąteczne życzenia na-
szej krakowskiej wspólnocie. Następnie wszyscy, indywidualnie, życzyliśmy so-
bie tego, co Boże i święte. 

Po życzeniach usiedliśmy do kolacji wigilijnej. W tym miejscu należą się 
słowa uznania dla naszych Pań z Kuchni. Pani Celina, Pani Agata i Pani Re-
nata swoimi wybornymi potrawami spisały się na medal! Serdecznie im za to 
dziękujemy! 

Po kolacji, pod przewodnictwem kl. Macieja i kl. Rafała rozpoczął się mini 
koncert kolęd z udziałem naszego seminarium i wszystkich mieszkańców 
Klasztoru Bożego Ciała. 

O 24.00 uczestniczyliśmy w Bazylice Bożego Ciała w uroczystej Pasterce. 
Po niej udaliśmy się na na-
szą salę rekreacyjną, a tam 
naszym oczom ukazały się 
wspaniałe upominki (pozo-
stawione zapewne przez św. 
Mikołaja). W tym roku każdy 
z nas otrzymał Ewangelię na 
Każdy Dzień, firmową koszul-
kę oraz małe co nieco czeko-
ladowych rozkoszy! Cóż, ko-
lejne udane Święta za nami!
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KOLĘDA W KLASZTORZE
Kraków, 8 stycznia 2012

 

W niedzielne popo-
łudnie, zaraz po obie-
dzie, ks. Przeor Dariusz 
Kaczyński CRL wraz 
z asystą, odwiedził 
z Kolędą wszystkich 
mieszkańców Klasz-
toru Bożego Ciała. 
Ze śpiewem kolęd na 
ustach, modli l iśmy się  
o Boże błogosławień-
stwo i pomyślność 
dla wszystkich współ-
braci. Wierzymy, że 
modlitwa, połączona  
z dymem kadzidła  
i kroplami święconej 
wody, pomoże kra-
kowskim kanonikom  
w szczęśliwym przeży-
ciu 2012 roku!

PIERWSZE WYZWANIE KLERYCKIEJ SCHOLII
Kraków, 19 stycznia 2012

W czwartek, w Ba-
zylice Bożego Ciała,  
o godzinie 19.00, na-
sze seminarium ubo-
gaciło swoim śpie-
wem Mszę Świętą 
sprawowaną przy reli-
kwiach św. Stanisława 
Kazimierczyka. Pod 
przewodnictwem Pani 
Marii Krawczyk wy-
konaliśmy dwie bożo-
narodzeniowe pieśni. 
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Może dla niektórych dwie pieśni to nic wielkiego. Jednak biorąc pod uwagę 
niewielką liczbę członków naszego seminarium, nasz brak doświadczenia 
w tego typu wyzwaniach, a także niską temperaturę panującą w naszej 
Bazylice, nasz krótki występ okazał się wielkim sukcesem! Największe 
wyrazy uznania kierujemy oczywiście pod adresem Pani Marii, która  
z nas- muzycznych amatorów, stworzyła dobrze współgrający chór!

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kraków, 2 lutego 2012

Każdy człowiek może znaleźć w kalendarzu dzień, który jest jego świę-
tem, czy to strażak, kobieta, matka, ojciec. Dla nas, zakonników, takim świę-
tem jest Dzień Życia Kon-
sekrowanego. W czwartek, 
podczas Mszy św. o godzi-
nie 19 00, której przewod-
niczył, ks. Przeor Dariusz 
Kaczyński CRL, modliliśmy 
się w intencji tych wszyst-
kich, którzy zapragnęli  
w całości oddać się Bogu 
na służbę. Zwyczajem Ka-
noników Regularnych, pod-
czas Mszy, odnowiliśmy 
nasze zakonne śluby.
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ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
Kraków, 23 stycznia- 3 lutego 2012 

Pod koniec stycznia 
rozpoczęliśmy zimową 
sesję egzaminacyjną. Dla 
każdego z nas był to okres 
wzmożonego wysiłku inte-
lektualnego. Nasze biur-
ka uginały się od książek  
i skryptów, a w seminarium 
panowała jedna wielka 
„burza mózgów”. Wykła-
dowcy oczywiście z wielką 
dokładnością sprawdzali 
efekty naszej półrocznej pracy. Bogu niech będą, dzięki, że wszyscy po-
myślnie przeszliśmy przez egzaminacyjne trudy.

FERIE W SZCZAWNICY
Kraków, 6-9 lutego 2012

Po wytężonym wysiłku intelektualnym, zasłużyliśmy na chwilę wy-
tchnienia. W czasie tegorocznych ferii wybraliśmy się do Szczawni-
cy. Towarzyszył nam nasz Ojciec Duchowy- ks. Tadeusz Masłowski 
CRL. W Szczawnicy korzystaliśmy w gościnności Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Siostry zajęły się nami wręcz  
z matczyną opieką, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni! Po kilku 

dniach wdychania świeżego, górskiego 
powietrza, wróciliśmy do Krakowa. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Kraków, 22-24 lutego 2012 

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy nie tylko Wielki Post, ale również 
nasze wielkopostne rekolekcje. W tym roku poprowadził je Ojciec Krzysz-
tof Wędlik, Paulin z krakowskiej Skałki. Ojciec Krzysztof w oparciu o tek-
sty Ewangelii i Dziejów Apostolskich wygłosił nam szereg cennych kon-
ferencji. Dla każdego z nas był to niezwykle cenny czas, kiedy mogliśmy 
zastanowić się nad naszym życiem i spróbować je ulepszyć. Serdecz-
nie dziękujemy Ojcu Krzysztofowi za Ziarno Słowa Bożego, które zasiał  
w naszych sercach!
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MSZA ŚWIĘTA W ŁAGIEWNIKACH 
Kraków, 9 marca 2012

W piątek, o godzinie 17.00, asystowaliśmy ks. Piotrowi Walczakowi 
CRL- Proboszczowi Parafii Bożego Ciała na Kazimierzu, w uroczystej Mszy 
Świętej, którą celebrował w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach. Ks. Piotr Walczak CRL również wygłosił w tym dniu homilię. Warto 
wspomnieć, że cała Msza była transmitowana na żywo w Telewizji Kraków.

POSŁUGA AKOLITATU
Kraków, 15 marca 2012 

W czwartek, w Bazylice Bożego Ciała, podczas Mszy Świętej o godzinie 
19.00 kl. Paweł Jacko CRL i kl. Maciej Guziejko CRL przyjęli posługę ako-
litatu. Mszy przewodniczył i posługi udzielił ks. Marian Szczecina CRL- Wi-
zytator Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich. Życzymy 
kl. Pawłowi i kl. Maćkowi, aby zawsze z wielkim namaszczeniem trzymali  
w dłoniach Ciało Chrystusa. Niech możliwość niesienia Komunii chorym oraz 
trwanie blisko Ołtarza, zawsze daje im radość i poczucie wyróżnienia!
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DIAKON GRZEGORZ CYGANIK CRL- NASZ NOWY MAGISTER! 
Kraków, 22 marca 2012

W czwartek o godzinie 9.30, nasz Zakon został wzbogacony  
o nowego Magistra Teologii. W tym dniu dk. Grzegorz Cyganik CRL obro-
nił swoją Pracę Magisterską. Tym samym dk. Grzegorz zakończył swoją 
syeđcioletnią naukę w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Temat 
pracy dk. Grzegorza Cyganika CRL to: Boży zamysł względem ludzkiej 
seksualności- odwołanie „do początku” w teologii Jana Pawła II. Jest to 
praca z zakresu teologii moralnej. Warto wspomnieć, że recenzentem Pra-
cy Magisterskiej był ks. Kryspin Banko CM, wykładowca teologii moralnej, 
a od niedawna Wizytator Księży Misjonarzy. Drogi Grzegorzu, ogrom-
nie cieszymy się z Twojego wielkiego osiągnięcia. Mocno wierzymy, że 
wiedza zdobyta w trakcie studiów w ITKM pomoże Ci w Twojej przyszłej 
duszpasterskiej pracy!
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„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko  
jest na swoim miejscu”

„Nie chodź na rynek, wejdź w siebie,  
we wnętrzu człowieka mieszka prawda”

„Przede wszystkim powinniście wystrzegać się podejrzeń,  
ponieważ są one trucizną zabijającą przyjaźń”

„Miłość porusza się na dwóch nogach: jedną z nich jest miłość do Boga, 
drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu,  

aż do samego Boga”

„Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze”

„Dusza żywi się tym, z czego się cieszy”

„Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością”

„Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni”

„Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą”

„Przyjacielowi chwalącemu i nieprzyjacielowi ganiącemu  
nie należy we wszystko wierzyć”

„Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę”

„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”

„Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z Tym, który jest wieczny”

„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

„Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak,  
jakby wszystko zależało od Boga”

„Ucz się tańczyć, w przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieć, 
co z Tobą począć, człowiecze!”

Cytaty św. Augustyna Hippony


