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Zakończyliśmy kolejny rok akademicki. Oczywiście  
w nawale pracy, którą niesie ze sobą letnia sesja egzaminacyjna, 
wygospodarowaliśmy czas, aby stworzyć aktualny numer Cor 
Unum. Z radością oddajemy go w Wasze ręce!

Wakacyjny numer w dużej mierze poświęciliśmy Matce Bożej. 
Poruszyliśmy temat objawień maryjnych w Gietrzwałdzie oraz 
przedstawiliśmy historię i ogromną wartość Różańca. Ponadto 
przeprowadziliśmy rozmowę z Państwem Anną i Marcinem 
Opyrchał- rodzicami Piotrka uzdrowionego przez Matkę Bożą,  
a także z Panem Piotrem Pałką, autorem „Pieśni do Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej”. 

Na kolejnych stronach naszego Pisma przedstawiliśmy wyniki 
Kapituły Prowincjalnej oraz umieściliśmy rozmowę z naszym 
byłym Magistrem- ks. Wojciechem Ćwiękałą CRL. 

Cieszymy się również z naszych Neoprezbiterów: ks. Grzegorza 
Cyganika CRL i ks. Adama Wójcickiego CRL. 26 maja przyjęli oni 
Święcenia Kapłańskie z rąk J.E. ks. Bpa Jana Długosza. 

Tradycyjnie na ostatnich stronach Cor Unum umieściliśmy 
Kronikę Seminarium oraz „Historię zza Klauzury”.  Tym razem 
kilka śmiesznych sytuacji przedstawili nam ks. Grzegorz Cyganik 
CRLi ks. Adam Wójcicki CRL. 

Życzymy przyjemnej lektury i proponujemy zabrać nasze 
pismo na wakacyjny odpoczynek! Z Bogiem!

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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o cudzie 
spotkania 

nieba z ziemią

Piotr Szydełko CRL
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nieba z ziemią

Cudowne miejsca w Polsce, do któ-
rych pielgrzymują tysiące ludzi, czę-
sto wiążą się z objawieniami Matki 
Bożej. Jednak to Gietrzwałd zajmuje 
szczególne miejsce na mapie sanktu-
ariów w Polsce, ponieważ ich auten-
tyczność jedynie tam została potwier-
dzona przez Kościół w 1977 roku.

Maryja objawiała się ponad 160 
razy, niosąc słowa otuchy, ale tak-
że przestrogi, które przekazywała od 
27 czerwca do 16 września 1877 roku,  
a tak dużej intensywności objawień,  
w tak krótkim czasie nie spotykamy ni-
gdzie na świecie. To mroczny i trudny 
czas zaboru pruskiego dla Polaków. 
Objawienia były odpowiedzią Matki na 
wołanie ludu udręczonego zwalczaniem 
polskości i Kościoła.  
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TO NIE BYŁ PRZYPADEK 
Historia widzeń Matki Bożej rozpoczyna  się 27 czerwca 1877 roku, 

jednak to miejsce było  już znane pątnikom kilka wieków wcześniej. 
Przybywając do Gietrzwałdu, już z daleka można dostrzec górującą na 
krajobrazem świątynię, wznoszącą się na niewielkim wzgórzu na tle ma-
lowniczej panoramy. To właśnie przy niej w 1877 roku rozegrały się wyda-
rzenia, które na zawsze zmienił bieg historii Polski i świata.  Po wejściu 
do kościoła, wzrok pielgrzymów kieruje się w stronę głównego ołtarza,  
w którym znajduje się obraz Matki Bożej, przyciągający uwagę swoim 
pięknem. Kult tego wizerunku zaczął rozwijać się bardzo dynamicznie  
w XVII wieku. Twórca tego dzieła oraz jego pochodzenie nie są znane. 
Jest on prawdziwym klejnotem tego miejsca, popularnie nazwanym obra-
zem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.  Przedstawia on Matkę Bożą  trzymają-
cej w lewej dłoni Dzieciątko Jezus.  Dzieciątko prawą rękę wznosi w geście 
błogosławieństwa, lewa zaś spoczywa na Biblii. Nad postaciami umiej-
scowiony jest napis w języku łacińskim, którego tłumaczenie brzmi: Witaj 
Królowo Nieba, witaj Pani Aniołów. Związek tytułu obrazu został wyraź-
nie zaznaczony w pierwszych dniach objawień, jakby Matka Boża chcia-
ła nawiązać do czczonego od wieków wizerunku i związać go ze swoimi 
orędziami. Nie przypadkowo dziewczynki: Barbara Samulowska i Justyna 
Szafryńska miały łaskę widzenia Maryi w miejscu kultu obrazu Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej. Często oddawały się modlitwie przed tym wizerunkiem, 
wpatrując się matczyne oblicze, na którym surowość i łagodność tworzą 
harmonię. Obraz został przyozdobiony koronami papieskimi w 1967 roku. 

OBŁOK NA NIEBIE 
Od poranka do późnych godzin wieczornych 27 czerwca 1877 roki, 

ludzie w Gietrzwałdzie przecierali oczy z zdumienia, kiedy ujrzeli niespoty-
kane zjawisko atmosferyczne. Na niebie pojawił się świetlisty obłok, który 
rozciągał się od Częstochowy do gietrzwałdzkiej wioski. Od tego wyda-
rzenia Gietrzwałd jest określany mianem „Północnej Częstochowy”, Ten 
atmosferyczny fenomen był zwiastunem szczególniej łączności nieba  
z ziemią przez objawienia. Podobne zjawisko zaobserwowano w Lourdes 
i w Fatimie, co sprawia, że te dwa miejsca ściśle łączą się ze sobą. Tego 
samego dnia późnym wieczorem nad okolicami Gietrzwałdu zbierały się 
czarne chmury. 11-letnia Justyna Szafryńska wraz ze swoją matą powra-
cały do domu od krewnych, z którymi dzieliły radość, z powodu zdanego 
egzaminu przed Pierwszą Komunią Świętą. Gdy przechodziły obok gie-
trzwałdzkiej świątyni, dzwony wybiły godzinę 21. Pobożnym zwyczajem 
zatrzymały się i krótką modlitwą uczciły Matkę Boże. Uwagę dziewczynki 
przykuł pobliski klon, na którym ujrzała jasne światło. Po chwili widziała już 
wyraźnie: z jasności wyłoniła się postać pięknej kobiety. Dziwnym zdarze-
niem zainteresował się przechodzący w pobliżu Proboszcz ks. Augustyn 
Weichsel. Poprosił Justynę, aby podeszła bliżej drzewa i opisała, co na 
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„Objawienie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej”
- scena z wnętrza Bazyliki w Gietrzwałdzie

7



8

nim widzi. Opowiadała o „Ślicznej Pani”, 
z długimi włosami, ubranej na biało, sie-
dzącej na złotym tronie. W trakcie wi-
dzenia ujrzała także anioła, który przybył  
z nieba i oddał pokłon Pięknej Pani.  Po 
widzeniu ks. Proboszcz poprosił dziew-
czynkę, aby przybyła następnego dnia 
pod klon. Kolejnego wieczoru, w Wigilię 
Uroczystości Apostołów Piotra i Pawła, 
objawienie Matki Bożej widziała także 
jej kuzynka Barbara Samulowska. Kiedy 
dzwony wybiły godzinę 21 , drzewo za-
jaśniało, po czym na tronie ukazała się 
piękna Pani, trzymająca w dłoniach przy-
niesione przez aniołów Dzieciątko Jezus. 
Zaskoczony całą sytuacją ks. Augustyn 
zaczął skrupulatnie spisywać to wszyst-
ko, co dziewczynki mu przekazywały. 

PIERWSZE SŁOWA 
Pod koniec miesiąca nastąpiła zmiana wydarzeń. 30 czerwca, czwar-

tego dnia objawień Maryja ukazała się bez Aniołów i Dzieciątka Jezus. Na 
prośbę ks. Weichsla zadały objawiającej się Pani pierwsze pytanie. Zapy-
tały, czego od nich oczekuje. Odpowiedź brzmiała: „Chcę abyście codzien-
nie odmawiali Różaniec”. Prośba o tę modlitwę Maryja będzie wielokrotnie 
powtarzać podczas kolejnych widzeń. To jedyny przypadek wśród objawień 
na świecie, w których ziemska strona przejmuje inicjatywę, zadając pytanie 
milczącej Matce Bożej.  

W odpowiedzi na prośbę Maryi, wierni odmawiali różaniec przed klo-
nem. Widzenia trwały najczęściej pomiędzy drugą a piątą tajemnicą Ró-
żańca Świętego. Innego dnia Justyna zapytała, czy mają najpierw odma-
wiać Różaniec, czy uczestniczyć we Mszy Świętej, Maryja odpowiedziała: 
„najpierw wysłuchać Mszę św., a dopiero potem odmówić Różaniec, ponie-
waż tamta jest ważniejsza od tego”.

W dniu Pierwszej Komunii Świętej Justyny na początku lipca, padły 
bardzo znaczące słowa, w których Maryja nazwała siebie „Niepokalanym 
Poczęciem”. Matka Boża potwierdzając swoją tożsamość, podobnie jak  
w Lourdes, odwołuje się do dogmatu o Niepokalanym Poczęciu ogłoszone-
go w 1854 roku, który budził wiele kontrowersji. 

Słowa wypowiadane przez Maryję mają dla Polaków szczególne zna-
czenie, ponieważ mówiła je po polsku. To jedyne objawienia na świecie,  
w których Maryja kieruje orędzia w naszym ojczystym języku. W tym samy 
czasie na Warmii trwała tzw. kulturkampf. Za rządów kanclerza Bismarcka 
w szkole uczono jedynie po niemiecku, a za mówienie po polsku groziły 
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poważne sankcje. Ks. Augustyn Wiechsel, proboszcz parafii był Niemcem, 
nauczył się polskiego w seminarium i posługiwał się nim na co dzień, za co 
był karany ponad 70 razy grzywną i karą więzienia.  Gdy odsiadywał karę 
w więzieniu, wierni parafianie czuwali przed bramą więzienia całą dobę 
odmawiając różaniec, po krótkim czasie został wypuszczony. 

RATUNEK DLA CIERPIĄCYCH FIZYCZNIE I DUCHOWO 
W kolejnych dniach Matka Boża odpowiadając na pytania dziewczynek 

powiedziała, że chorzy w tym miejscu będą mogli otrzymać łaskę uzdro-
wienia, ale muszą gorliwie odmawiać Różaniec. Wyraziła także prośbę, 
aby w miejscu objawień postawić kapliczkę z figurą, u stóp, której powinno 
składać się płótna.. Chorzy, którzy noszą ten kawałek materiału, łącząc 
to z modlitwą i wiarą, według zapewnienia Bogurodzicy, mogą otrzymy-
wać łaskę uzdrowienie. Maryja „zasypywana była też wieloma pytaniami, 
także o to, czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony? Czy 
osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów? 
Maryja miała zawsze uniwersalną odpowiedź: MÓDLCE SIĘ! Na pytania 
o to, jak pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym, Maryja wskazywała na 
Mszę Świętą. Maryja wskazała także, że odprawienie Mszy Świętej jest 
najlepszym środkiem wyproszenia łaski nawrócenia. Przy tej okazji Matka 
Najświętsza zapytana, czy szybciej jest wysłuchiwana modlitwa zanoszo-
na do Boga, czy do Niej, odparła: „Tak nie należy pytać, ale się modlić”.

Z tego miejsca wypływa także szczególne wezwanie do trzeźwości 
i modlitwy, za tych, którzy nadużywają alkoholu. W owym czasie plaga 
pijaństwa była bardzo rozpowszech-
nione na Warmii. Zaborca próbował 
w ten sposób zniszczyć Polaków. 
Kiedy dziewczynki modliły się za „pija-
ków” twarz Matki Bożej posmutniała, 
powiedziała, że jeśli się nie nawrócą 
czeka ich kara. Objawienia w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do spad-
ku spożywania alkoholu. Rozpoczął 
się dla Warmii czas trzeźwości.

OSTATNIE DNI 
Dzień 8 września, miał być ostat-

nim dniem objawień. Ponieważ nie 
dotarła na czas figura Niepokalanej 
zamówiona w Monachium, o którą 
Maryja prosiła na początku widzeń, 
tego dnia Matka Boża przedłużyła 
swoje objawienia. Powiedziała wów-
czas pocieszające słowa: „Nie smuć-
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„Maryja błogosławi źródełko w Gietrzwałdzie”
- scena z wnętrza Bazyliki w Gietrzwałdzie
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cie się, bo Ja będę zawsze przy was”. Wieczorem Matka Boża pobłogo-
sławiła pobliskie źródełko pod lasem. Jest to jedno z dwóch źródełek wody 
pobłogosławione przez Maryję w Europie. Kiedy cztery dni później przyby-
ła figura, ci co ją ujrzeli nie mogli nadziwić się jej pięknu. Ostatniego dnia 
objawień 16 września dokonano poświęcenia figury Niepokalanej. Maryja 
w otoczeniu aniołów, pełna blasku i chwały wypowiedziała swoje ostatnie 
słowa: „ODMAWIAJCIE GORLIWIE RÓŻANIEC”.

Co się stało ze słynnym klonem? Jedenaście lat po objawieniach, gdy 
nad wsią rozpętała się burza, piorun uderzył w drzewo, na którym przed 
laty zdumione dziewczynki ujrzały jasną postać. Kawałek tego „świętego 
drzewa umiejscowiony jest w kapliczce objawień Z innego zrobiono krzyż, 
przed którym, nawet demony manifestowały swoją obecność w opętanej 
kobiecie przybywającej do Gietrzwałdu. Nadal jest pieczołowicie przecho-
wywany w kaplicy zakonnej na plebanii.  

DROGA DO ZATWIERDZENIA OBJAWIEŃ 
Badanie nadprzyrodzonego charakteru wydarzeń w Gietrzwałdzie 

trwało 100 lat. Wizjonerki doświadczały licznych trudności i represji ze 
strony władz pruskich. W celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości Bi-
skup Filip Krementz powołał komisję, złożoną z trzech lekarzy. Nie stwier-
dzili oni u dziewcząt jakichkolwiek zaburzeń fizycznych czy umysłowych. 
Byli natomiast zaskoczeni objawami, które towarzyszyły widzeniom. Jeden  
z lekarzy zanotował: „Gdy klęczały w czasie widzenia na wzgórzu cmen-
tarnym, zaszło u nich zwolnienie tętna, utrata ciepłoty w rękach i ramio-
nach, zastygnięcie twarzy, powiększenie się bielma oka. To wszystko jest 
niezgodne z prawami fizjologii”.

 Justyna i Barbara wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Szarytek. Justyna 
po kilku latach opuściła klasztor i jej losy są nieznane. Barbara wyjechała 
na misje do Gwatemali, gdzie ofiarnie pracowała w szpitalu i w domu dziec-
ka. Zmarła w opinii świętości 6 grudnia 1950 roku. Obecnie trwa jej proces 
beatyfikacyjny. Ks. Proboszcz Augustyn Weichsel zmarł dokładnie 103 lat 
temu w 1909, a jego grób znajduje się w pobliżu kapliczki objawień. 

W 1977 roku, w 100 lecie objawień Kościół ostatecznie zatwierdził ich 
autentyczność, sprawiając tym samym, że Gietrzwałd stał się jedynym 
miejscem objawień na świecie, w którym Maryja mówiła w języku polskim 
i opowiedziała się po stronie kraju wymazanego z mapy świata. Także to 
jedyny przypadek, w którym ludzie tak szybko odpowiedzieli na wezwanie 
Maryi o zbudowaniu kapliczki, wznosząc ją jeszcze w czasie objawień. 
Wieść o tym miejscu rozeszła się po całej Polsce i Europie. Jednym z naj-
bardziej znanych pielgrzymów do tego miejsca był sam.....Karol Wojtyła, 
który jako Papież zachęcał przybywających do Watykanu, aby pielgrzymo-
wali do Gietrzwałdu. 
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Niektórzy przez całe życie marzą, aby trafić przy-
słowiową „szóstkę” w Lotto.  Są też tacy, dla któ-
rych wspomniana wygrana stoi w hierarchii wartości 
gdzieś na szarym końcu. Dla nich prawdziwym szczę-

ściem jest ocalenie życia bliskiej osoby…   

„o chłopie, który wrócił  
z dalekiej podróży”

czyli uzdrowienia Matki Bożej

Piotrek Opyrchał
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Maciej Guziejko CRL

Maciej Guziejko CRL:  Zdaję się, że nie przesadzę twierdzeniem, że z 
Państwa „bagażem doświadczeń” raczej nie wpuściliby Was na pokład 
samolotu bez dodatkowej dopłaty? 
Anna Opyrchał: (śmiech) Chyba masz rację! Razem z Mężem i drugim Sy-
nem, przeżyliśmy kilka lat temu niezwykle trudne chwile. Walczyliśmy o życie 
naszego młodszego Synka Piotrusia, który teraz ma już 10 lat. 

Maciej Guziejko CRL:  Jak się to wszystko zaczęło? 
Marcin Opyrchał: Wszystko zaczęło się w roku 2007. Nasz Synek miał wtedy 
5 lat.  Początkowo nic nie wskazywało na to, że w swojej głowie nosi groźny 
nowotwór. Pierwsze niepokojące sygnały dostrzegła moja Żona. 

Maciej Guziejko CRL: Jakie konkretnie były to sygnały?
Anna Opyrchał: Jeszcze zanim dowiedziałam się o chorobie Piotrka, nasz 
Syn zadawał nam dziwne pytania. Pamiętam szczególnie jeden wieczór. Gdy 
usypiałam małego Piotrusia, on spojrzał mi głęboko w oczy i zapytał: „Ma-
musiu, czy będę długo żył?”  Nie wiem dlaczego, ale poczułam się dziwnie. 
Chociaż Piotrek jeszcze wtedy wydawał mi się zdrowy, zaczęłam się bać, że 
go stracę... Pamiętam, że w myślach powiedziałam do Boga: „Panie Jezu, nie 
zabieraj go ode mnie!”. 

Maciej Guziejko CRL: Co było dalej?
Anna Opyrchał: Po pewnym czasie zaczęły mnie niepokoić jeszcze inne za-
chowania. Kiedy nasz Synek malował, albo układał klocki Lego, drżała mu 
prawa ręka. Poszłam z tym do lekarza rodzinnego, a ten skierował nas do 
neurologa. Pani neurolog kazała Piotrkowi wyciągnąć ręce do przodu, po 
czym stwierdziła, że nic mu nie dolega. Ja jednak nie dawałam za wygraną i 
dalej drążyłam ten temat. Myślę, że już wtedy Matka Boża zainteresowała się 
naszą sprawą. Wyprosiła nam u Boga upór i determinację, aby wyjaśnić, co 
naprawdę dzieje się z naszym Synkiem. Przyznam jednak, że na tym etapie 
nawet przez myśl mi nie przeszło, że może to być coś tak poważnego.   
Następnie postaraliśmy się o skierowanie na rezonans magnetyczny głowy. 
Gdy przybyliśmy do szpitala lekarz stwierdził, że należy również wykonać 
tomografię głowy. Zrobiliśmy tak jak powiedział lekarz i 6 marca 2007 roku 

Z Państwem Anną i Marcinem Opyrchał, rodzi-
cami Piotrusia uratowanego przed groźnym nowo-
tworem mózgu, uzdrowionego za wstawiennictwem 
Matki Bożej, rozmawia Maciej Guziejko CRL.
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udaliśmy się na kolejne badania. Piotrek oczywiście nie zdawał sobie sprawy 
z powagi sytuacji. W czasie wykonywania tomografii śmiał się, rozrabiał, chi-
chrał… Po badaniu wyszliśmy na korytarz i czekaliśmy na wyniki… Kiedy już 
je otrzymaliśmy okazało się, że sytuacja naszego Syna jest dramatyczna. 

Maciej Guziejko CRL: Dlaczego?
Marcin Opyrchał: Tomografia wykazała, że w głowie naszego  pięcioletniego 
Synka jest guz o wymiarach 8cm na 7cm. Podobno wyglądem przypominał 
nowotwory, występujące u dorosłych kobiet, tak przynajmniej powiedział nam 
lekarz. 

Anna Opyrchał: Lekarze postanowili zostawić Piotrka na tydzień w szpitalu, 
chcieli wykonać badania potrzebne do przeprowadzenia operacji. Oczywiście 
zostałam razem z nim. Mąż pojechał do domu i przywiózł nam potrzebne rze-
czy. Piotrek nie zdawał sobie z niczego sprawy. Dla mnie i dla Męża zawalił 
się cały świat!  

Piotruś po operacji 
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Maciej Guziejko CRL: Może to dziwne pyta-
nie, ale co w takich momentach czują rodzi-
cie?
Anna Opyrchał: Nie będę ukrywać, że płaka-
łam i wylałam wiele łez. Nie wiem jednak cze-
mu, ale czułam wielką nadzieję, że wszystko 
zakończy się szczęśliwie. Wierzę, że taki stan 
nie był normalny. Taka ogromna wewnętrzna 
siła nie pochodziła ode mnie, ale z Góry- od 
samego Boga! 
Jedna z lekarek zdradziła mi, że gdy zoba-
czyła wyniki tomografii, stwierdziła: „już po 
dziecku”. Jednak kiedy spojrzała w moje 
oczy- oczy pełnie nadziei, pomyślała, że jest 
jeszcze szansa. Jeżeli matka tak potrafi wie-
rzyć, jest w stanie wyprosić u Boga  wszystko 
nawet życie dla swojego dziecka!

Maciej Guziejko CRL: Domyślam się, że wte-
dy rozpoczął się „szturm” na Niebo? 
Anna Opyrchał: W takich sytuacjach człowiek 
jest bezradny. Lekarze nie ukrywali przed 
nami, że stan zdrowia naszego Syna jest 
beznadziejny. W tym wszystkim pamiętaliśmy 
jednak, że jest Matka Boża, do której zawsze 
warto zgłaszać się po pomoc. Kiedy po ty-
godniu lekarze wypuścili nas na dwa dni do 

domu, moja Siostrzenica Oliwia skontaktowała się z Księdzem Jarosławem 
Klimczykiem CRL, który w tym czasie posługiwał w Gietrzwałdzie. Oliwia po-
prosiła go o modlitwę za wstawiennictwem Matki Bożej i odprawienie Mszy 
Świętej o uzdrowienie Piotrka. Niestety z wiadomych przyczyny nie mogliśmy 
być na tej Mszy. Ksiądz Jarosław uspokoił nas i polecił, abyśmy o godzinie 
12.00, czyli godzinie, w której będzie sprawował Mszę Święta, modlili się w 
domu przed wizerunkiem Matki Bożej. Tak też zrobiliśmy. 
Modliliśmy się nieustanie. Modliłam się ja, modlił mój Mąż, nasza rodzina i 
przyjaciele. To co napewno zapamiętamy z tamtych chwil, to ogromne mo-
dlitewne wsparcie jakim obdarzyli nas nasi bliscy, przyjaciele, a nawet do-
tychczas nieznajome nam osoby. Przykładowo, kiedy siedziałam w szpitalu, 
podeszła do mnie pewna kobieta i dodała mi otuchy. Okazało się, że była to 
matka koleżanki Piotrusia. Przyznam, wzruszyłam się niesamowicie…

Maciej Guziejko CRL: Jak wyglądały kolejne dni walki o życie Piotrka? 
Anna Opyrchał: Jak już wspomniałam, otrzymaliśmy dwudniową przepust-
kę. Operacja miała się odbyć w poniedziałek. Wychodząc ze szpitala lekarz 
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polecił nam, że nasz Syn przy kolejnej wizycie w szpitalu, ma być ostrzyżony 
na przysłowiową „zapałkę”. Oczywiście można było to wykonać bezpośrednio 
przed operacją, jednak groziłoby to tym, że po przebudzeniu nasz Syn mógłby 
przeżyć niepotrzebny szok. 
Była niedziela. Wszystkie zakłady fryzjerskie, oprócz tych w Galeriach Handlo-
wych, były zamknięte. Przypomnieliśmy sobie o naszej koleżance- fryzjerce. 
Wtedy nie widzieliśmy się z nią przez półtorej roku. Okazało się, że w tym 
czasie zmieniła numer telefonu. Tym sposobem straciliśmy jedyną możliwość 
kontaktu. I tutaj znowu zauważyliśmy Bożą interwencję… 

Maciej Guziejko CRL: W tym, że zmieniła numer telefonu?  
Anna Opyrchał: Nie, skąd! Chodzi o to, że w niedzielę popołudniu poszliśmy 
do Kościoła. Po Mszy Świętej zamyślona wychodziłam z Bazyliki Bożego Ciała 
na Kazimierzu. W drzwiach przepuściłam kobietę z dzieckiem. Nie zwracałam 
na nią uwagi. Nagle usłyszałam serdecznie: „Cześć Aniu!”, podniosłam głowę, 
a tutaj… nasza znajoma fryzjerka! Półtorej roku nie widzieliśmy jej na oczy, 
a akurat w dniu, gdy potrzebowaliśmy fryzjera spotkaliśmy naszą koleżankę! 
Przypadek? Nasza koleżanka oczywiście przyszła do nas, a Piotrek nie mu-
siał narażać się w Galeriach na spojrzenia ludzi pragnących obejrzeć łysego 
pięciolatka. 

Anna i Piotrek Opyrchał
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Maciej Guziejko CRL: Rzeczywiście, niewiarygodna historia! Co było dalej?
Marcin Opyrchał: Okazało się, że operacja musi być przesunięta o jeden 
dzień. Odbyła się we wtorek 13 marca. 
Niezwykle wzruszające dla mnie było to, co Piotrek zrobił przed operacją. 
Weszliśmy do sali. Nasz Synek czekał na nas w łóżku. Nagle wyciągną dzie-
siątek Różańca który otrzymał od swojej cioci. Zamurowało nas. Piotruś za-
proponował nam modlitwę… Tak, ten  pięcioletni szkrab! Uklękliśmy z Żoną 
na posadzce i zaczęliśmy gorąco modlić się do Matki Bożej, aby uratowała 
nasze dziecko. Nigdy nie zapomnę tej chwili… Po modlitwie i krótkiej rozmo-
wie, nasz Syn pojechał na stół operacyjny. 
Anna Opyrchał: Operacja trwała 4 godziny. Przez cały czas modliliśmy się z 
Mężem w szpitalnej kaplicy. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, żebym 
przed tą historią modliła się tak gorąco i szczerze jak wtedy, w czasie operacji. 
Dzisiaj chyba już też tak nie potrafię. 

Maciej Guziejko CRL: Co się działo po operacji?
Marcin Opyrchał: Po  operacji Piotrek został przewieziony na Oddział Inten-
sywnej Terapii. Lekarze powiedzieli, że operacja była niesamowicie skompli-
kowana. Okazało się, że nie był to jeden guz, ale dwa, tyle że zrośnięte ze 
sobą.  Były to oponiaki, na szczęście niezłośliwe. Chociaż później operujący 
Piotrka  lekarz stwierdził, że samo miejsce było złośliwe. Oponiaki znajdowały 
się przy pniu mózgu. Były gęsto oplecione naczyniami krwionośnymi. Były ze 
sobą zrośnięte, a między nimi przechodziła tętnica. 
Lekarz operujący Piotrka powiedział nam, że to drugi taki przypadek w Pol-
sce. Pierwszy jest już opisany w książkach medycznych. Do dziś lekarz ten 
używa materiałów opisujących przypadek naszego Syna, jako cenną pomoc 
naukową dla studentów medycyny. Przypadek naszego Synka jest dla niego 
niejako „sukcesem zawodowym”. Dodam, że w szpitalu na oddziale neurochi-
rurgii pracowało wtedy  czterech lekarzy. Wszyscy czterej byli obecni podczas 
operacji naszego Syna.  Oczywiście mówiąc to wszystko pragnę pokazać z 
jak wielkich tarapatów wyciągnęła naszego Piotrka Matka Boża.  

Maciej Guziejko CRL: A jakie konsekwencje niosła za sobą nieudana opera-
cją? 
Anna Opyrchał: Przyznam, że od samego początku lekarze przygotowywali 
nas na najgorsze. Powiedzieli, abyśmy liczyli się z tym, że po przebudzeniu 
nasz Syn nie będzie mówić, chodzić, a nawet będzie sparaliżowany.
Lekarze przez 3 dniu utrzymywali Piotrusia w śpiączce farmakologicznej. Cały 
czas nie wiedzieliśmy, czy po przebudzeniu nas Synek będzie w stanie coś do 
nas powiedzieć. Dzięki Bogu, gdy wybudzili Piotrka, pani doktor zadzwoniła 
do mnie i pocieszyła mnie informacją, że Piotrek odpowiedział jak ma na imię. 
Wtedy chyba pierwszy raz prawdziwie płakałam ze szczęścia! Nie dość, że 
mówił, to jeszcze był w stanie kojarzyć fakty i logicznie myśleć!
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Maciej Guziejko CRL: Czyli wszystko zakończyło się „happy Endem”?   
Marcin Opyrchał: Niezupełnie. Fakt nasz Piotruś żył, jednak wielu rzeczy mu-
siał uczyć się od nowa. Piotrek miał porażenie prawej strony i przez pewien 
czas nie chodził. Przez to musiał od nowa uczyć się chodzić. Uczył się także 
mówić i nazywać przedmioty.  Przykładowo, gdy pokazywało mu się krzesło i 
zadawało pytanie: „co to jest”, Piotrek odpowiadał „Słońce!”.  Kiedy chciał aby-
śmy mu coś podali, nie potrafił tego nazwać. Lekarze określili ten problem jako 
„Afazję Paradygmatyczną”. To była prawdziwa tragedia! Niekiedy odchodzili-
śmy od zmysłów. Nie życzy nikomu, aby przechodził przez coś takiego! Dzięki 
Bogu nasz Syn bardzo szybko wracał do zdrowia! 

Maciej Guziejko CRL: Może będzie to zbyt intymne pytanie, ale czy po tym 
wszystkim nie mieli Państwo pretensji do Boga? Dlaczego akurat spotkało to 
Waszą rodzinę, Wasze dziecko? 
Anna Opyrchał: Nigdy nie miałam pretensji do Boga. Wręcz przeciwnie- jestem 
mu wdzięczna, że nasze dziecko nie jest „roślinką”! Przecież wiele podobnych 
historii nie kończy się tak szczęśliwie. 
A dlaczego było nam to dane? Nie wiem. Może Bóg chciał przewartościować 
nasze życie? Choć nie byliśmy potworami, może czegoś w naszym życiu było 
za mało? Może po tej historii mam dawać ludziom nadzieję; mówić, że szansa 
jest zawsze!
Wiem jedno: skoro Matka Boża wstawiła się za naszym Synem, a Bóg go ura-
tował, czyli Piotrek ma jeszcze na Ziemi coś ważnego do wykonania.   

Maciej Guziejko CRL: A czy Piotrek pamięta coś z tamtych trudnych chwil? 
Anna Opyrchał: Nasz Syn to urodzony optymista i wydarzenia z 2007 roku są 
w jego świadomości nieco wyidealizowane. Piotrek pamięta, że miał w szpitalu 
kolegów; że wszyscy go kochali i odwiedzali; w ogóle nie pamięta bólu.
Oczywiście czuje na głowie ślady po szwach. Znajduje w komputerze coraz to 
więcej zdjęć z tamtego okresu. Zadaje również więcej pytań. Mówiliśmy wcze-
śniej, że Piotrek miał sparaliżowaną prawą stronę. Do dziś palce w prawej ręce 
nie są do końca sprawę. Wcześniej mówiliśmy mu, że to przez ciocie, która 
przytrzasnęła mu drzwiami rękę. Dziś już wie, że to nie ciocia! (śmiech)

Maciej Guziejko CRL: A czy po tym wszystkim umocniła się Państwa wiara? 
Marcin Opyrchał: Oczywiście! W tej chwili swobodniej mówię o Bogu. Nie mam 
oporów powiedzieć: „wierzę!”. Przepraszam za wyrażenie, ale „mam w nosie” 
czy jakiś niewierzący będzie się ze mnie śmiał, kpił, docinał. Ja wiem, że Bóg 
jest i działa, a historia naszego Syna jest tego najlepszym dowodem! 

Maciej Guziejko CRL: A Pani?
Anna Opyrchał: Hmm, pamiętam, kiedy dowiedziałam się w jakich tarapatach 
jest nasz kochany Synek, poszłam do spowiedzi. W tym czasie w naszej Para-
fii Bożego Ciała zaczął swoją posługę nowy Proboszcz- Ksiądz Piotr Walczak 
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CRL. W pewnym momencie potrzebowałam duchowego wsparcia i zdecydo-
wał się pójść do niego do Spowiedzi. 
Pamiętam ks. Piotr w ramach pokuty polecił mi szczerze odmówić modlitwę 
Ojcze Nasz. Powiedział jeszcze, abym szczególnie zatrzymała się na słowach 
„Bądź wola Twoja”. Odeszłam od konfesjonału, uklękłam w ławce i zaczęłam 
odmawiać kolejne słowa Modlitwy Pańskiej: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje…” i… cisza. Dopiero wtedy 
zrozumiałam jak ważną rzeczą jest Modlitwa Pańska i ile mądrości ze sobą 
niesie. Doszło do mnie, że tak naprawdę przez całe życie „klepałam” Ojcze 
Nasz i nie myślałam co mówię! W końcu jednak  szczerze wypowiedziałam: 
„Bądź wola Twoja”. Popłakałam się i wzmocniona wróciłam do chorego Piotr-
ka. Nigdy nie zapomnę tej spowiedzi…
 
Maciej Guziejko CRL: A jak po tym wszystkim patrzycie na Piotrka?
Marcin Opyrchał: Lekarz operujący Piotrka całkiem niedawno powiedział do 
naszego Syna: „no Chłopie, z dalekiej podróży wróciłeś!”. Każdego dnia cie-
szą nas na pozór banalne rzeczy. Jesteśmy szczęśliwi, że Piotrek chodzi, 
skacze, śmieje się, a nawet śpiewa. Codziennie dziękujemy Bogu i Maryi, że 
uratowali naszego Synka! 
Najlepiej podsumowała nas jedna z lekarek. Powiedziała nam, żebyśmy nie 
grali w Lotto, bo główną nagrodę zgarnęliśmy już dawno! (śmiech)

Anna Opyrchał: (śmiech)
Piotrek Opyrchał: (po wyjściu z pokoju) Z czego się śmiejecie? 
Maciej Guziejko CRL: (śmiech) Serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę! 

od lewej: Marcin, Piotrek, Anna i Krzysiek Opyrchał
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o różańcu
słów kilka

Paweł Jacko

Od początku chrześcijaństwa wielu ludzi poważnie traktowało sło-
wa św. Pawła: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17). Odpowiedzią na to 
wezwanie, szczególnie w środowiskach pustelniczych i zakonnych, były 
modlitwy powtarzalne, czyli krótkie zwarte formuły, które skupiały myśli,  
a serca wznosiły ku Bogu. Znane są świadectwa o pustelniku Pawle z Teb 
z III wieku, który starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy modlitwę 
„Ojcze nasz”. Do liczenia modlitw używał trzystu kamyków, które kładł so-
bie na kolana i stopniowo zrzucał. Od wieku VI używano już do takiego 
liczenia sznura z paciorkami. Z IX wieku pochodzi najstarsze znane świa-
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dectwo wskazujące, że jedną z takich powtarzalnych formuł było zaczerp-
nięte z Ewangelii pozdrowienie anielskie „Zdrowaś Mario”.

Modlitwa ta rozwinęła się w średniowieczu, które odznaczało się nie-
zwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy też pojawił się zwyczaj 
odmawiania 150 „Zdrowaś Mario”, co było inspirowane Psałterzem, który 
liczy 150 psalmów. Dlatego też mówiono o tzw. Psałterzu Maryi. Również 
w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy, do pozdro-
wienia anielskiego dodano drugą część: „Święta Mario”.

Za ojca Różańca uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić 
Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym 
świecie. Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce  
z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego 
wypraw, w trakcie, której zwalczał tę herezję, zrodziła się modlitwa różań-
cowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owo-
ców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko 
głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi. Od 
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tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której 
rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach. 

Ostateczny kształt modlitwy różańcowej został ustalony w XV wieku 
dzięki dominikaninowi Alanowi de la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 
150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki 
poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. On również miał otrzymać od Mat-
ki Bożej następujące obietnice za odmawianie różańca, przekazywane  
w Tradycji Kościoła po dzień dzisiejszy: 

1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec 
święty otrzymają pewną szczególną łaskę. 

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam 
moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski. 

3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wynisz-
czy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje. 

4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska 
dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata,  
a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecz-
nych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. 

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie. 
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozwa-

żając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie do-
świadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli 
jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie 
życie wieczne. 

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów 
świętych. 

8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci 
światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasłu-
gach świętych. 

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modli-
twą różańcową. 

10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w nie-
bie. 

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz. 
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej po-

trzebie.
13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego ró-

żańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców 
nieba. 

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa 
Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego. 

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przezna-
czenia do nieba.
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16 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II opublikował list 
apostolski „O Różańcu Świętym”, w którym ukazał i potwierdził wartość tej 
modlitwy, zachęcił do jej praktykowania, a także wprowadził nowe tajemni-
ce, które nazwał tajemnicami światła. Obejmują one najważniejsze wyda-
rzenia z okresu publicznej działalności Jezusa, począwszy od chrztu w Jor-
danie aż do ustanowienia Eucharystii. Papież tak pisze: „to uzupełnienie 
o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów 
tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana z 
nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca 
Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały.”

Nadanie tej modlitwie nazwy „różaniec” nie jest łatwe do wyjaśnienia, 
choć wiadomo z całą pewnością, że kwiat róży od bardzo dawna jest sym-
bolem Matki Bożej. Być może wpływ miał tu istniejący w średniowieczu 
zwyczaj przyozdabiania głowy wieńcem z kwiatów. Wieniec ten w niektó-
rych językach nazywano właśnie „różańcem”. Wyjaśnienie może przynosić 
pewna XIII-wieczna legenda, która opowiada o leniwym młodzieńcu. Jedy-
nym dobrem, jakie czynił było to, że każdego dnia splatał wieniec, którym 
przyozdabiał figurę Maryi. Dotknięty łaską wstąpił do zakonu. Jednakże 
nie mogąc w klasztorze codziennie zbierać kwiatów na wieniec, zaprzestał 
swojego zwyczaju. Było mu tego żal i już zamierzał opuścić klasztor, ale 
pewien stary mnich udzielił mu takiej rady:, „Jeśli chcesz życiem nowym 
cieszyć Maryję Królową, z szlachetnych czynów wianek w każdy dzień 
niech dostanie. Wplataj weń słowa chwały (...) po pięćdziesiąt -Zdrowaś 
Mario- codziennie będziesz odmawiać. To już będzie cały wieniec, który 
ona bardziej ceni niźli lilie, niźli róże”.

W historii narodu polskiego modlitwa różańcowa odegrała wielką rolę. 
Polacy niejednokrotnie mieli okazję przekonać się o tym, że wytrwałe, peł-
ne ufności odmawianie różańca stanowi niezastąpioną pomoc i pewny ra-
tunek w najtrudniejszym nawet położeniu. Fakt ten podkreślał Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II w swoim dokumencie „Rosarium Virginis Mariae”, w którym 
pisze: „Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, po-
wierzając Jej najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijań-
stwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie 
przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczoną jako Tę, 
która wyjednywała wybawienie”. 

Potęga tej modlitwy uwidoczniła się między innymi w moralnym odro-
dzeniu, jakie się dokonało po objawieniach Matki Bożej w drugiej połowie 
XIX w. w Gietrzwałdzie na Warmii. W czasach rozpasanej germanizacji 
ziem polskich w zaborze pruskim, kiedy walka z polskością przybierała na 
sile, Najświętsza Panna wezwała miejscową ludność do odmawiania ró-
żańca. W krótkim czasie ujawniły się tego owoce. Jak relacjonował potem 
proboszcz Gietrzwałdu, świadek objawień: „Wśród wszystkich mówiących 
po polsku radosne postępy czyni szczególnie zapał do modlitwy i Bractwo 
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Wstrzemięźliwości. Miliony modlą się na różańcu, przez co utwierdzają się 
w wierze katolickiej i ogromna ilość pijaków wyrwana została z doczesnej 
i wiecznej zguby. Do tego należy dodać czystość życia, jaką można zaob-
serwować wśród młodzieży, liczne powołania zakonne męskie i żeńskie, 
różne nawrócenia i konwersje oraz częste przystępowanie do sakramen-
tów świętych. W całej Warmii, prawie we wszystkich domach, różaniec 
jest wspólnie odmawiany”. Objawienia Matki Bożej na ziemi warmińskiej 
wywołały więc duchową odnowę mieszkańców tych terenów i zapocząt-
kowały podobne przemiany w innych regionach Polski, a ponadto stały się 
podstawą, dzięki której odzyskanie niepodległości przez nasz kraj zaczęło 
nabierać realnych kształtów. 

Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była 
traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary. O skuteczności tej modlitwy 
można przekonać się patrząc na codzienne życie wielu osób. Mogą świad-
czyć o tym choćby liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach 
Najświętszej Maryi Panny. Świadkiem mocy tej modlitwy jest bł. Jan Paweł 
II, który powiedział: „Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie w momen-
tach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”.

Na zakończenie należy wspomnieć także, że za pobożne odmówienie 
różańca można uzyskać łaskę odpustu daną przez Kościół. Odpust zu-
pełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:  
w kościele, w miejscu publicznych modlitw, w rodzinnym gronie, w zakonnej 
wspólnocie, bądź w pobożnym stowarzyszeniu. Gdy modlitwie różańcowej 
towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu 
cząstkowego.

Warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu zupełnego to: 
odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca, medyta-
cji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna, pod-
czas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego 
miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku, 
gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy mo-
dlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic. Pozostałymi 
warunkami dla uzyskania każdego odpustu zupełnego są: bycie w stanie 
łaski uświęcającej, a jeśli trzeba, przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć 
Komunię świętą, wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet po-
wszedniego, tzn. tolerowanie u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowol-
ne trwanie w jakimś nałogu oraz odmówienie modlitwy w intencjach Ojca 
Świętego. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia,  
a cząstkowy – kilka razy dziennie. Należy wzbudzić intencję uzyskania od-
pustu. Pamiętajmy, że każdy odpusty możemy uzyskać dla siebie lub za 
zmarłych. 
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Muzyk Maryi 

fot. Andrzej Płachetko
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Muzyk Maryi 

Maciej Guziejko CRL

Z Panem Piotrem Pałką, muzykiem, kompozytorem, 
dyrygentem, mężem, ojcem, a przede wszystkim 

wielkim czcicielem Matki Bożej, rozmawia  
Maciej Guziejko CRL:

Zdaję sobie sprawę, że będzie to pytanie z przysłowiowego „kosmosu”, 
ale czy wyobraża sobie Pan naszą religię bez Maryi?

Nie wyobrażam. Nasza religia jest bardzo mocno związana z Matką Bożą.

Matka Boża jest dla Pana kimś ważnym?

Tak. Jest tą, która stoi przy Panu Jezusie, Swoim Synu, kiedy my zanosimy 
prośby. Jej również bardzo zależy na każdym z nas. Bardzo nas kocha.

Czy w swoim życiu spotkał Pan kogoś, kto podważałby autorytet Matki 
Bożej?

Tak. Są ludzie, którzy nie widzą potrzeby kultu maryjnego, wręcz się go boją. Nie 
chcą.W czymś im to przeszkadza.

Co powiedziałby Pan osobom, które podważają autorytet Matki Bożej?

Pomodliłbym się w intencji takiej osoby, przez ręce Maryi. To raczej są dość 
trudne przypadki i często słowem trudno coś przekazać. Ale oczywiście warto 
rozmawiać.

Nie jest chyba tajemnicą, że szczególnie ukochał Pan Matkę Bożą Gietrz-
wałdzką?

Tak. To wezwanie Matki Bożej jest mi bardzo bliskie. Wiąże się z Gietrzwałdem, 
gdzie znajduje się przepiękna ikona Maryi, w ciszy świątyni umiejscowionej w 
malowniczym terenie Warmii, Świętej Warmii. Od lat przybywają tu pielgrzymi, 
aby Matce Pana ofiarować swoje różne sprawy, ufając, że Ona zaniesie ich mo-
dlitwę i będzie orędować za nimi.
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Kiedy narodziła się ta miłość? 

Podczas pierwszych warsztatów liturgiczno - muzycznych w 2004 roku, na 
które zaprosił mnie ks. Piotr Podolak. To był piękny, niezapomniany czas.

Napisał Pan nawet utwór ku Jej czci? 

Wtedy też zrodził się pomysł, aby napisać muzykę do tekstu modlitwy, au-
torstwa Andrzeja Samulowskiego. I zaczęliśmy się tym śpiewem modlić i... 
modlimy aż do dnia dzisiejszego.

Zdradzi nam Pan okoliczności powstania „Pieśni do Matki Bożej Gie-
trzwałdzkiej”? 

Chciałem złożyć coś w rodzaju swojej osobistej wdzięczności Matce Bożej 
Gietrzwałdzkiej. Napisałem melodię rozpisaną na chór i orkiestrę.

Domyślam się, że kompozytorom jedne z utworów, które napisali, po-
dobają się bardziej, a inne mniej, chociaż wszystkie wyszły spod ich 
ręki. Które miejsce zajmuje „Pieśń do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej” na 
Pana liście?

To prosty śpiew, w którym bardzo ważną rolę spełnia tekst. Każde wykona-
nie tego śpiewu jest modlitwą, czczącą właśnie Maryję.

Może to zbyt intymne pytanie, ale czy doznał Pan kiedyś szczególnej 
łaski płynącej od Matki Bożej? 

Zawsze, kiedy tu przebywam doświadczam spokoju, zagłębienia w kon-
templacje samego Jezusa, wyciszenia i radości. To pozwala potem wrócić 
nieco odmienionym do tzw. „szarej” codzienności.

Czyli „Pieśń do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej” to pewna forma wdzięcz-
ności?  

Tak, jak najbardziej. Za niezwykłą obecność Maryi w życiu moim, moje 
kochanej Żony i całej Rodziny.

Serdecznie dziękuję za rozmowę! 



29

Fot: B
arbara M

edel, K
arol K

otuła (http://m
atkaodpow

rotow
.pl)

Piotr Pałka: Dyrygent, kompozytor, śpiewak. Absolwent Akademii Muzycznej  
w Krakowie. Od 1993 komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usły-
szeć w kościołach Krakowa i innych miast w Polsce. Jest twórcą szeregu kompo-
zycji i opracowań, takich jak: Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, Missa in Basilica Cra-
coviensi Sancti Francisci, a także hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży  
z Benedyktem XVI – Nie lękajcie się. 

Piotr Pałka skomponował muzykę do tekstu Modlitwy do Matki Bożej Gietrz-
wałdzkiej autorstwa Andrzeja Samulowskiego. Można ją usłyszeć m.in. w trakcie 
zasłaniania cudownego obrazu MB znajdującego się w Bazylice w Gietrzwałdzie. 
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kapituła 
prowincjalna

W dniach od 11 do 13 kwietnia 2012 roku w klasztorze Bożego Ciała w 
Krakowie obradowała Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej Kanoników 
Regularnych Laterańskich. Odbywała się ona w duchu  wdzięczności Bogu 
i ludziom za dar kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka. 

Ojcowie Kapitulni zapoznali się ze stanem personalnym, duchowym 
i materialnym Prowincji przedstawionym w sprawozdaniach poszczegól-
nych przełożonych. Starali się dokonać podsumowania i oceny funkcjono-
wania Polskiej Prowincji od ostatniej kapituły i wypracować wizję rozwoju 
na kolejne lata. 

Podczas obrad dokonano wyborów władz prowincji: 

Wizytator- ks. Marian Szczecina CRL

V-ce Wizytator, Magister kleryków i nowicjuszy oraz Promotor Powołań - 
ks. Maciej Siepietowski CRL
Ekonom Prowincjalny- ks. Jacek Krzewicki CRL

W skład Rady Wizytatora weszli: 
Ks. Maciej Siepietowski CRL – v-ce wizytator, wikariusz prowincjalny
Ks. Jacek Krzewicki CRL – ekonom prowincjalny
Ks. Tomasz Ratajczak CRL
Ks. Piotr Adamus CRL

Wybrano także przełożonych placówek zakonnych: 

Przeor Domu Zakonnego w Krakowie- ks. Dariusz Kaczyński CRL
Przeor Domu Zakonnego w Gietrzwałdzie- ks. Tomasz Ratajczak CRL
Przeor Domu Zakonnego w Ełku- ks. Andrzej Oleksy CRL
Przeor Domu Zakonnego w Drezdenku- ks. Wojciech Ćwiękała CRL
Przeor Domu Zakonnego we Mstowie- ks. Paweł Greń CRL

Piotr Szydełko CRL

jubileusze 
kapłaństwa
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W tym roku jubileusz 50-lecia swojej drogi kapłańskiej prze-
żywa ks. Marian Dudzik CRL. 25 lat życia kapłańskiego przeży-
wają także: ks. Tomasz Ratajczak CRL, ks. Jerzy Hajduga CRL,  
ks. Ryszard Siuta  CRL

Drogim Jubilatom życzymy, aby w słowach św. Pawła: „Dla słabych 
stałem się słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszyst-
kich, aby uratować za wszelką cenę, choć niektórych. Wszystko zaś czy-
nię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział” (1Kor 9,2-23), odnajdywali 
motywację do pracy duszpasterskiej i wiernego kroczenia drogami rad 
ewangelicznych. Niech będą zawsze blisko drugiego człowieka, stając 
się żywą Ewangelią, poprzez radykalne życie, w którym ludzie odnajdą 
Boga. 

jubileusze 
kapłaństwa

magister 
kleryków i Nowicjuszy

Nowym Magistrem kleryków i no-
wicjuszy został ks. Maciej Siepietowski 
CRL. Ksiądz Magister przez ostatnie 
lata pracował we Włoszech- na począt-
ku, jako Sekretarz Opata Generalnego, 
następnie, jako Proboszcz jednej z wło-
skich parafii. 

Naszemu nowemu Magistrowi życzy-
my, aby przez najbliższe lata z radością 
i satysfakcją wypełniał powierzoną mu 
funkcję. Niech Bóg każdego dnia dodaje 
mu siły i energii, a światło Ducha Świę-
tego niech pomaga mu w podejmowaniu 
każdej decyzji.   

fot. ks. Maciej Siepietowski  CRL dziękuje  
Papieżowi za kanonizację św. Kazimierczyka 
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drogi księże 
Wojciechu!

Niedawno zakończył Ksiądz swoją funkcję bycia  
Magistrem kleryków i nowicjuszy. Pragniemy podziękować 

Księdzu za 6 lat ofiarnej posługi. 

Jesteśmy Księdzu bardzo wdzięczni. Cieszymy się, że 
prowadził nas Ksiądz w tak ważnym okresie, jakim jest 

przygotowanie do Kapłaństwa! Księdza  
wskazówki, rady, a niekiedy i upomnienia, przynosiły 

nam naprawdę wiele pożytku. 

Dziękujemy Księdzu za wspólne rozmowy, rekreacje i wy-
jazdy. Dziękujemy, że zawsze pamiętał Ksiądz o naszych 

ważnych życiowych momentach.    

Najbardziej jednak jesteśmy Księdzu wdzięczni za to, że 
przychodząc do Księdza, zawsze mogliśmy szczerze  

porozmawiać o Bogu… 

Bóg zapłać za wszystko! 

Seminarium Kanoników Regularnych Laterańskich

Pożegnanie dotychczasowego Magistra
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drogi księże 
Wojciechu!

Seminarium Kanoników Regularnych Laterańskich
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być 
Magistrem,

O byciu Magistrem kleryków 

i nowicjuszy, tym wszyst-

kim, co z tym związane  

i nie tylko… - z byłym Magi-

strem ks. Wojciechem Ćwię-

kałą CRL rozmawia kl. Łu-

kasz Murański CRL

Łukasz Murański CRL

czyli kim?
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Niektórzy z naszych czytelników mogą nie wiedzieć, czym się 
ksiądz zajmował przez 6 ostatnich lat. Czy mógłby ksiądz powiedzieć 
nieco więcej o swojej posłudze, o tym, co należało do księdza obo-
wiązków, gdy pełnił ksiądz funkcję Magistra kleryków i nowicjuszy? 

Na Kapitule Prowincjalnej naszego Zakonu w roku 2006 powierzono 
mi funkcję Magistra kleryków i nowicjuszy, czyli wychowawcy w nowicjacie  
i seminarium na okres 6 lat. To bardzo odpowiedzialne zadanie i niełatwe, 
co mogę potwierdzić po minionym sześcioleciu. Według Konstytucji nasze-
go Zakonu Magister ma starać się o wprowadzenie kandydatów w pełne 
życie wspólne i ducha apostolskiego naszej Kongregacji. Jest też odpo-
wiedzialny za organizację życia nowicjatu i klerykatu, wyznaczanie zadań  
i obowiązków. Można powiedzieć, że jest to takie towarzyszenie kandyda-
tom do życia zakonnego i kapłaństwa na ścieżce ich powołania, aby to po-
wołanie mogli łatwiej rozpoznać i je zrealizować, poprzez poszczególne eta-
py formacji od wstąpienia do Zakonu, aż do ślubów wieczystych i święceń.

Kończy ksiądz posługę w Krakowie jako Magister. Czy po tych 6 
latach żal księdzu zakończyć ten etap posługi w zakonie?

Czy jest mi żal kończyć ten etap posługiwania? Pewnie tak, pomimo 
różnych trudności, które niesie ze sobą posługa formatora jest też wiele 
radości. Mam też świadomość tego, że zostawiłem sześć lat swojej posłu-
gi kapłańskiej w seminarium, które przecież w jakiś sposób jest „szkołą” 
przygotowującą kolejne pokolenia zakonników i kapłanów. Angażując się  
w pracę formacyjną człowiek zostawia niejako część siebie ludziom, którym 
ma służyć.

Czy będąc klerykiem miał ksiądz inne wyobrażenie o blaskach  
i cieniach bycia Magistrem, niż ma ksiądz obecnie?

Na pewno tak. Patrząc z drugiej strony, czyli od strony nowicjusza  
i kleryka, na posługę Magistra to może łatwiej zauważyć blaski niż cienie tej 
funkcji. Potrzebne jest pewne doświadczenie, które pozwala zauważyć, że 
formacja do życia zakonnego i kapłaństwa to złożony proces współpracy 
powołanego z łaską Bożą. Każdy jest inny. Przychodzi do klasztoru z całym 
bogactwem swojego wnętrza, swoją osobowością, pragnieniami, talentami, 
ale też z różnego rodzaju wadami, brakami, zdarzają się też przeszkody, 
które nie pozwalają na realizację drogi życia zakonnego czy kapłańskiego….  
I tutaj właśnie dochodzi do konfrontacji ideału z rzeczywistością. Trzeba dużo 
cierpliwości. Kształtowania dojrzałej osobowości nie załatwi się tylko formal-
nymi poleceniami, nakazami, upomnieniami, pouczeniami, konferencjami. 
Owszem, to wszystko jest ważne, ale zawsze chodzi o coś więcej….

być 
Magistrem,

czyli kim?
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Czy 6 lat temu, gdy został ksiądz wybrany do pełnienia funkcji 
Magistra kleryków i nowicjuszy miał ksiądz jakieś obawy, co to bę-
dzie…?

Obawy były, owszem…. Człowiek, który odpowiedzialnie chce podjąć 
jakieś zadanie, zastanawia się, planuje, rozważa, co zrobić, żeby to zadanie 
jak najlepiej wypełnić. I wtedy mogą pojawić się obawy: czy będzie miał na 
tyle siły, żeby wyznaczone cele zrealizować? Czy będą sprzyjające warunki 
i okoliczności, które pozwolą wypełnić powierzone obowiązki? Wiadomo, że 
praca w seminarium dotyka bardzo delikatnej materii - powołania człowieka 
do służby Bożej. To wielka odpowiedzialność, bo to sprawa nie tylko kon-
kretnej osoby, ale również wspólnoty zakonnej, parafialnej, w której później 
ten człowiek będzie pracował…. To sprawa całego Kościoła. Gdybym tutaj 
miał liczyć tylko na własne siły, to z pewnością te wszystkie obawy przero-
słyby mnie. Trzeba naprawdę wielkiej wiary i ufności w Opatrzność Bożą. 
Dlatego sześć lat temu, kiedy podejmowałem funkcję Magistra kleryków  
i nowicjuszy czyniłem to z wielką ufnością w Bożą pomoc. Także w cza-
sie wypełniania funkcji Magistra wszelkie obawy powierzałem Chrystusowi, 
Jego Matce – Maryi oraz naszemu świętemu współbratu Stanisławowi Ka-
zimierczykowi.

Jako przełożony kleryków i nowicjuszy miał ksiądz możliwość 
rozmawiać z wieloma osobami rozeznającymi swoje powołanie. Jak 
ksiądz myśli, czy czasy, w których przyszło nam żyć utrudniają mło-
dym ludziom podjęcie decyzji o wyborze życia zakonnego czy kapłań-
skiego?

Decyzja dotycząca wyboru drogi życia chyba nigdy nie należy do ła-
twych, niezależnie od epoki, w której człowiek żyje. Owszem żyjemy obec-
nie w czasie wielkich przemian społeczno-kulturowych, w społeczeństwie 
gdzie propaguje się raczej konsumpcyjny styl życia, co ma wpływ na po-
dejmowanie ważnych decyzji życiowych. To widać nie tylko w przypadku 
decyzji o wyborze drogi życia kapłańskiego czy zakonnego, ale również  
w przypadku decyzji o zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny.

Maj to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi zastanawia się nad 
wyborem życiowej drogi. Co by ksiądz powiedział tym, którzy myślą 
o wyborze drogi powołania kapłańskiego lub zakonnego, ale brak im 
odwagi, by podjąć decyzję? 

Takim osobom powiedziałbym, aby nie bały się szukać odpowiedzi na 
nurtujące je pytania dotyczące decyzji o wstąpieniu do seminarium czy do 
zgromadzenia zakonnego. Mam takie przekonanie, co do tego, że Bóg 
działa na naszej drodze życia poprzez ludzi czy wydarzenia, które pomaga-
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ją nam odczytać powołanie…. Albo są przynajmniej takim znakiem odsyła-
jącym nas do miejsca, gdzie takiej odpowiedzi możemy szukać. Ważne jest 
to, by nie bać się szukać. Takie szukanie, jeśli wzmocnione jest modlitwą, 
prowadzi człowieka do podjęcia właściwej decyzji.

Tym, co wielu ludzi powstrzymuje przed wstąpieniem do semina-
rium czy zakonu jest celibat. Dla wielu jest on niepotrzebny i nie do 
zaakceptowania. Co ksiądz by powiedział człowiekowi, który mówi: 
Kapłaństwo i życie zakonne tak- celibat nie!?

Na temat celibatu napisano wiele książek, rozpraw, artykułów. Warto 
tutaj tylko tyle wspomnieć, że na to, aby człowiek mógł zrezygnować ze 
swoich praw do małżeństwa i założenia rodziny potrzebny jest mu niezwy-
kły dar łaski, którego Bóg udziela z powołaniem. W rozmowie z uczniami 
Pan Jezus powiedział, że nie wszyscy to pojmują tylko ci, którym jest to 
dane (Mt 19,11). Więc nie wszyscy są w stanie pojąć sens i wartość celiba-
tu, podjętego dla Królestwa niebieskiego. 

Zostawmy temat celibatu, porozmawiajmy o życiu w seminarium. 
Czemu Kościół wprowadza taką „ musztrę” dla ciała? Spójrzmy tylko 
na dzień z życia kleryka: pobudka 5.50…

Możemy nazwać to „musztrą” dla ciała… niech będzie. Ale taka musz-
tra jest potrzebna. Na pewno ma to związek z planem dnia…. Kiedy jest 
sporo obowiązków potrzeba mieć jakieś ramy, które pozwolą wypełniać 
te obowiązki. A przecież kleryk to ten, który przygotowuje się do różnego 
rodzaju działań apostolskich, więc powinien się przyzwyczajać do dobrej 
organizacji czasu. Jeślibyśmy ulegali tylko różnego rodzaju kaprysom czy 
zachciankom to wprowadzałoby to duży bałagan… na pewno w życie du-
chowe. 

Już na koniec. Czy przypomina ksiądz sobie jakieś wydarzenie, 
które miało miejsce podczas księdza posługi jako Magistra, a które 
szczególnie zapadło w pamięci?

Na pewno do takich wydarzeń należy udział w kanonizacji naszego 
współbrata św. Stanisława Kazimierczyka w Rzymie. Uczestniczyłem wte-
dy wraz z Przeorem klasztoru Bożego Ciała i Proboszczem parafii w proce-
sji z relikwiami do ołtarza…. Ma to dla mnie szczególne znaczenie również 
tego względu, że św. Stanisław Kazimierczyk był wychowawcą adeptów do 
życia zakonnego. 

Dziękuję księdzu za poświecony czas.
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Kochać 
znaczy 

Matka
z dedykacją dla wszystkich Matek

Asia Wietrzyńska

40



41

‘Kochać znaczy Matka’

z dedykacją dla wszystkich Matek.

Jest maj. Przyroda budzi się do życia, ludzie wychodzą ze swoich 
domów, mieszkań, aby pospacerować, pojeździć na rowerze, czy po 
prostu na świeżym powietrzu pobyć ze sobą razem.

Mam wrażenie, że na wiosnę ludzie częściej się uśmiechają, są 
wobec siebie bardziej życzliwi i mniej obojętni, ale to zrozumiałe - ‘ 
Wiosna ! Wiosna ! Wiosna, ach to Ty !’

Miesiąc maj to przede wszystkim miesiąc Maryi. W kościołach, wo-
kół przydrożnych kapliczek ludzie gromadzą się, aby wspólnie odma-
wiać Litanię Loretańską. By móc modlić się pięknem jej słów, przeżyć 
coś własnego i podać to dalej – ludziom. Tak niewiele można poda-
rować innym. Swój uśmiech, swoją modlitwę, swoją bezinteresowną 
pomoc, czy mocny uścisk dłoni.

Maryja budując swoje zaufanie do Jezusa pokazuje 
nam jak mamy żyć. Uczy nas jak kochać i miłować swo-
jego Syna oraz innych ludzi. Często mówiąc o Maryi, jako 
o Wspomożycielce Wiernych, dajemy do zrozumienia, że 
to właśnie dzięki Niej wiele udało nam się osiągnąć: a to 
wyzwolenie z nałogu, ulgę w cierpieniu, czy rozwiązanie 
jakiegoś trudnego problemu. To Ona uczy nas, abyśmy 
bezgranicznie zaufali Jezusowi i dzielnie za Nim szli. Po-
kazuje, że droga łatwa nie jest, ale nie ma być łatwa. Ko-
chaj, a będziesz kochany. Ufaj, a ktoś kiedyś obdarzy Cię 
zaufaniem. Pomagaj, a i Tobie pomogą. Żyj i kochaj swoje 
życie.

Serce Maryi kieruje nas w stronę Jezusa i konsekwent-
nie powtarza: ‘Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie...’ 
Wsłuchaj się w rytm swojego serca i chciej usłyszeć słowa 
Maryi i Jej Syna, bo jak mówił święty Bernard - ‘Taka jest 
wola Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję’

Gdzieś niedawno przeczytałam takie oto słowa: „Bło-
gosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Tylko ten, kto wierzy, 
kto chodzi po falach, kto patrzy na Jezusa, a nie na swoich 
możliwości ani na możliwości wody będzie błogosławiony. 
Jeżeli zaczniesz tonąć, to nie dlatego, że woda nie chciała 
ciebie trzymać albo że byłeś za ciężki, tylko dlatego, że 
nie patrzyłeś na Jezusa, patrzyłeś za mało albo przestałeś 
patrzeć. Błogosławiona, błogosławiony, który wierzy, który 
jest w łączności z Panem Jezusem.” Bo wierzyć to znaczy 
powstawać i z wiarą obdarzyć zaufaniem tych wszystkich, 
którzy nas kochają i pragną naszego dobra. Nie chcemy 
godzić się na zło ani przemilczać je. Chcemy budować 
Twoje królestwo razem z Maryją.

Kochać 
znaczy 

Matka
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„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z 
Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.” (Dzieje Apost. 1:14)

Miesiąc maj to także Dzień Matki.

Opowiem Wam niezwykłą historię córki i Matki. Obiecuję, że bę-
dzie krótka. „Niedawno przekonałam się, że w życiu każdy krok wy-
maga odwagi i wiary w swoje możliwości. No oczywiście nie zapomi-
nam o spontaniczności. Ale najważniejsze jest to, że jak się upadnie to 
trzeba natychmiast wstać, otrzepać się i ruszyć dalej. Nigdy nie można 
się poddawać i naprawdę warto marzyć. Na ten świat przyszłam dwa-
dzieścia lat temu. Lubię się uśmiechać i obserwować otaczającą mnie 
rzeczywistość. Tańczę. Czasami to mam wrażenie, że tańczę nawet 
wtedy, kiedy śpię. Na pewno zawsze tańczy moje serce. A o czym marzę?                                                                                                                                           
Zimą marzę o ciepłych kapciach, wiosną o bukiecie żółtych tulipanów, je-
sienią o kolorowych kaloszach, a latem o dużej porcji lodów pistacjowych.

To moja Mama, jako pierwsza zaszczepiła we mnie poczucie odpowie-
dzialności za samą siebie i otaczający mnie świat. Powoli oswajała mnie z 
XXI wiekiem. Gdy byłam mała to wiedziałam, że nigdy nie można przecho-
dzić na czerwonym świetle, rozmawiać z nieznajomymi na ulicy, czy mocno 
płakać nad stłuczonym kolanem. Wiedziałam też, że zawsze należy sobie 
całkowicie zaufać oraz bezgranicznie i wytrwale iść za własnymi marzenia-
mi. Przecież wszędzie są dziury, kamienie i piasek, ale zawsze obok jest 
nadzieja.

Moja Mama była bardzo piękna. Nie tylko zewnętrznie, ale miała pięk-
nego ducha, którym z roku na rok coraz mocniej mnie zarażała. Nawet, 
gdy zrobiłam coś nie tak, to nigdy na mnie nie krzyczała, nie złościła się. 
Siadała obok i tłumacząc, co zrobiłam źle mocno mnie przytulała i delikat-
nie cwałowała w czoło. Miała dobre serce i piękny uśmiech. Zarażała nim 
innych ludzi, jakże często przypadkowych. To właśnie ona zapisała mnie 
do szkoły baletowej, gdy miałam 6 lat. Wiedziała, co robi, chociaż czasami 
byłam na nią zła. Dzisiaj jest inaczej. Życie to taniec, co zawdzięczam wła-
śnie mojej Mamie – najlepszej Przyjaciółce. Poprzez balet inaczej odbie-
ram otaczającą mnie, często niełatwą, rzeczywistość a na sali treningowej 
odpoczywam oddychając całym swoim sercem. 

„I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w 
Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej.” (Ew. 
Łukasza 1:45-48)

Codziennie rano wstawałam o świcie, aby przed całym dniem dobrze 
rozciągnąć swoje ciało. Potem lekki posiłek („śniadanie to podstawa” - po-
wtarzała zwykle moja Mama), podręczniki spakowane i baletki też. Te moje 
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treningi pamiętam, były przede wszystkim walką z samą sobą. Walczyłam 
z bólem, niedociągnięciami i strachem. Ale też zawsze wiedziałam, że 
jeśli chcę coś w życiu osiągnąć, to muszę walczyć do samego końca. 
Treningi na sali baletowej, dawały mi także sporą dawkę energii, nauczyły 
pokory i śmiałego myślenia. To właśnie podczas treningów zawiązały się 
moje pierwsze i najtrwalsze przyjaźnie. Po jakimś czasie sala baletowa 
stała się moim drugim domem. Taką magiczną oazą codziennego wędro-
wania. Czułam jak tańczy całe moje ciało i dusza.

Tańczę do dzisiaj, chociaż mojej Mamy od pięciu lat już ze mną nie 
ma. Tańczę dla niej i dzięki niej. Postawa wyprostowana, głowa do góry, 
palce napięte. A na twarzy uśmiech. W tle cicho gra muzyka. To bicie mo-
jego serca. Po prostu...”

A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, 
żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, 
którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn 
twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją 
ów uczeń do siebie. (Ew. Jana 19:25-27)

Moja Matka - miłość i przyjaźń. To moje własne imię.
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Dzień Dziecka
w Gietrzwałdzie

Łukasz Murański CRL
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2 czerwca po raz 3 na gietrzwałdzkich błoniach spotkają się dzieci, by 
pod okiem Matki Bożej obchodzić swoje doroczne święto. Idea organizacji 
Dnia Dziecka w Sanktuarium w Gietrzwałdzie pochodzi właściwie od ob-
jawień. Bo przecież Matka Boża objawiła się dzieciom. Kanonicy z Gietrz-
wałdu organizując pierwszy dzień dziecka na gietrzwałdzkich błoniach w 
2010 roku, pragnęli, aby między innymi poprzez świętowanie Dnia dziecka, 
Gietrzwałd stał się miejscem szczególnym dla dzieci, gdzie mogą czuć się 
dobrze i bezpiecznie - bo są przecież u Matki Bożej. Początki zwykle są 
trudne. Nie inaczej było z organizacją pierwszego „ święta dzieci” w Gietrz-
wałdzie. Pomysł zrodził się szybko, a na przygotowanie wszystkiego było 
niewiele czasu - wiec inauguracja święta była raczej skromna.

Z Dniem Dziecka na gietrzwałdzkiej ziemi wiążą się niemałe atrakcje, 
jakie przygotowywane są specjalnie dla milusińskich.

Przede wszystkim to spotkanie z dziećmi jest po to, by się wspólnie z 
nimi pomodlić i przy tym dobrze bawić. Świętowanie rozpoczyna uroczyście 
sprawowana Eucharystia. Księża organizatorzy starają się co roku zapra-
szać do celebracji Mszy świętej kapłana, który związany jest z dziećmi. W 
zeszłym roku był to ks. Łukasz Piórkowski z programu telewizyjnego „ Ziar-
no”, a w tym roku zaproszono „ biskupa od dzieci” Antoniego Długosza.

Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, między innymi występy arty-
styczne dzieci i młodzieży, koncert orkiestry dętej, pokazy tańca towarzy-
skiego najmłodszych, wiele konkursów i zabaw, zamki dmuchane, zjeżdżal-
nie, trampoliny, ścianka wspinaczkowa, przejażdżki konne i quadami oraz 
całe mnóstwo innych rozrywek, których nie sposób wymienić. 

Z roku na rok frekwencja na tej imprezie jest coraz większa. Fakt ten 
cieszy księży kanoników, gdyż ta rosnąca liczba dzieci przyjeżdżających na 
Dzień Dziecka do Gietrzwałdu świadczy o tym , że dzieci dobrze się czują 
w tym sanktuarium i z radością tam wracają. W tym święcie bierze udział 
kilka tysięcy dzieci z różnych zakątków Polski. Kto raz przyjedzie ze swoją 
pociechą na Dzień Dziecka do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, zwykle wraca z 
radością w następnym roku. Każde dziecko może tu przyjechać, lecz zapro-
szenie kanoników w szczególny sposób jest kierowane do dzieci z domów 
dziecka, ośrodków opiekuńczych, szkół specjalnych, miejsc gdzie jest, na 
co dzień widoczna szczególna troska o dziecko.

W organizację Dnia Dziecka w Gietrzwałdzie zaangażowana jest cała 
tamtejsza wspólnota Kanoników Regularnych Laterańskich. Każdy na miarę 
swoich możliwości. W sposób szczególny ciężar przygotowania tej dużej i 
skomplikowanej pod względem logistycznym imprezy spoczywa na barkach 
księdza przeora Tomasza Ratajczaka CRL, ks. Przemysława Sobonia CRL 
i księdza proboszcza Jarosława Klimczyka CRL. Bez ich zaangażowania i 
ciężkiej pracy nie byłoby mowy o zorganizowaniu tak dużego wydarzenia w 
Gietrzwałdzie. Prócz kanoników, w przygotowanie święta angażuje się wie-
le osób świeckich. Nie sposób wszystkich wymienić. Nie można zapomnieć 
o instytucjach, które wspierają kanoników z Gietrzwałdu w organizacji tej 

Dzień Dziecka
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imprezy i czynnie w niej uczestniczą 
takie jak: Nadleśnictwo Kudypy, War-
miński Bank Spółdzielczy, Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie, Fundacja „ 
Oczyma dziecka” oraz SQUAD Olsz-
tyn. Nie sposób tu nie wspomnieć o 
pani Alicji Kucharzewskiej - Samko, 
która od początku zajmuje się przygo-
towaniem części artystycznej. Podzię-
kowania za pracę włożoną na rzecz or-
ganizacji Dnia Dziecka w Sanktuarium 
w Gietrzwałdzie należą się naprawdę 
wielu osobom. Organizatorów wspiera 
także Krzysztof Hołowczyc ze swoją 
małżonką. Bez pomocy wszystkich wy-
mienionych osób nie byłoby możliwe 
zorganizowanie tego święta. 

Wszyscy starają się, aby Dzień 
dziecka w Gietrzwałdzie wiązał się z 
samymi miłymi wspomnieniami i da-
wał dzieciom jak i ich rodzicom wiele 
radości i uśmiechu. Czasem pojawiają 
się głosy, że na takie imprezy jak Dzień 
Dziecka w Gietrzwałdzie przyjeżdżają 
ludzie, którzy w ogóle nie chodzą do 
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kościoła, a sprawy związane z wiarą i 
religią nie zaprzątają ich myśli. A może 
udział w tym święcie na cześć dzieci 
pod okiem Matki Bożej zmieni ich spo-
sób patrzenia na kwestie związane z 
religią i przyciągnie do kościoła?

Z roku ma rok zainteresowanie 
Dniem Dziecka jest coraz większe, 
przybywają dzieci z coraz to odleglej-
szych zakątków Polski. Cieszy orga-
nizatorów fakt, że dzieci, do których ta 
impreza jest skierowana, wracają do 
Gietrzwałdu, a nawet ze zniecierpli-
wieniem odliczają czas do następne-
go przyjazdu. Wielu rodziców dzwoni, 
dopytuje o możliwość wzięcia udziału 
- wieść o Gietrzwałdzkim Dniu Dziec-
ka zatacza coraz szersze kręgi. Księ-
ża kanonicy z Gietrzwałdu, co roku 
zapewniają nowe atrakcje dla milusiń-
skich, pragną, aby kolejne uroczystości 
były lepsze od poprzednich. Ciekawe, 
co wymyślą w tym roku?
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zza klauzury
Historie

czyli

kanonicy  
z przymrużeniem oka

Rafał Przestrzelski CRL

od lewej: ks. Grzegorz Cyganik CRL i ks. Adam Wójcicki CRL
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REGIONALNE SMAKI 
Było to podczas jednego z feryjnych wyjazdów. Jak to zwykle bywa 

podczas takich wypraw, prócz pięknych obiektów i krajobrazów, które ży-
wią ducha, przychodzi i czas na żywienie ciała, niekiedy równie zachwy-
cające i pełne niespodzianek. A niesamowite w tym wszystkim jest to, że 
nie wraca się pamięcią do przygód kulinarnych, które trzymają się pewnej 
normy, ale z zastanawiającym uporem „odgrzewa się” te kulinarne mo-
menty, podczas których standard oferowanych usług mocno odbiegał od 
tego, co w cywilizacji europejskiej uznajemy za minimalny standard. Tak 
było i w tym przypadku. 

Potrzeba pokrzepienia ciał skierowała nasze kroku ku pierwszej lep-
szej restauracji. Właściwie mogliśmy poczekać trochę, ale jeden z klery-
ków, którego tożsamości nie mogę zdradzić (znany krakowski duszpasterz 
ks. Dawid K.), upierał się, że głód przyprawia go o utratę tożsamości, więc 
koniecznie trzeba rzucić się na jakikolwiek podany posiłek. I tak zawędro-
waliśmy do słynnego „Baru u Jana”…[złowieszczy śmiech].

Początek był banalny jak w tanim thrillerze. Poprosiliśmy o menu i 
złożyliśmy zamówienie. Kurczak z frytkami i ketchupem, dla kogoś tam 
fasolka. Siedzimy, żartujemy. Czekamy głodni. Patrzymy, a tu zza lady 
wychodzi pan, u którego złożyliśmy zamówienie. To chyba Jan, właściciel 
baru. Wraca po 10 minutach. W siatce ziemniaki, olej, kilogram soli i ket-
chup. Czyli, że mają tu rzeczywiście świeże te frytki. W tym czasie pani 
zza lady zajęła się przygotowaniem kurczaka. Kuchnia nie była w jakimś 
osobnym pomieszczeniu, tylko z boku lady, niezdarnie przedzielona dyk-

zza klauzury
Historie

kanonicy  
z przymrużeniem oka

W założeniach ten dział miał przedstawić radosne 
historie księży kanoników, którzy przeżywszy już 
przynajmniej kilka dobrych lat kapłaństwa chcie-
liby się nimi podzielić. Jednak, gdy przychodzi 
maj i łaskę święceń kapłańskich otrzymują nasi 

współbracia z seminarium, nie sposób nie zapytać 
neoprezbiterów o ich wspomnienia z czasów kleryc-
kich. W końcu pamięć chyba mają jeszcze dobrą, a 
z klerykatu zawsze wynosi się masę wspomnień... 
Ten rok jest dość wyjątkowy, toteż w tym numerze 
swoimi wspomnieniami podzielili się dwaj neopre-
zbiterzy: ks. Grzegorz Cyganik CRL oraz ks. Adam 

Wójcicki CRL.

ks. Grzegorz Cyganik CRL
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tą, więc można było obserwować mistrzynię kuchni regionalnej w akcji. 
Stanowczym ruchem wyciąga udko kurczaka z zamrażarki, rozpakowuje, 
wkłada na talerz (charakterystyczny dźwięki upewnia nas tylko, że kurczak 
jest zamarznięty na kość) i wpycha do mikrofalówki. Niestety nie mieści 
się, ale, od czego są sprytne palce mistrzyni - tak manewruje kawałkiem 
zamarzniętego mięsa, że mieści się, może niekoniecznie na talerzu, ale za 
to w całości w mikrofalówce. W tym czasie Jan skrupulatnie obiera ziem-
niaki, a gdzieś tam na gazie chyba grzeją słynną, jak się później okaże, 
fasolkę. Czekaliśmy długo, jak w dobrych restauracjach. Podają. Kosztuje-
my. Kurczak zimny, (co zresztą nie dziwi), frytki pływają i to nie w fasolce, 
a w oleju, więc protestujemy.

- Spokojnie to się podgrzeje! – z beztroskim uśmiechem zapewnia pani 
zza lady, po czym po raz kolejny wpycha na wpół odmarznięte udka kur-
czaka, jedno po drugim do mikrofalówki. W tym czasie jeden z nas od-
krył sekret smaku fasolki po bretońsku, odkrywając na dnie talerza coś na 
kształt, no sam nie wiem, mielonki? 

Pani zza lady podaje wyborne udka kurczaka smażone albo raczej 
odmrożone w mikrofalówce. Jan groźnie spogląda, nie ma, co ryzykować 

od lewej: Grzegorz Cyganik CRL i Szymon Szajko CRL w „Barze u Jana”
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konfrontacji z autochtonami. Jemy. W końcu głód to najlepszy kucharz. 
I tylko „Bar u Jana” zapamiętaliśmy jako jedno z wyjątkowym miejsc, 

gdzie można zjeść i nie tak łatwo zapomnieć o tym doświadczeniu. I o to 
chyba chodzi...

KAZANIE 
Bardzo ciekawa historia przydarzyła mi się w Gietrzwałdzie w czasie 

praktyk diakońskich. Pewnego razu mówiłem kazanie dla jednej z grup 
pielgrzymkowych. Wnet głównym wejściem wszedł do bazyliki spokojnym, 
acz pewnym krokiem kotek. Piękny, duży o lśniącej sierści kot. Śmiało 
ruszył środkiem Kościoła w moim kierunku. Właściwie wszystko było pod 
kontrolą. Takie sytuacje przecież się czasami zdarzają. Jednak ten kotek 
był niezwykły. Przyszedł aż pod samą ambonę, usiadł, spojrzał mi prosto 
w oczy i zaczął miałczeć. Nie wytrzymałem ze śmiechu, zwłaszcza, że 
tego dnia mówiłem o radości wypływającej z wiary. Kiedy on tak miałczał 
resztkami sił wykrztusiłem „amen” i zszedłem z ambony kończąc nieocze-
kiwanie kazanie? A kot? Spokojnie odprowadził mnie do zakrystii, po czym 
wyszedł z Kościoła. 

PROBLEMY Z MIKROFONEM
Od początku moje życie w zakonie związane było z dk. Piotrem Szy-

dełko. Byliśmy przecież razem w nowicjacie. Któregoś roku oprowa-
dzając po Gietrzwałdzie grupę pielgrzymów mówił o trzech grobach 
znajdujących się nieopodal bazyliki. Są tam pochowani ks. Au-
gustyn Weichsel proboszcz z czasów objawień, jego matka i 
siostra. Tego dnia Piotr jednak się pomylił i powiedział, że 
spoczywają tam proboszcz, jego żona i córka. 
Te historię wielokrotnie wy-
korzystywałem w swoich 
spotkaniach z pielgrzyma-
mi. Pątnicy zwykle reago-
wali na nią śmiechem. W 
zeszłym roku również miałem 
praktyki w Gietrzwałdzie razem 
z Piotrem. Gdy oprowadzałem 
pielgrzymów po Kościele, opowia-
dając im historię objawień przez 
mikrofon, Piotr czekał w zakrystii, aż 
wspomnę tę historię. I gdy zacząłem 
ją opowiadać nagle wyłączył mikro-
fon, po czym ponownie go uruchomił. 

ks. Adam Wójcicki CRL

od lewej: Grzegorz Cyganik CRL i Szymon Szajko CRL w „Barze u Jana”
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Zacząłem opowiadać od nowa, na co on znowu odpowiedział tym samym i tak 
jeszcze kilka razy, aż w końcu zorientowałem się, że to nie usterka technicz-
na, ale sprawka Piotra. Chyba nie muszę dodawać ile było radości w oczach 
moich, pielgrzymów oraz Piotra.

DELEGACJA
Będąc w nowicjacie miałem okazję uczestniczyć w prezentacji książki 

„Świadectwo” ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Nie byłoby w tym nic nie-
zwykłego, gdyby wspomniana impreza nie miała charakteru zamkniętego. Pa-
miętam jak dziś, było bardzo zimno i szaro. Wraz z moim kolegą ks. Łukaszem 
Grzechcą po pertraktacjach udaliśmy się na spotkanie. Oczywiście strategia 
wejścia brzmiała „pewność siebie!”. Nie posiadaliśmy, bowiem niezbędnych 
zaproszeń. Ja uzbrojony w aparat fotograficzny, ks. Łukasz ubrany jak pro-
boszcz udaliśmy się do gmachu seminarium krakowskiego. Przy wejściu, 
gdzie okazywano zaproszenia powitano nas serdecznie i życzliwie na tyle, 
że nie musieliśmy pokazywać wejściówek, których oczywiście nie posiadali-
śmy. Udaliśmy się do auli i zajęliśmy skromnie ostatnie miejsca by nie rzucać 
się w oczy. Nie byliśmy świadomi jak wielka będzie to uroczystość. Przybyli 
na nią kardynałowie, prałaci, wykładowcy, profesorowie, Arturo Mari – osobi-
sty fotograf papieża, ludzie kultury, telewizji i kina. Był np. Piotr Adamczyk, z 
którym oczywiście zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Ku naszemu zdziwieniu 
byliśmy jedynymi „zwykłymi” uczestnikami tej prezentacji. Niezwykle zaskaku-
jące było również to, iż prawie wszyscy przybywający goście podchodzili do 
nas i uprzejmie witali się z nami. Z pewnością ks. Łukasza uznano za jakiegoś 
proboszcza, a mnie za jego sekretarza. Spotkanie przebiegło bardzo spraw-
nie i w miłej atmosferze. Żeby tego wszystkiego było mało, dostaliśmy od ks. 
kardynała Dziwisza pierwsze polskie egzemplarze książki „Świadectwo” i to z 
autografem.

Wszystkich przygód, których doświadczyłem w latach seminaryjnych nie 
sposób opisać. Myślę, że gdyby je zebrać, powstałaby ciekawa powieść. Kto 
wie może kiedyś?..

Za podzielenie się swoimi historiami naszym 
neoprezbiterom serdecznie dziękujemy. Życzymy 
w kapłaństwie jeszcze wielu radości, pysznych 
obiadów, ciekawych apeli maryjnych, dobrych  
kazań, działających mikrofonów w Kościele,  
pewności siebie i interesujących spotkań  

w nobliwym gronie.



5353



54

Kronika Seminarium 
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI KAZIMIERZA
Kraków, 6 kwietnia 2012

W Wielki Piątek o godzinie 
15.00 nasze Seminarium wzięło 
udział w corocznej Drodze Krzy-
żowej ulicami Kazimierza. Trasa 
Drogi Krzyżowej wiodła po tere-
nie Kanonickiej Parafii Bożego 
Ciała oraz Parafii św. Katarzyny, 
w której pracują zaprzyjaźnieni  
z nami oo. Augustianie. W tym 
roku rozważania poszczególnych 
stacji  Drogi Krzyżowej czytał znany polski aktor, Pan Artur Dziurman. 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
Kraków, 8 maja 2012 

Stało się już tradycją, że w Uroczystość św. Sta-
nisława, Kanonicy Regularni są zapraszani przez oo. 
Paulinów na Skałkę. Dostępujemy wtedy wielkiego 
wyróżnienia. Jeden z naszych księży przewodniczy 
uroczystej Mszy Świętej, którą kończy procesja i bło-
gosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W tym 
roku wybraliśmy się tam razem z ks. Piotrem Wal-
czakiem CRL- Proboszczem Parafii Bożego Ciała. 
Ksiądz Proboszcz, oprócz przewodniczenia Mszy 
Świętej wygłosił także kazanie. 

PROCESJA NA SKAŁKĘ
Kraków, 10 maja 2012

Obchody Uroczystości św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika nie zakończy-
ły się w  8 maja. Dwa dni później ulica-
mi Krakowa przeszła wielka procesja. 
Jej trasa wiodła z Wawelu na Skałkę. 
Wśród tysięcy wiernych znaleźli się rów-
nież członkowie naszego Seminarium. 
W tym roku relikwie św. Stanisława Ka-
zimierczyka nieśli Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Krakow-
skiej. Po przyjściu procesji rozpoczęła się Msza Święta. Liturgii przewodniczył  
i kazanie wygłosił J.E.  kard. Dominik Duka, prymas Czech.
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU
Kraków, 26 maja 2012 

W ostatnią sobotę maja w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, podczas 
Mszy św. o godzinie 12.00 odbyły się święcenia naszych współbraci. Kle-
ryk Piotr Szydełko CRL otrzymał Święcenia Diakonatu, zaś diakoni Grze-
gorz Cyganik CRL i Adam Wójcicki CRL święcenia Prezbiteratu. Święceń 
udzielił i homilię wygłosił J. E. ks. bp Antonii Długosz- Biskup pomocniczy 
Archidiecezji Częstochowskiej. We Mszy św. wzięli udział nasi współbracia, 
księża, klerycy, Siostry Prezentki, rodziny nowowyświęconych, ministranci 
z Krakowa i Mstowa oraz licznie przybyli wierni z Parafii Bożego Ciała na 
Kazimierzu.
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MSZA ŚWIĘTA U SIÓSTR PREZENTEK 
Kraków, 29 maja 2012 

We wtorek, zaraz po swoich święceniach, Ksiądz Grzegorz Cyganik 
CRL odprawił Mszę Świętą u zaprzyjaźnionych Sióstr Prezentek. Ksiądz 
Grzegorz w trakcie studiów przeprowadzał praktyki katechetyczne  
w Gimnazjum prowadzonym właśnie przez Siostry Prezentki. Widać 
więc, że praktyki były udane, skoro do dziś ks. Grzegorz tak chętnie 
powraca do Gimnazjum, uczniów oraz Sióstr Prezentek.   

OBCHODY 800-LECIA ZJAZDU BISKUPÓW 
Mstów, 1-3 czerwca 2012 

W dniach 1-3 czerwca Kanoni-
cy Regularni wraz z Urzędem Gmi-
ny, obchodzili 800 rocznicę zjazdu 
biskupów w Mstowie. W czasie ob-
chodów odbyła się konferencja na-
ukowa pod hasłem: „Mstów - miasto, 
klasztor i parafia na przestrzeni wie-
ków. Wracamy do przeszłości, aby 
zadbać o przyszłość”. Uroczystości 
zakończyła suma pontyfikalna w niedzielę 3 czerwca o godzinie 11.00 
pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Seniora Stanisława Nowaka. Patro-
nat honorowy obchodów objął J.E. Ks. Abp Wacław Depo- Metropolita 
Częstochowski.
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PRYMICJE KS. GRZEGORZA CYGANIKA CRL
Łańcut, 3 czerwca 2012 

W niedzielę 3 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00, ks. Grzegorz 
Cyganik CRL odprawił w rodzinnej Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Łańcucie Mszę Świętą Prymicyjną. 

Przed Mszą Świętą, na plebanii,  ks. Grzegorz otrzymał błogosła-
wieństwo od swoich rodziców: Państwa Ludmiły i Janusza Cyganików. 
Następnie ks. Grzegorz wysłuchał życzenia i wyrazy uznania kierowa-
ne przez rodzinę i wiernych z parafii w Łańcucie. Swoją radość wyraził 
również sam Proboszcz- ks. Prałat Tadeusz Kocór. 

W czasie Mszy Świętej kazanie wygłosił ks. Piotr Walczak CRL, 
Proboszcz z Parafii Bożego Ciała w Krakowie. Msza Święta tradycyjnie 
zakończyła się uroczystym błogosławieństwem prymicyjnym.
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 7 czerwca 2012

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej w parafii Bożego Ciała w Krakowie odbyła 
się Msza św., której przewodniczyli ks. Grzegorz 
Cyganik CRL oraz ks. Adam Wójcicki CRL. Kaza-
nie podczas Mszy św. wygłosił ks. Stanisław Wię-
zik CRL, długoletni Wizytator i Magister w Zakonie 
Kanoników Regularnych Laterańskich. Zwyczajem 
Bożego Ciała wszyscy wierni przeszli w procesji 
wokół Bazyliki. Na koniec ks. Grzegorz i ks. Adam 
udzielili wszystkim błogosławieństwa. Warto wspo-
mnieć, że całą Liturgię ubogaciła swoim gło-
sem Pani Maria Krawczyk, która uczy śpiewu w naszym Seminarium. 

Natomiast popołudniu, o godzinie 17.00 odbyły się uroczyste Nieszpory 
Eucharystyczne, połączone z procesją do czterech ołtarzy. Tradycyjnie trasa 
procesji wiodła ulicami krakowskiego Kazimierza. Nieszpory i procesje po-
prowadził oraz kazanie wygłosił, ks. Infułat Janusz Bielański.

PRYMICJE KS. ADAMA WÓJCICKIEGO CRL
Mstów, 10 czerwca 2012 

W niedzielę 10 czerwca 2012 r. 
Ksiądz Adam Wójcicki CRL odprawił  
w rodzinnym Mstowie Mszę Świętą 
Prymicyjną. Uroczystość rozpoczęła 
się o godzinie 11.00 przed wejściem 
do Klasztoru Kanoników Regularnych.  
Następnie wszyscy zebrani przeszli w 
procesji do Kościoła parafialnego p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Po krótkim wprowadzeniu ks. Proboszcza Wiesława Martuszewskiego 
CRL, ks. Adam uczynił znak krzyża i rozpoczął Mszę. Kazanie Neoprezbite-
rowi wygłosił ks. Zdzisław Palus CRL- Proboszcz Parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Nowym Drezdenku. Msza św. zakończyła się uroczystym 
błogosławieństwem prymicyjnym.
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POŻEGNANIE BYŁEGO  MAGISTRA 
Kraków, 15 czerwca 2012 

„Nikt nie lubi pożegnań”. O dziwo to powiedzenie sprawdza się rów-
nież, jeśli chodzi o przełożonych! Po 6 latach rozstaliśmy się z naszym 
ks. Magistrem Wojciechem Ćwiękałą CRL. Ks. Wojciech zakończył funk-
cję Magistra kleryków i nowicjuszy, aby objąć stanowisko Przeora Kanonii 
Drezdenko. 

Na początku pomogliśmy ks. Woj-
ciechowi zapakować do samochodu 
kartony z jego rzeczami. Po pracy, ra-
zem z byłym Magistrem, spotkaliśmy 
się na wspólnej rekreacji. Podzięko-
waliśmy mu za dotychczasową posłu-
gę oraz życzyliśmy Bożego błogosła-
wieństwa w pełnieniu funkcji Przeora.  

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
Kraków, 1-21 czerwca 2012

Z początkiem czerwca rozpoczę-
liśmy letnią sesję egzaminacyjną. Dla 
każdego z nas był to okres wzmożo-
nego wysiłku intelektualnego. Nasze 
biurka uginały się od książek i skryp-
tów, a w seminarium panowała jedna 
wielka „burza mózgów”. Wykładow-
cy oczywiście z wielką dokładnością 
sprawdzali efekty naszej półrocznej pracy. Bogu niech będą, dzięki, 
że wszyscy pomyślnie przeszliśmy przez egzaminacyjne trudy.
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Drogi Księże Grzegorzu!
Drogi Księże Adamie! 

Zakończyliście już Waszą formację w Seminarium, przeżyliście niezwy-
kłe chwile Święceń Kapłańskich i swoich Mszy Prymicyjnych. Jesteśmy z 
Was dumni i cieszymy się, że zrealizowaliście swoje wielkie marzenie. Dziś, 
na finiszu Waszej seminaryjnej formacji  pragniemy podziękować Wam za 
wspólnie spędzony czas. W ciągu kilku lat codziennie byliśmy razem sie 
w kaplicy, podczas pracy i rekreacji. Wspólnie zwiedziliśmy kawał świata i 
wykonaliśmy wiele dobrych dzieł! Bardzo Wam za to dziękujemy! 

Drogi Grzegorzu, zapiszesz się w naszej pamięci, jako przykładny 
Dziekan i troskliwy Infirmiasz, który chorym współbraciom oddawał całe 
swoje serce. Będzie nam brakować nie tylko twoich żartów, ale również 
głębokich rozmów, które nie raz z nami prowadziłeś.

Adamie! Ciebie z kolei zapamiętamy, jako doświadczonego Ceremo-
niarza, bez którego nie jedna Kanonicka Liturgia stałaby pod dużym zna-
kiem zapytania… Nie zapomnimy również Twojej pomocy w bardziej przy-
ziemnych sprawach. Zawsze potrafiłeś uratować zawirusowany komputer, 
zepsute ksero, czy też w nawale pracy jechać na drugi koniec Krakowa, 
aby załatwić czyjąś sprawę.    

Drodzy Współbracia! Życzymy Wam owocnej, duszpasterskiej pracy! 
Bądźcie posłusznymi „narzędziami” w ręku Boga i doprowadźcie do Ko-
ścioła wiele zabłąkanych „owiec”! 

Współbracia z Seminarium 
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