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Czy może być bardziej optymistyczna chwila, od tej, gdy po raz 
kolejny świętujemy narodzenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? 
Pewnie, że nie! Boże Narodzenie, dla każdego Chrześcijanina, to 
niezwykły czas, przepełniony radością, śpiewem i ludzką życzliwością! 
Po raz kolejny przełamując opłatek spotkamy się przy wigilijnym stole. 
Znów z kolędami na ustach zgromadzimy się na Pasterce w naszych 
Kościołach. Cała Redakcja czasopisma Cor Unum życzy Wam, drodzy 
Czytelnicy, abyście w czasie Bożego Narodzenia poczuli prawdziwe 
szczęście! Pragniemy, abyście przez cały 2013 rok żyli w mocnym 
przekonaniu, że Jezus naprawdę Was kocha! 

W aktualnym numerze Cor Unum znów poruszyliśmy wiele 
ciekawych tematów. Na początku zastanowimy się nad sensem Bożego 
Narodzenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, o co tak naprawdę 
chodzi w nadchodzących Świętach i jak się do nich dobrze przygotować. 
Ponadto przeprowadziliśmy wywiad z Panem Sebastianem Szymskim- 
krakowskim śpiewakiem operowym, w którym m.in. podjęliśmy temat 
polskiej muzyki świątecznej.

W dalszej części skupiliśmy się nad trwającym Rokiem Wiary, który 
został ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI. W zrozumieniu tego 
ważnego okresu pomógł nam o. Kazimierz Fryzeł CSsR, który zgodził 
się z nami porozmawiać. Wywiad przeprowadziliśmy również z naszym 
nowym Opatem Generalnym ks. Giuseppe Cipolloni CRL.

Ponadto na chwilę powrócimy do wakacji, w czasie których odbyła 
się Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademickich Grup „17” na Jasną 
Górę, w której maszerowała Grupa Kanonicka. 

W najnowszym numerze nie mogło również zabraknąć Historii zza 
Klauzury! Tym razem kilka niezwykłych zdarzeń z życia opowie nam  
ks. Kazimierz Błoński CRL, nasz drogi Współbrat posługujący we 
Mstowie.  Aktualny numer tradycyjnie zamyka Kronika Seminarium.  

Życzymy Wam przyjemnej lektury! Mamy nadzieję, że nasze pismo 
jeszcze bardziej urozmaici Wam czas Bożego Narodzenia! Z Bogiem! 

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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„Nie święte” 

Święta
Jakim dniem jest dla Was 

25 grudnia? Co robicie 24 
grudnia wieczorem? Czy pod 
koniec grudnia w kącie Wa-
szego salonu staje udeko-
rowane drzewko? Tak? DLA-
CZEGO?

Karolina Derda
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W dzisiejszych czasach ludzie odchodzą od religijności. Kościół jest 
krytykowany, spychany na margines. Coraz mniej osób spotykamy na 
niedzielnej Mszy Świętej, coraz mniej osób przyznaje się do swojej wia-
ry, coraz więcej natomiast daje się ponieść szalonemu biegowi współ-
czesnego świata, do Kościoła zwracając się tylko od czasu do czasu,  
w myśl zasady „jak trwoga to do Boga”. Politycy, media, kultura maso-
wa – ze wszystkich stron słychać ataki na Kościół i Boga. Współcze-
sny świat za wszelką cenę chce nas przekonać, że zasady wiary są 
zacofane, że bycie człowiekiem wierzącym to wstyd, że Bóg nie istnieje,  
a nawet jeśli, to nie jest nikomu do niczego potrzebny.

Dla tych ludzi krytykujących Kościół, Boże Narodzenie jest tylko 
dniem wolnym od pracy, kolędy - pioseneczkami, Wigilia - wystawną 
kolacją dla całej rodziny, a wszystko sprowadza się do odpoczynku, ob-
jadania się i prezentów.

Zastanawiałam się kiedyś, dlaczego ludzie, tak bardzo odcinający 
się od Kościoła i Boga, w ogóle świętują Boże Narodzenie. Dlaczego 
ubierają choinkę, kupują prezenty, a na Wielkanoc malują pisanki? 
Przecież, logicznie rzecz biorąc, nie mają czego świętować. Nie wierzą  
w Boga – tak przynajmniej twierdzą – więc nie mogą cieszyć się z Jego 
narodzenia, z Jego zmartwychwstania. A jednak, to właśnie te święta – 
przecież święta czysto kościelne – są w Polsce najbardziej popularne. 
Ludzie śpiewają w domach „Bóg się rodzi”, nie wierząc tak naprawdę, że 
się narodził, że przyszedł na świat właśnie dla nich. Nie przyjmują Go.

Oczywiście nie bronię tym ludziom świętowania. Nie każę im też pra-
cować w Święta czy w niedziele. Ich paradoksalne zachowanie („nie 
wierzę, ale świętuję”) ich samych powinno zastanawiać. Problem po-
lega na tym, że taka sytuacja prowadzi do odbierania Świętom Boże-
go Narodzenia ich religijnego charakteru. Ich prawdziwego wydźwięku. 
Brzmi to idiotycznie – jak święta mogą być świętami bez wiary i Boga? 
– ale tak niestety się dzisiaj dzieje. Można powiedzieć, że nie mamy już 
Świąt Bożego Narodzenia, ale tylko jakieś „święta”. Oczywiście, Boże 

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie 
nie jest oczywista. Nie każdy, komu je 
zadamy odpowie: ponieważ to Boże Naro-
dzenie. Ponieważ cieszę się z narodze-
nia Pana i chcę okazać swoją radość oraz 
dzielić się nią z bliskimi. Dla wielu 
osób Boże Narodzenie straciło ten rado-
sny, religijny wymiar.
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Narodzenie stwarza okazję i atmosferę do odpoczynku, spotkań z rodzi-
ną i ucztowania, ale nie powinny tylko do tego się ograniczać. Powinny 
być, przede wszystkim, radością z narodzenia Boga, z Jego przyjścia na 
świat. Powinny być dzieleniem się z bliskimi radością i modlitwą. 

Tymczasem zamiast Dzieciątka w szopce, kolęd i Pasterki, symbola-
mi Świąt Bożego Narodzenia stały się choinka, prezenty i Mikołaj z rekla-
my Coca-Coli. Zamiast iść do kościoła, ludzie jeżdżą do hipermarketów. 
Zamiast kolęd śpiewają „Last Christmas” zespołu Wham, który w radiu 
usłyszeć można od początku grudnia do połowy stycznia. Zamiast spo-
tkać się z rodziną na rozmowie i modlitwie, siadają przed telewizorem, 
żeby obejrzeć po raz kolejny „Kevina samego w domu”. Zamiast opłatka 
dzielą się Mikołajami z czekolady, które na sklepowych półkach pojawia-
ją się już w październiku.

Z przykrością zauważam, że Święta Bożego Narodzenia przestają 
być prawdziwym Świętem. Coraz bardziej zmieniają się w „okazję do za-
robienia” dla korporacji, mediów i celebrytów. Coraz mniej w nich ciepłej, 
rodzinnej atmosfery i radości, coraz więcej zabiegania, zeświecczenia,  
a nawet amerykanizacji. Święty Mikołaj z biskupa zmienił się w weso-
łego, grubego staruszka wchodzącego do domu przez komin. Kolędy 
zostały zastąpione przez radiowe piosenki, a filmy o narodzeniu Jezusa  
i Świętej Rodzinie – w filmowe hity i programy, w których celebryci chwa-
lą się, jak spędzają Święta. Zamiast skupić się na rodzinnej radości – 
chcemy dostać jak najlepsze prezenty.
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Już nawet nie umiemy składać swoim bliskim życzeń świątecznych! 
W Internecie rok temu użytkownicy śmiali się, że najpopularniejszymi ży-
czeniami Bożonarodzeniowymi (oprócz smsów z wierszykami o renife-
rach) jest formułka „Dziękuję nawzajem”. Śmieszne, ale prawdziwe. Nie 
umiemy już składać swoim bliskim szczerych życzeń od serca. Utarły 
się pewne formuły, np. „Zdrowia, szczęścia, pomyślności”, „Wszystkiego 
najlepszego”. Świadczy to nie tylko o naszym lenistwie i odejściu od kre-
atywnego myślenia, ale też o tym, że nie znamy ludzi, którym składamy 
życzenia. Nie w znaczeniu, że są nam obcy, ale, że nie wiemy, czego im 
życzyć. Nie znamy swoich najbliższych na tyle, by wiedzieć, czego sobie 
życzą. Oczywiście, chcemy, aby każdy bliski nam człowiek był zdrowy  
i szczęśliwy, jednak każdy z nich ma jakieś swoje pragnienia czy zainte-
resowania, które możemy w naszych życzeniach zawrzeć. Nie chcemy 
chyba dopuścić do tego, że za parę lat podejdziemy do kogoś z opłat-
kiem i jedyne, co powiemy  
i usłyszymy to „Nawzajem”.

Dzisiejszy świat za wszel-
ką cenę chce nam odebrać 
religijność, tradycje i Boga. 
Chce nam udowodnić, że da 
się żyć w biegu, z minuty na 
minutę, patrząc tylko na dobra 
materialne. Chce nas przeko-
nać, że Bóg nie jest nam do 
niczego potrzebny. Z krytyką 
spotyka się praktycznie każdy 
aspekt religijności. Świat sta-
ra się ją zniszczyć, przekonu-
jąc o zacofaniu Bożych praw, 
absurdalności zasad Kościoła  
i zmieniając Święta kościelne 
w świeckie. Ale nie zabieraj-
my Świętom ich charakteru! 
Nie czyńmy z nich cyrku i po-
chwały konsumpcjonizmu! 
Spotkajmy się w rodzinnym 
gronie, w zaciszu domowym 
lub w kościele. Pokażmy, że 
niestraszna nam krytyka, że 
wiemy, co jest ważne i warto-
ściowe. Dzielmy się radością, 
miłością i modlitwą. Przecież  
o to właśnie w Świętach chodzi.
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Co 
Gdzie
Jak
Kiedy

Czyli PORADNIK jak efek-
tywnie przeżyć Boże Naro-
dzenie z „głową” nieuno-
szącą się w chmurach,  
ale mocno stąpając  
po ziemi. 

? ?
KAPCIE SPADAJĄCE Z NÓG. 
Podczas czytania w domu rodzinnym, przy wigilijnym sto-

le, Ewangelii o pasterzach, którzy w przestworzach dostrze-
gli gwiazdę i postanowili zostawić cały swój życiowy dobytek, 
aby sprawdzić, czy to nie lądowanie statku kosmicznego, za-
stanawiałem się, czy święta okryte blaskiem i czarem choinki, 
mogą mnie jeszcze czymś zaskoczyć? Po kilku latach pobytu  
w zakonie i zdobytej wiedzy biblijnej, pokusiłem się zdemontować 
z tego ewangelicznego tekstu, znanego dobrze z Wigilii i Pasterki, 
zasłonę rutyny, aby się przekonać, że narodziny najważniejszego 
Dziecka w dziejach świata są historią, pod wpływem której można 
z nadmiaru wrażeń co najmniej stracić kapcie z nóg. Bóg przycho-
dzi - w postaci człowieka - szok! 

Piotr Szydełko CRL
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To nietypowy poradnik, bo pokazuje, że to nie bajkowo-nostalgicz-
ny świat ozdób choinkowych i jednorazowej akcji dodatkowego nakrycia 
przy stole, ale wielka dokładność i precyzja, z jaką Bóg dokonuje wej-
ścia w nasz ludzki, pogmatwany świat, powinny nas wzruszyć i zaskoczyć  
w świątecznych przeżyciach. Warto podjąć kilka chwil intelektualnego wy-
siłku, aby przekonać się, że wkroczenie Jezusa w nasze życie to misternie 
przygotowany plan Boga, który kocha zaskakiwać człowieka. I warto zoba-
czyć, że nasza wiedza, którą posiadamy o tej jedynej swego rodzaju nocy 
w historii świata, sprowadza się do karykaturalnych wyobrażeń. 
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DO SZOPY, HEJ PASTERZE! 
Do jakiej szopy? A może rację miał autor kolędy: stajenka 

cicha, mizerna, licha? Nic bardziej mylnego. Patrząc na szopki 
w naszych kościołach, wydaje się czymś oczywistym, że miej-
scem narodzin Jezusa była uboga szopa wypełniona sianem  
i zwierzętami, które reprezentowały całe pobliskie ZOO. Jest 
bardzo prawdopodobne, że taka reprezentacja była obecna.  
W Palestynie codziennością było, że zwierzęta nie posiadały od-
dzielnych zagród czy stajni, ale zamieszkiwały z ludźmi w gro-
tach. Nie pomaga nam w tym nawet ewangelista Łukasz, który 
odnotował, że: „Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie”, ani 
śpiew kolęd, w którym roi się od stajenek i szopek. Z pewnością 
dla wielu będzie to szokujące twierdzenie, ale Jezus nie narodził 
się w pomieszczeniu zbudowanym z kilkunastu desek, przykry-
tym sianem. Należy także wyrzucić w niepamięć myśl, że rodzi-
na Józefa była biedna i nie mogła sobie pozwolić na nic więcej 
jak stajenka. Posiadając wolny zawód, nie mógł być człowiekiem 
bardzo ubogim. Przyjście na świat dziecka dla Żydów było jed-
nym z najważniejszych życiowych chwil, mających charakter 
uroczystego wydarzenia. Żydowscy rodzice, będący przy zdro-
wych zmysłach, nie mogliby się zgodzić, aby przyjście na świat 
ich dziecka dokonało się w rozpadającej się szopie. W takim ra-
zie gdzie odbyły się narodziny Mesjasza? Specjaliści od Pisma 
Świętego nie pozostawiają nam żadnych wątpliwości: dokonało 
się to w grocie, która mogła być zlokalizowana na peryferiach lub 
w okolicy Betlejem. Narodziny Boga w jakiejś jaskini, w bardziej 
dociekliwych czytelnikach, mogą wzbudzić poważne wątpliwości. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że Maryja posiadała wielu krewnych, 
czyżby wykazali się znieczulicą wobec ciężarnej kobiety i nie 
przyjęli jej pod dach swojego domu? Przyjęcie przez krewnych 
byłoby bardzo skomplikowaną operacją logistyczną, posiadają-
cą prawne zawiłości. W miejscu gdzie była nieczysta kobieta,  
a według prawa żydowskiego taką była Maryja przez sam fakt 
bycia w stanie błogosławionym, nie mogli przebywać mężczyźni. 

Dodatkowo przepisy religijne definiowały, że kobiecie w stanie błogosławio-
nym należy zapewnić schronienie: od 40 do 80 dni, w zależności od płci 
dziecka. Zatem było to poważne zadanie logistyczno-organizacyjne. Pozo-
staje zatem jeszcze jedna łamigłówka intelektualna do rozwiązania. Skąd  
w Ewangelii i w kolędach pojawił się żłobek? Okazuje się, że nasze współ-
czesne wyobrażenia o żłobie w rozpadającej się stajence nie mają się do-
brze w konfrontacji z właściwym znaczeniem tego słowa. W starożytności 
był to przenośny kosz albo rodzaj podwójnej torby, noszonej na grzbiecie 
wielbłądów. Jedna z części służyła jako skrytka na narzędzia, a druga na 
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jedzenie. Ba, Betlejem (hebr. Beit-lechem) oznacza właśnie „dom chleba”. 
Przypadek? Nazwa ta niewątpliwie zapowiada Mesjasza jako chleb dla 
swego ludu. A zatem Ewangelista Łukasz miał na myśli Jezusa rodzącego 
się w przenośnym koszyku na chleb. Zaskakujący symbol Jezusa jako chle-
ba do spożycia, dzięki któremu żyjemy. Nasuwają się tutaj słowa z ostatnich 
stron Ewangelii: „To jest Ciało moje za was wydane”.. Co się wtedy wyda-
rzyło w Betlejem? Jak wyglądała chwila narodzin? Czy Świętemu Józefowi 
pomagał ktoś przy porodzie, czy sam się sprawdził jako fachowy położny?  
A może zastępy anielskie towarzyszyły rodzicom Jezusa? Ciekawe, dlacze-
go Jezus urodził się w miejscu, gdzie ludzie nie byli szczególnie zainte-
resowani religią, jak współcześni: wierzący, ale mało praktykujących. Tego 
niestety nie wiemy, a jeżeli kogoś rozpiera ciekawość, co do szczegółów, to 
jestem przekonany, że gdyby te niuanse miały jakiekolwiek znaczenie dla 
naszego zbawienia, to ewangeliści nie zawahaliby się nas o tym poinfor-
mować na kartach Ewangelii. Chcieli jednego, abyśmy zrozumieli fenomen, 
wielkość tych wydarzeń, a nie dywagowali, czy pieluszki, w które owinięto 
Jezusa były jednorazowego użytku, czy to może rodzaj jakiś pampersów. 
Powiedzieli tylko tyle, aby ocalić tę Tajemnicę. Być może jednego nie prze-
widzieli, że Europejczyk niczego tak nie lubi, jak niedopowiedzeń.

SYBERYJSKIE CHŁODY W BETLEJEMSKIEJ GROCIE 
Czyżby Józefa i Maryję zaskoczyła syberyjska zima, z dużą ilością śnie-

gu, w którym trzeba było brodzić po kolana? A może Maryja nie była dobrze 
zaopatrzona i nie miała, w co ubrać swoja pociechę? Kiedy te pytania pró-
bujemy skonfrontować z obchodzonymi świętami 25 grudnia, to doznajemy 
poważnych rozterek intelektualnych. Poza tym chrześcijanie pierwszych 
wieków nie wyglądali pierwszej gwiazdki ani nie chodzili na Pasterkę. W ka-
lendarzu kościelnym Boże Narodzenie pojawia się dopiero...w IV wieku. Je-
żeli ktoś chciałby w swoim prywatnym kalendarzu, gdzie odnotowuje ważne 
daty i rocznice, umieścić precyzyjną datę narodzin Jezusa, to rozczaruje 
się, ponieważ nie będzie mógł tego zrobić. Nie możemy z matematyczną 
dokładnością podać nawet roku narodzin Jezusa, a tym bardziej konkret-
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nego dnia. Bibliści wraz z historykami, badającymi precyzyjnie Pismo Świę-
te stwierdzają, że poprzez analizę wydarzeń z dziejów świata, możemy 
jedynie przypuszczać, kiedy narodziny miały miejsce. Z pewnością poród 
dokonał się w chłodnej porze, także dlatego, że ułatwiło to podróżowanie 
Józefowi z Maryją. Co w takim razie z malutkim Jezusem, przemarzniętym 
do szpiku kości? Z pewnością syberyjskie chłody nie stały się doświadcze-
niem Jezusa. W palestyńskich grotach jest stała temperatura, która wyno-
si ok. 20 stopni. A zatem, jakim cudem w naszych kalendarzach, data 25 
grudnia, jest określona jako Boże Narodzenie? Data ta posiada znaczenie 
symboliczne, a każdy, kto posiada elementarną wiedzę z pogranicza astro-
nomii i geografii, szybko skojarzy, że jest to dzień przesilenia zimowego. 
W zamierzchłej starożytności, w tym dniu, Rzymianie świętowali narodziny 
boga Słońca. Chrześcijanie podeszli do sprawy profesjonalnie i chcieli w ten 
sposób, przeciwstawić się temu świętu nadając mu nowy sens narodzenia 
Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa – będącego „Słońcem sprawiedliwości” 
(Mal 3,20) i „światłością świata” (J 8,12),  czy jak precyzuje sam św. Łukasz 
„Światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32).

ŚWIEĆ, GWIAZDECZKO, ŚWIEĆ
Charakterystyczny utwór kolędowy w wykonaniu Arki Noego, towarzy-

szył mi jako małemu brzdącowi w rodzinnej parafii podczas rorat. Sprowoko-
wał on mnie do poszukania odpowiedzi, czym był ten fenomen astronomicz-
ny, który pobudził cały ówczesny świat do poszukiwania nowo narodzonego 
Boga. A może to tylko fantazja ewangelistów, którzy rozmarzeni spoglądali 
w gwiazdy? Naukowcy coraz bardziej skłaniają się ku teorii, o zaistnieniu fe-
nomenu astronomicznego. Z naukowego punktu widzenia wynika, że waż-
ne jest to, co odnotował św. Mateusz: „Wtedy Herod przywołał potajemnie 
Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A oto gwiaz-
da, którą widzieli szła przed nimi i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię.” A zatem gwiazda betlejemska była zjawiskiem całkiem nowym. 
Poruszała się po niebie, w kierunku ze wschodu na południe. Jeżeli była 
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to gwiazda „z miotłą” to wychodzi na to, że Mędrcy ujrzeli kometę. Dla świata 
nauki do 2004 roku był to twardy orzech do zgryzienia. Amerykański pasjonat 
przestworzy dokonał odkrycia „gwiezdnej tajemnicy”. Po starannych oblicze-
niach orbity okazało się, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że pasuje ona 
do daty narodzin Jezus. Dlaczego tamtej pamiętnej nocy, gwiazda betlejemska 
tak łatwo była zauważalna? Odpowiedź wydaje się oczywista - ze względu na 
znikome zapylenie nieba jak i fakt, że Betlejem nie było rozświetloną sztucz-
nymi światłami metropolią, podobnie jak cały ówczesny świat. Panowały tam 
idealne warunki do obserwacji nieba. Naukowo udowodniono także, że astro-
logowie babilońscy, których utożsamiamy z mędrcami, oczekiwali od 7 roku 
przed Chrystusem, na narodzenie „władcy świata”. 

Poszukiwaczy wrażeń z serii programów „Nie do wiary” chciałbym uspo-
koić, że jeśli ktoś z nich ujrzał w wieczór wigilijny w 2011 roku jasny obiekt, nie 
ma konieczności informować o tym Watykanu. Nie była to betlejemska kometa, 
ale międzynarodowa stacja kosmiczna, która znalazła się nad polskim niebem 
dokładnie o 16.54 i 18.29.

LĄDOWANIE W BETLEJEMSKIEJ GOSPODZIE 
Tajemnica Bożego Narodzenie w największych niedowiarkach, może 

spowodować to, że ze swojego słownika pozbędą się określenia, że tym 
światem rządzi bliżej nieokreślony przypadek. Najważniejsze narodziny 
świata dokonały się w ściśle określonym momencie dziejowym. Dlacze-
go wtedy, a nie dzisiaj, kiedy narodziny Mesjasza byłyby transmitowane 
przez stacje telewizyjne, a wiadomość o Jego przyjściu obiegłaby świat 
w mgnieniu oka w wirtualnym świecie? Jedni zobaczyliby w Nim lidera, 
inni jako ateistyczni apostołowie przekonywaliby nas, że to przypadek 
do przebadania dla psychiatry. Zbieg okoliczności, a może misterny plan 
Boga? Wystarczyłoby urodzić się 100 lat później, a nauczanie Jezusa 
zostałoby pozbawione punktu odniesienia, jakim była Świątynia w Jerozo-
limie, zburzona przez Rzymian w 70 roku po Chrystusie. Pozwolę sobie 
w tym miejscu na zacytowanie Szymona Hołowni, który trafnie określił ten 
logiczny ciąg bożonarodzeniowych wydarzeń:„Gdy jednak patrzy się na 
tło Boskich zdarzeń, na to, jakie „gazy” gromadziły się pod skorupą świa-
ta, również pod fundamentami Cesarstwa, trudno nie dojść do wniosku, że 

gloria in excelsis deo
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tylko taki skład mógł posłużyć jako paliwo do rakiety wynoszącej Chrze-
ścijaństwo do religii światowej. Lądowanie w betlejemskiej gospodzie nie 
było więc dramatyczno-romantyczną wycieczką na bliskowschodnią pro-
wincję, ale precyzyjnie zaplanowaną operacją.” Wszyscy, co byli przed 
i po, tacy jak Budda, Konfucjusz, Mahomet byli założycielami religii, ale  
w sposób samotny. Jezus wręcz przeciwnie -  był oczekiwany, co naj-
mniej dwadzieścia wieków przed swoim narodzeniem. Dzisiaj Kościół 
przez następne wieki prowadzi to dzieło. To wręcz sprzeczne z prawami 
rządzącymi historią, ponieważ Jezus był głoszony nie przez jednego, 
ale setki proroków. W 1947 odkryto w Qumrann księgę proroka Izaja-
sza, papirus liczący dwa tysiące lat, identyczny z tekstem, jaki możemy 
znaleźć w każdej księgarni. Wskazuje to wyraźnie na fakt, że nasze za-
patrywania na Mesjasza, który się narodził w Betlejem, nie są wymysłem 
ludzkości, która musiała dojść w rozwoju do momentu, aby wymyślić 
sobie Chrześcijaństwo. Nasza wiara czerpie swoje „listy uwierzytelnia-
jące” także z judaizmu, którego teksty zachowały się nietknięte. Patrząc 
na ten świat z góry, ma się wrażenie, że Bóg dobrze wiedział, że właśnie  
w tym dziejowym momencie, ziemia głośno prosiła, aby się na niej zjawił. 

POZWÓL BOGU POPRZEWRACAĆ TWOJE MYŚLENIE DO GÓRY NO-
GAMI

Boże Narodzenie po raz siódmy przeżyję we wspólnocie zakonnej. 
Będziemy się wspólnie radować przy wigilijnym stole, dzielić opłatkiem 
i entuzjastycznie śpiewać kolędy. A wieczorem przyjdzie taki moment, 
aby na chwilę zamilknąć, aby dać się wzruszyć i zaskoczyć przycho-
dzącym Bogiem, który zaskakuje człowieka swoimi pomysłami do granic 
możliwości. Aby zachwycić się czymś, czego historia świata doświad-
czyła jeden jedyny raz- Bogiem tak blisko człowieka. Jednych ta histo-
ria zachwyca, innych bulwersuje, a innych inspiruje do popukania się  
z politowaniem w głowę. A Ciebie? Na drogach intelektualnych zakrętów 
wobec tajemnicy Bożego Narodzenia, życzę Ci, Drogi Czytelniku, aby 
zachwyt nad Bogiem, który przychodzi, przewrócił do góry nogami, Twój 
poukładany bożonarodzeniowy świat pomiędzy choinką a kolejną porcją 
świątecznego karpia. 

gloria in excelsis deo
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Maciej Guziejko CRL: Kiedy zaczyna się czas Bożego Narodzenia  
w radiu rozbrzmiewają świąteczne utwory. Zauważyłem, że w większo-
ści jest to muzyka zagraniczna. Nie ma Pan wrażenia, że polscy kompo-
zytorzy i wykonawcy w świątecznej muzyce są nieco zacofani? 

 Sebastian Szumski: W czasie Bożego Narodzenia w środkach masowe-
go przekazu, takich jak radio czy telewizja, zauważam „wybuch” świątecznej 
muzyki. I ma Kleryk rację, że w większości jest to muzyka zagraniczna. Nie-
kiedy tylko zabrzmi „nieśmiertelny” Rynkowski, lub nasze polskie Mazowsze-
(śmiech). Nie uważam jednak, że nasza muzyka czy też nasi wykonawcy są 
zacofani.

Dlaczego więc Polskie utwory świąteczne są przez nas - POLAKÓW, 
tak słabo doceniane? 

Myślę, że brak popularności polskiej muzyki kryje się w mentalności Po-
laków. Zawsze było tak i  jest tak do dzisiaj, że to, co zachodnie i zagraniczne 
jest jakby „lepsze”. Polska jest dalej takim krajem, w którym to, co przychodzi 
z zagranicy, szczególnie granicy zachodniej, jest bardziej przyswajalne i bar-
dziej akceptowalne. W naszym kraju liczy się to, co modne. Dlaczego więc 
nie słychać tak wielu polskich utworów? Myślę, że właśnie z tego powodu. 
Polskie utwory są dzisiaj po prostu niemodne.

Dodam, że szczególnie ludzie młodzi powinni przyswajać sobie polską 
muzykę, także tę świąteczną. Przecież to oni będą kiedyś przekazywać mu-
zyczne dziedzictwo swojemu potomstwu. Tymczasem ich uwagę przykuwa 

Polska muzyka nadaje się tylko do kosza?

KOLĘDY
  utwory z ładunkiem pozytywnej energii
Z Panem Sebastianem Szumskim, śpiewa-
kiem operowym Capelli Cracoviensis,  
absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Krakowie, rozmawia   
Maciej Guziejko CRL:

Maciej Guziejko CRL
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muzyka zagraniczna. Gdy jeszcze śpiewa ją jakaś znana gwiazda czują się 
rewelacyjnie. 

A czy nie uważa Pan, że coraz więcej Polaków woli proste, nieskom-
plikowane utwory?

Problem, na który zwraca Kleryk uwagę trzeba przeanalizować od pod-
staw. Proszę się zastanowić: jak jest traktowana muzyka w naszym kraju? 
Jest traktowana marginalnie! Opowieści moich pierwszych profesorów, choć-
by śp. Profesora Stuligrosza, opowiadały o Polsce przedwojennej, ale także 
latach powojennych, gdzie przy każdej szkole podstawowej, liceum, istniał 
chór lub mała orkiestra. W szkołach uczono śpiewać, grać na instrumentach, 
a nie, jak dziś suchej teorii, która dla wielu, bez praktyki, jest nieciekawa.  
W większości kościołów ludzie spotykali się, aby wspólnie śpiewać. Istniało 
wiele chórów kościelnych prowadzonych na bardzo wysokim poziomie. Muzy-
ka dawniej była dla człowieka czymś nieodłącznym, czymś, co towarzyszyło 
mu, na co dzień. Ludzie, także młodzi, chodzili do filharmonii, chodzili do ope-
ry, interesowali się muzyką. Nie krępowali sie muzyki. Teraz jak to wygląda? 
Lekcje muzyki odbywają się w szkołach raz w tygodniu. Często są to zaję-
cia, na których podawana jest jałowa teoria bez praktyki! A muzyka to przede 
wszystkim praktyka, to działanie, to wyrażanie emocji, poprzez śpiew!

Nie wiem, z czego to wynika. Czy mamy takich pedagogów, którzy nie 
potrafią zainteresować przedmiotem? Czy też nasze społeczeństwo tak ucie-
kło od muzyki? Problem tkwi raczej u podstaw, w wychowaniu, także mło-
dych pedagogów, którzy dzisiaj zajmują się muzyczną edukacją. Tak jak już 
wspomniałem, muzyka dziś w wyobrażeniu większości młodych ludzi to tylko 
taka, którą grają w dyskotece lub telewizji. Muzyka komercyjna, rozrywkowa. 
A co z muzyką Mozarta, Bacha, Haendla, Beethovena, Moniuszki? Nie jest 
tak, że muzyka, której słuchamy teraz w środkach masowego przekazu wzięła 

się znikąd. Ona powsta-
ła jako kontynuacja cze-
goś. Dzisiejsza muzyka, 
nawet muzyka rozrywko-
wa, powstała na funda-
mentach dawnej muzyki. 
Ludzie lubią to, co roz-
rywkowe, to, co podaje 
telewizja i radio. Muzyka 
klasyczna, uważana jest 
niesłusznie za „muzykę 
elit”, staroświecką. Jak 
się dzisiaj traktuję wyj-
ście do filharmonii? Jako 
coś elitarnego, nudnego, 
niemodnego, coś dla 
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profesorów, ludzi bogatych,... A przecież 
bilet do filharmonii kosztuje mniej więcej 
tyle, co dwa bilety do kina. A spektakle 
operowe, reżyserowane przez młodych 
reżyserów, są ukazywane w niezwykle 
nowatorski, współczesny sposób, bez 
problemu trafiający do młodego poko-
lenia. Trzeba tylko pozbyć się stereoty-
powego myślenia. Przyjść, wysłuchać  
i zobaczyć i dopiero wówczas dokonać 
oceny i wyboru. Bo przecież nie jest tak, 
że muzyka operowa, klasyczna, musi być 
dla każdego, a muzykę rozrywkową trze-
ba wyeliminować.  

A co Pan Myśli o programach  
w stylu Must be the music, Mam talent? 

Te programy adresowane są do zdolnych młodych ludzi, dla których po-
pularność i kariera medialna jest ważniejsza od samej muzyki. Są poświę-
cone muzyce rozrywkowej, która daje radość, przy której można potańczyć, 
którą można usłyszeć w telewizji. Uczestnicy takich programów nastawieni 
są przede wszystkim na wygraną, co oznacza wejście w świat muzycznego 
show-biznesu. Niestety właśnie takie programy są powodem, iż muzyka kla-
syczna, staje się zapomniana, jest spychana na margines. Czy widział Kleryk 
kiedyś w telewizji duży reportaż lub program poświęcony jakiemuś konkurso-
wi operowemu?

Gdzie wiec tkwi problem?
Myślę, że w edukacji, którą każde dziecko rozpoczyna w domu, ze swo-

imi rodzicami. Jeśli w rodzinach nie śpiewa się, nie dba się o muzykę, nie 
pokazuje się różnorodności muzyki, jej piękna, to nic dziwnego, że dziecko 
nie wie, kim był Mozart, Beethoven, Jan Sebastian Bach, czy współczesny 
nam Penderecki. Interesuje się wyłącznie muzyką, którą słyszy w radiu czy 
w telewizji. Muzyka jest ważnym elementem ludzkiego życia. Nie można jej 
zaniedbywać, ani spychać na margines. 

Gdzie więc kryje się „banalność” współczesnych utworów? Chodzi 
mi o techniczne szczegóły, dzięki którym jestem w stanie odróżnić war-
tościową muzykę, od tej dla niewybrednych koneserów?

Pod względem technicznym muzyka, którą zwykliśmy nazywać „rozryw-
kową” nigdy nie może rywalizować z muzyką, którą możemy usłyszeć w fil-
harmonii czy operze. I wcale tutaj nie chodzi o banalność rozrywkowej muzy-
ki, tylko o to, iż jest bardziej dostępna, jest jej więcej w mediach, na ulicy, co 
sprawia, że trafia do ogromnej rzeszy młodych ludzi. Jednak nie oznacza to, 
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że muzyka słuchana w filharmonii czy operze jest gorsza lub mniej atrakcyjna. 
To muzyka, która powstaje dzięki żywym ludziom, na żywo, bez elektronicz-
nych zabiegów. Taka muzyka jest w ogóle inaczej skonstruowana. Banalny 
przykład: piosenkę, którą usłyszy Kleryk w radiu, najczęściej od razu może 
Kleryk powtórzyć, zanucić pod nosem. Jej melodia wpada w ucho. Nie ma 
w niej skomplikowanej orkiestracji (rozpisanie muzyki na orkiestrę), nie ma 
podziałów na głosy. Muzyka z filharmonii jest wymagająca. Do jej zrozumienia 
potrzebne jest skupienie, pewna kontemplacja, specjalny odbiór. Żeby ją zro-
zumieć, trzeba się w nią wczuć. Musi zawsze być potraktowana z szacunkiem. 
Nie uważam, żeby do muzyki popowej czy rockowej trzeba było podchodzić  
z takim namaszczeniem…

Troszkę odbiegliśmy od początkowego tematu… Czy może mi Pan 
powiedzieć kilka słów o tym, czym w ogóle są kolędy, pastorałki? Czy 
jest w ogóle ustalony podział? 

Legendy mówią, że autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu. 
Kolęda była śpiewana blisko szopki bożonarodzeniowej, która rzekomo rów-
nież jest autorstwa św. Franciszka. Przy szopce zbierali się ludzie i śpiewali 
świąteczne pieśni, które przetrwały do dziś. Tak mówi legenda. 

Etymologia słowa „kolęda” pochodzi od łacińskiego słowa „calendae”- 
dzień miesiąca. Chodzi tutaj o pierwszy dzień roku. W ludach słowiańskich 
dzień ten utożsamiany był z przypadającym przesileniem zimowym, które było 
nazywane „świętem godowym”. Później dzień ten utożsamiano z Bożym Naro-
dzeniem. W Rzymie „calendae” to obchody styczniowe czczone jeszcze przed 
Narodzeniem Chrystusa. Dzień ten nazywał się również „Mensis Januaris”. 
Rangi temu dniu nadawało ważne wydarzenie -  zmiana konsulów w Rzymie. 
Od 46 roku p.n.e. Juliusz Cezar wydał dekret, ustanawiający 1 stycznia po-
czątkiem nowego roku administracyjnego. Ludzie traktowali ten dzień szcze-
gólnie. Składali sobie życzenia pomyślności w nadchodzącym roku. Przy tej 
okazji śpiewali sobie piosenki, w których zawierali swoje życzenia.  Pieśni te 
nazwali od dnia, w którym je śpiewali: „calendae” Stąd nazwa „kolęda”.

 Z czasem 1 stycznia został utożsamiony z Bożym Narodzeniem. Chrze-
ścijaństwo się umacniało, a kolędy zaczynały mieć charakter bardziej religijny. 
Od stylu świeckiego, w którym życzono sobie pomyślności, szczęścia, pieśni 
zaczynały opowiadać o narodzeniu Chrystusa. Taka jest geneza kolęd. 

Wraz z upływem lat nazwa ta ewaluowała. Dziś przez kolędę rozumie się 
również wizytę duszpasterską czy też świąteczną wizytę kolędników, których 
można jeszcze spotkać na polskich wsiach. Choćby na Podhalu, z którego 
pochodzę. 

Najstarsza polska kolęda to: „Zdrów bądź Królu Anielski”. Kolęda pochodzi 
z 1424, jej autor jest nieznany. Najbardziej znaną kolędą przetłumaczoną na 
300 języków i dialektów jest „Cicha Noc”. Powstała ona w 1818  roku w Obe-
rstdorfie w Alpach. Autorem jest ks. Józef Mohr oraz  Franc Ksawer Gruber. 
Z autorstwem kolęd jest różnie. Często nie znamy autorów. Niejednokrotnie 
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powstawały one potajemnie. Były komponowane na plebaniach, pisane przez 
organistów i przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Kolędy wnoszą w nasze życie wiele radości. Oddają klimat czasu, które-
mu towarzyszą. Nic dziwnego, że w Kościele można je śpiewać do 6 lutego, 
gdyż mało który utwór muzyczny niesie ze sobą tak wielki ładunek pozytywnej 
energii! 

A pastorałki?
Kolędy jak mówiliśmy w swej tematyce nawiązywały do narodzin Chry-

stusa. Później inspiracji do utworów świątecznych zaczęto szukać również  
w tematyce świeckiej i ludowej. Tak powstały pastorałki. 

Czy zna Pan może polskie tradycje mocno związane z kolędami? 
To, co przetrwało w Polsce, choćby na Podhalu skąd podchodzę, to zna-

ne wszystkim kolędowanie. Jest to wspólne radowanie się z Narodzin Jezusa. 
Polega na chodzeniu od domu do domu i śpiewaniu różnych kolęd i pasto-
rałek. Jak już dobrze wiemy zwyczaj ten sięga czasów rzymskich, w których 
ludzie śpiewem składali sobie noworoczne życzenia.
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Zauważyłem również, że niektórzy artyści lubią tworzyć nowe aran-
żacje do tradycyjnych polskich kolęd. Czy jest to według Pana dobre? 
Czy nie uważa Pan, że niektóre są mocno przesadzone?

Niektóre aranżacje z pewnością są mocno przesadzone i bardzo odbie-
gają od ideału. Wiele polskich kolęd pisanych było przecież w charakterze 
poloneza, mazurka, kołysanki (Gdy śliczna Panna – kołysanka, Polonez- Bóg 
się rodzi, Mazurek- Dzisiaj w Betlejem). Wiele dzisiejszych aranżacji w ogóle 
nie przypomina ich pierwotnego charakteru. Nie podoba mi się, gdy współ-
czesne aranżacje rodzą nowe twory. 

Oczywiście są też artyści popowi, którym nowe aranżacje wychodzą zna-
komicie. Tacy artyści zawsze podchodzą z należnym szacunkiem do daw-
nych utworów. Dla mnie jest to pewien sposób na przekazywanie naszej tra-
dycji. Kolędy w dobrych, nowych aranżacjach mają wzięcie!

Czy w swojej muzycznej karierze spotkał Pan szczególną „profana-
cję” kolęd? 

Jako wykonawca, podczas koncertu, nigdy nie musiałem śpiewać dziw-
nych opracowań, czegoś, co wywoływało we mnie dyskomfort muzyczny.  
W telewizji, czy też w radiu, zdarzyło mi się usłyszeć utwory, które tylko  
z nazwy przypominały dawne kolędy. Zdarza się to wielu polskim „gwiazdom” 
muzyki rozrywkowej. Z kolęd zrobią swoje rockowe piosenki. Śpiewają je we 
własnym zmanierowanym stylu. Według mojej oceny kolędy, to utwory, na 
których nie należy „muzycznie eksperymentować”.

Co ma Pan na myśli?
Tacy artyści odwołują się do własnej interpretacji. Jakby chcieli powie-

dzieć, że to oni są artystami, mającymi zawsze prawo wnosić coś od siebie. 
Chcą na siłę się odróżniać, chcą być unikatowi. Nie chcą śpiewać kolęd tak 
jak robią to inni ludzie. Chcą śpiewać tak jak nikt nie śpiewa, a to dobre nie 
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jest! Kolęda nie jest czymś, czym można żonglować jak się żywnie podoba. 

Na koniec czy mógłby Pan wymienić nazwiska osób, które dużo 
wniosły do polskiego skarbca muzyki świątecznej? 

Jestem muzykiem klasycznym, dlatego pozwoli Kleryk, że będę mówił  
o muzyce klasycznej. Wspomniałem już o Janie Maklakiewiczu i Feliksie No-
wowiejskim. Ci dwaj kompozytorzy wnieśli ogromnie dużo w popularyzację 
kolęd. To oni stworzyli liczne i nowe opracowania kolęd dla chóru. Muszę 
wspomnieć również o moim ukochanym Profesorze, już nieżyjącym, Stefanie 
Stuligroszu. Profesor Stuligrosz brał na warsztat kolędy i pisał nowe aranża-
cje. Ci wszyscy kompozytorzy nie tylko opracowywali istniejące kolędy, ale 
również, pisali nowe utwory. 

A jaka jest Pana ulubiona kolęda? 
Bardzo lubię wszystkie kolędy, ale moim numerem jeden jest chyba  

„O gwiazdo Betlejemska”. Zdaję sobie sprawę, że melodia tej kolędy nie jest 
jakaś szczególna, ale wchodzą tu w grę względy sentymentalne. Poznałem tę 
kolędę jako mały chłopiec w chórze Profesora Stuligrosza. Raz miałem nawet 
okazję wykonywać ją solo. Dlatego jest tak bliska mojemu sercu. Są to jednak 
pobudki czysto refleksyjne. 

A czy słucha Pan kolęd w ciągu roku?
Kolędy jednoznacznie kojarzą mi się z okresem Bożego Narodzenia. 

Choć słuchanie kolęd w ciągu roku nie jest grzechem, sam tego nie prak-
tykuję. Kolędy słucham tylko w okresie Bożego Narodzenia, bo opowiadają  
o ważnym okresie. Chcę je zostawić tylko dla tych, radosnych, zimowych dni. 
Kolędy są ich dopełnieniem…    

Bardzo dziękuję za rozmowę! 
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„Zima” Daniel Pawlak

czy „wiosna”
Wiary?

Na postawione w tytule pytanie można od-
powiedzieć słowami, które wypowiedział 
francuski eseista Pierre Emmanuel „Jestem 
pewny, że wiara jest wiosną świata, tak 
jak ateizm i laicyzacja jest jego zimą”. 
Optymizm autora tych słów jest jak naj-
bardziej uzasadniony. Jednak jak to wy-
gląda w życiu współczesnego człowieka? 
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Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać na co dzień,  
a nie tylko przy szczególnych okazjach? Niewątpliwie tak, ale jest też praw-
dą, że potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by 
przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. 
Taka jest po prostu ludzka natura. Zatem wydawać by się mogło niby takie 
proste słowa - Rok Wiary - jednak trzeba sobie indywidualnie odpowiedzieć 
na to pytanie, co dla mnie znaczą te dwa słowa: Rok Wiary? A może nawet 
jedno: Wiara?

Wszyscy pamiętamy słowa Ojca Świętego Benedykta XVI z pielgrzym-
ki do naszej Ojczyzny w 2006 roku, gdy mówił: „Trwajcie mocni w wierze!” 
Zastanawiam się, zatem nad tym, co dziś, dla współczesnego człowieka 
znaczy wierzyć? Z jednej strony słyszymy tych, którzy mówią: „Ja wierzę, 
ale to moja prywatna sprawa”. Zazwyczaj, tak bardzo prywatna, że nie wi-
dać, żadnych przejawów tej „prywatnej” wiary. Inni mówią: „Ja to dopiero 
wierzę, byłem na pielgrzymce w Lourdes, Fatimie, Ziemi Świętej, Watyka-
nie”. Ale co te pielgrzymki zmieniły w twoim życiu na lepsze, w twojej relacji 
do Pana Boga? Wróciłeś inny? Z pogłębioną wiarą? Jeszcze inni wyznają 
zasadę: „Bóg tak, Kościół nie”! Przecież, gdyby nie Kościół, to nie usły-
szeliby o Chrystusie. Powszechna stała się opinia, że czasy dla Kościoła 
są trudne: mamy do czynienia z agresywną laicyzacją, a nawet z tym, co 
Benedykt XVI nazwa „chrystofobią”. Tak naprawdę Kościół od 2 tys. lat żyje  
w trudnych czasach... Nasuwa się, zatem ewangeliczne pytanie „Cóż mamy 
czynić?”. Papież zauważa, że znamy odpowiedź Jezusa na to pytanie: „Na 
tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, któ-
rego On posłał” (J 6,29). A zatem jesteśmy wezwani, by „na nowo odkryć 
smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół 
i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami”.

Papież Benedykt XVI, 11 października 2012 uroczyście zainaugurował 
w całym Kościele Rok Wiary, który doskonale wpisuje się w obchodzenie 
50 rocznicy Soboru Watykańskiego II. Ta właśnie zbieżność „może być do-
brą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych, 
które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II nie tracą wartości ani bla-
sku”. Sobór był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku. Jest 
nim nadal. Dlatego trzeba nam wracać do soborowych dokumentów, z któ-
rych możemy się uczyć autentycznej wiary. Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, 
to także 20 rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Be-
nedykt XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest jednym z najważniejszych 
owoców Soboru Watykańskiego II. „Właśnie w tej perspektywie Rok Wiary 
powinien - pisze w swym liście „Porta fidei” Benedykt XVI - wyrazić wspólne 
zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wia-
ry, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą syntezę. Pod-
kreślił, że „znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli 
następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na 
łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, 

„wiosna”
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co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym”. Staje się w tym widoczne 
bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i jakie oferował na prze-
strzeni dwóch tysiącleci swej historii.

Papież wyraził oczekiwanie, że Rok Wiary „rozbudzi w każdym wierzą-
cym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni”. Wiarą ułomną, bowiem,  
a właściwie jej brakiem, jest postawa przytoczona na początku artykułu, po-
stawa wybierania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co człowiekowi 
subiektywnie pasuje i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór 
i podobieństwo.

Patrząc na to, co dzieje się wokół, na coraz większy upadek człowieka, 
uświadamiam sobie, że bez Pana Boga i jego pomocy, trudno jest wytrwać 
w swoim człowieczeństwie. Rozwiązłość, kult ciała, materializm, czyli pseu-
do - wartości, które nas zewsząd otaczają stają się normą postępowania. 
Kilka miesięcy temu oglądałem film „For Greater Glory” przedstawiający 
powstanie Cristero (w dialekcie meksykańskim oznacza „chrystusi”) i jego 
walkę z antyklerykalnym rządem w Meksyku w latach 20 ubiegłego wie-
ku. Poruszyła mnie w nim historia Jose Luisa Sancheza del Rio, 14-letnie-
go chłopca, który pomimo tortur... nie wyrzekł się wiary w Chrystusa. I za 
to musiał zginąć. Oprawcy zdarli mu skórę ze stóp i zmusili do chodzenia 
po rozsypanej soli, chłopiec wył z bólu, krwawiąc coraz bardziej; w końcu 
żołnierze powiedzieli mu: „Jeśli zawołasz: <Śmierć Chrystusowi Królowi>, 
wówczas cię oszczędzimy”. On jednak wykrzyknął: „Niech żyje Chrystus 
Król! Niech żyje Matka Boża z Guadalupe!”. Wściekły dowódca rozkazał 
żołdakom zadawać ciosy bagnetem, Ci przebijali jego ciało, ale Jose po 
każdym pchnięciu tylko krzyczał: „Viva Cristo Rey!”, dopóki go nie zastrzeli-
li. Chłopiec ten został beatyfikowany przez Benedykta XVI w 2005 roku jako 
męczennik za wiarę. Po filmie przyszła refleksja na temat mojej wiary.

Łatwo jest wierzyć, kiedy wokół jest bezpiecznie - dobra praca, miesz-
kanie, porządny samochód, urlop zimą i latem, oszczędności - ale jak ja 
bym się zachował w sytuacji prześladowania? Zastanawiałem się czy rze-
czywiście wiara jest siłą przemieniającą. Obejmująca całe me życie, moje 
uczucia, serce, inteligencję, wolę, cielesność, emocje, ludzkie relacje. Czy 
też może jest tylko jednym z elementów, które są częścią mojego istnie-
nia, nie będąc jednak tym determinującym, który angażuje mnie całkowi-
cie? Uświadomiłem sobie wówczas, że człowiek, bowiem z natury ciąży ku 
temu, co widzialne, co można wziąć do ręki, dotknąć, sprawdzić, zmierzyć, 
zważyć, policzyć. Chcielibyśmy wiedzieć, mieć pewność. Znać tylko to, co 
widzą oczy, co mogę wziąć do ręki, poczuć. To przestrzeń doświadczenia, 
wiedzy. Tym niemniej rzeczywistość wiary nie jest tylko rodzajem przeczu-
cia, czymś alternatywnym w stosunku do wiedzy. Jest wiele takich rzeczy-
wistości, do których pewności dochodzimy drogą wiary. Posłużę się takim 
oto porównaniem: gdy spadochroniarz zapytałby kogoś z obsługi naziemnej 
lotniska: „Czy mój spadochron na pewno jest spakowany?”, a ten odpo-
wiedziałby zdawkowo: „Wierzę, że tak”, skoczkowi by to nie wystarczyło, 



27

chciałby wiedzieć. Kiedy jednak poprosiłby przyjaciela, aby mu spakował 
spadochron i potem ten na takie samo pytanie odpowiedziałby mu: „Tak, 
sam go spakowałem, możesz mi wierzyć!”, to spadochroniarz ma więcej 
niż przypuszczenie, więcej niż wiedzę, on ma pewność! Skąd my tę pew-
ność czerpiemy? Otóż tym, który mówi mi te same słowa jest Bóg: „Możesz 
mi wierzyć. To, co tobie objawiłem, o sobie, o tobie, o twoim losie, o mojej 
do ciebie miłości, o moich planach zbawczych jest prawdziwe, możesz mi 
wierzyć. Osobiście spakowałem ci twój spadochron, abyś mógł łagodnie 
skoczyć tam, gdzie na ciebie czekam. Możesz mi wierzyć”. Dla mnie wiara 
ma być podstawą mojej modlitwy. Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze 
ważniejsze, Komu wierzymy. W modlitwie rozmawiam z Bogiem, któremu 
wierzę, który mówi do mnie: „możesz mi wierzyć”. Wspomniany bohater 
filmu - Jose – z uwagi na swój młody wiek i ogromną dojrzałość – jest  
w moich oczach gigantem wiary.

Dziś całemu światu stechnicyzowanemu i zlaicyzowanemu potrzebne 
jest świadectwo wiary. Ono otwiera na świat Boży, nadprzyrodzoność, na 
wieczność. Rok Wiary ma nam również uświadomić niebezpieczeństwo 
kryzysu życia duchowego i religijnego, który w ostatnich latach dotyka 
świat. Rok Wiary ma również przyczynić się do nawrócenia, do odkrycia 
wiary, do jej pogłębienia, do pielgrzymowania „śladami wiary”, czyli podej-
mowania szeregu inicjatyw, które mają służyć umocnieniu naszej wiary, 
aby jak najszybciej odkryć na nowo to, co w życiu istotne.
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Łukasz Murański: Czy Ojciec pamięta czas zwołania Soboru Wa-
tykańskiego II? Czego Kościół i ludzie od niego oczekiwali? Czym dla 
Ojca było to wydarzenie?

o. Kazimierz Fryzeł CSsR: Czas zwołania Soboru Watykańskiego 
II przypadł na moje bardzo młode lata, byłem wówczas w II klasie szkoły 
średniej. Katecheta poinformował nas o zwołaniu Soboru, a duszpasterze 
rodzinnej parafii często w ogłoszeniach przypominali o tym, zachęcając 
do modlitwy w intencji obrad. Jako chłopak z rodziny tradycyjnie katolickiej 
nie rozumiałem aż tak głęboko samej idei Soboru, czy jego rzeczywistej 
potrzeby, ale wyczuwałem, że jeżeli papież zwołał, to musi być potrzebny,  
a z kolei katecheta starał się nam wyjaśniać cel, zachęcając nas do modli-
twy i ofiarowania podjętych wyrzeczeń w intencji owocnych obrad. 

W najbliższym środowisku mojej parafii raczej nie myślano, a przynaj-
mniej ja nie słyszałem takich wypowiedzi, że coś trzeba zmieniać, pogłę-
biać, chociaż my jako młodzież szkół średnich bardziej wyczuwaliśmy, iż 
niektóre momenty z życia religijnego winny być bardziej czytelne. Chociaż-
by język. Podczas Mszy św., czy nawet pewnych modlitwach w czasie in-
nych nabożeństw posługiwano się językiem łacińskim. Następnie, pewne 
style życia, chociażby zakonnic, które mieliśmy w parafii, już nam nie odpo-
wiadały. Zbyt dużo było dziwnej tajemniczości w życiu Kościoła, którą chcie-
liśmy poznać i spodziewaliśmy się, że ten Sobór nam ją wyjaśni. Chociaż 
kurtyna komunistyczna była dosyć szczelna, to jednak przeciekały pewne 
trendy z zachodu, zapowiadające zmiany, niektóre były sensacją, innych  
prawdę mówiąc, nie rozumieliśmy. Pomimo szczątkowej wiedzy o Soborze 
jako takim i docierających do nas wiadomości, zaczęliśmy w naszej klasie 
czasem ukradkiem dyskutować i snuć nadzieje na zmiany. Zresztą chyba 
w tym okresie naszego dojrzewania każdy młody spodziewa się zmian  
w instytucjach, w których żyje. 

 
Jaka była wiara ludzi żyjących w dobie Soboru?
Wiarę tego okresu mogę oceniać tylko patrząc na siebie, ale też boję 

się, że ta moja ocena z takiej dłuższej perspektywy i po przejściu semi-
narium, studiów wyższych, życia apostolskiego i zgłębiania samej proble-
matyki wiary, będzie miała  jakieś projekcje mojej aktualnej świadomości. 
Niemniej wracając do tamtych młodych lat, wiara dla mnie była przyjęciem 
istnienia Pana Boga, takiego, jakim Go określał nasz podstawowy kate-

Z Ojcem Doktorem Kazimierzem Fryzłem 
CSsR- Redemptorystą, wieloletnim pro-
boszczem, wychowawcą alumnów, aktualnie 
rekolekcjonistą i wykładowcą teologii 
pastoralnej, rozmawia Łukasz Murański 
CRL:
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chizm, zwłaszcza Piusa X. Wyrazem tej wiary było spełnianie praktyk re-
ligijnych, począwszy od modlitwy pacierzowej, uczestnictwa we Mszy św. 
w niedziele i święta obowiązujące, spowiedź - wówczas zachęcano nas 
do częstej, pierwszo-piątkowej. Także zwracano uwagę, żeby żyć w stanie 
łaski uświęcającej, a tym samym przyjmować jak najczęściej Komunię św. 
Zachęcano nas do udziału w katechezie, nawet na przekór władzom i do 
kultywowania innych tradycyjnych praktyk oraz zwyczajów religijnych. Ow-
szem, już katecheta próbował nam uzasadniać samo istnienie Pana Boga, 
gdyż słyszeliśmy z różnych źródeł, ze to mit, tak samo z Pismem św. Pod-
suwał nam książki, które mówiły nam o racjach za istnieniem Pan Boga. 
Myślę, że tak przedstawiała się wiara innych, być może, że starsze wów-
czas pokolenie spełniało praktyki religijne jako wyraz przeżywanej wiary, 
a na zarzuty przeciwko istnieniu Pana Boga nawet nie zwracali uwagi, 
sadząc, że to jest propaganda ateistyczna systemu. 

Jak Ojciec  sądzi, dlaczego ogłoszenie Roku  Wiary zbiegło się  
z 50 rocznicą zwołania Soboru Watykańskiego II i 20 rocznicą publi-
kacji Katechizmu Kościoła Katolickiego?

Przypuszczam, że myślą przewodnią Benedykta XVI była chęć i pra-
gnienie jeszcze głębszego powrotu i sięgnięcia  do dokumentów sobo-
rowych i Katechizmu Kościoła katolickiego, aby wprowadzić w życie to, 
co rzeczywiście dekrety soborowe podsuwały, być może nawet  odnowę, 
która dokonała się w wielu dziedzinach życia religijnego pogłębić albo 
też ustawić na głębszych podstawach teologicznych. Zaś poznanie KKK 
wydaje się konieczne w dobie szybkich przemian i przepływu informacji, 
a także wielkiego postępu  we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, 
by znajomość  Bożego Objawienia pomogła odnaleźć się wielu ludziom 
wierzącym.  Papież Benedykt XVI daje nam odczuć już nie jeden raz, że 
wprowadzanie odnowy życia Kościoła w jego funkcjach nie zostało jesz-
cze wystarczająco dokonane. Podobnie rzecz ma się ze znajomością pod-
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stawowych prawd wiary. Przeżywany Rok Wiary, jak ma nadzieję papież, 
zmobilizuje tak duszpasterzy, jak i wiernych do pogłębiania znajomości 
Bożego Objawienia i zarazem odnowi życie z wiary. 

Czy list apostolski „Porta Fidei” to jedyny dokument, który za-
powiada i podpowiada jak przeżywać Rok Wiary? Czy są może inne 
publikacje?

„Porta Fidei” jest dokumentem ogłaszającym, ale już wcześniej w na-
uczaniu bł. Jana Pawła II wyczuwało się, że pogłębienie wiary jest troską 
najpilniejszą w Kościele. Zauważa się to już w dokumencie „Novo Millen-
nio Ineunte”, gdzie Papież mówi o konieczności pogłębienia wiary i życia  
z wiary na progu trzeciego tysiąclecia. Następnie Encyklika „Deus Caritas 
est” Benedykta XVI, także zaprasza wszystkich chrześcijan, zwłaszcza 
tych, którzy przyjęli chrzest w niemowlęctwie, aby w dorosłym swym życiu 
świadomie obrali drogę wiary i życia z wiary. Zaraz po dokumencie zwo-
łującym Rok Wiary, Kongregacja Nauki Wiary wydała przecież instrukcję 
dotyczącą przeżywania tegoż roku. Sam obecny papież w wielu swoich 
przemówieniach podkreśla potrzebę oczyszczania i pogłębiania obrazu 
Pana Boga, gdyż niepełny obraz Boga prowadzi do życia nie odpowiada-
jącego prawdziwym wymogom wiary.

Ma się wrażenie, że już od dłuższego czasu, tak bł. Jan Paweł II, jak  
i Benedykt XVI, widzą wręcz konieczność pogłębienia wiary i życia z wiary. 
Oczywiście adhortacja posynodalna o Słowie Bożym „Verbum Domini”, 
jest szczególnym zaproszeniem do odnowienia wiary i obrazu Pana Boga 
na fundamencie powrotu i zgłębiania Pisma Świętego. 

Czy ogłoszony Rok Wiary pomoże, jeśli tak, to, w jaki sposób, 
działaniom na polu „nowej ewangelizacji”?

Jeżeli wierni, a zwłaszcza pasterze, kapłani i osoby zakonne w więk-
szości wejdą na drogę pogłębiania swojej wiary i oczyszczania obrazu 
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Boga w oparciu o zgłębianie Pisma Świętego, nauki Katechizmu Kościoła 
Katolickiego i ponownego przeanalizowania dekretów Soboru Watykańskie-
go II i zaczną przynajmniej w jakimś stopniu nowe życie z wiary, wówczas 
będą uzdolnieni do nowego przepowiadania, czyli do nowej ewangelizacji. 
Nowa ewangelizacja bez nowości życia tych, którzy ją mają głosić nie jest 
ani nową, ani właściwie żadną ewangelizacją, tylko przekazem doktryny 
ewangelicznej.   

Jak współczesny kapłan 
i człowiek świecki może na 
nowo odkrywać swoją wia-
rę? Przecież wszystko na 
ten temat wydaje się , że zo-
stało  już powiedziane?

Być może wielu duchow-
nych i chrześcijan ma większą 
znajomość prawd religijnych  
i być może rozumie je na głęb-
szym poziomie, ale to nie jest 
jeszcze wiara, do jakiej zapra-
sza nas Benedykt XVI. Od-
kryć na nowo swoja wiarę, to 
przede wszystkim ponownie 
medytować Pismo św., jako 
Boże Objawienie, rozmodlić 
się aż do przeżywania na mo-
dlitwie osobowych spotkań  
z Bogiem, zmierzać do życia  
w przyjaźni z Bogiem, odna-
wiać i pogłębiać ową więź po-
przez spotkania z Chrystusem 
w sakramentach i wreszcie 
życie swoje traktować jako 
dar służby i miłości dla tych, 
do których nas Bóg posyła, 
czy też, których nam powierzył  
w łasce powołania. 

Istotą wiary chrześcijań-
skiej jest przyjęcie w swoje życie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, życie  
z Nim, na co dzień, życie Jego wskazaniami, które nam nieustannie prze-
kazuje w Ewangelii. Przecież to jest dopiero wiara i życie z wiary. Wiara jest 
żywa, czyli przemienia i dynamizuje wszystkie wymiary naszego życia albo 
jej w ogóle nie ma. Często przyjmowanie istnienia Boga i to jeszcze bez 
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głębszej refleksji, spełnianie jakichś tam religijnych praktyk na fundamen-
cie tradycji, uważamy za wiarę, a w konsekwencji to wiara, o jaką Chrystu-
sowi chodzi. Dlatego w dziedzinie ożywiania, pogłębiania wiary, ma wiele 
do zrobienia każdy: kapłan, osoba zakonna, chrześcijanin i to w każdym 
nieomal okresie swojego życia. 

  
Czy ogłoszony w 1968 przez Pawła VI Rok Wiary wniósł coś świe-

żego i nowego w życie Kościoła? Skłonił go do jakiejś refleksji?
Mnie, jako wówczas jeszcze młodemu klerykowi, trudno ocenić, ale 

mogę powiedzieć jedynie z naszego podwórka seminaryjnego, że fascy-
nowaliśmy się owym wspaniałym Credo – Papieża Pawła VI, które napisał 
specjalnie na tamten Rok Wiary. Było to poszerzenie Credo Konstantyno-
politańskiego, które odmawia się podczas Eucharystii w niedziele i uro-
czystości. To Credo, opatrzone wspaniałym wstępem samego Papieża, 
ukierunkowywało nas na przeżywanie go o wiele głębiej, gdyż podczas 
jego wyznawania dawaliśmy się Bogu Ojcu objąć Jego miłością. Mogliśmy 
poczuć się umiłowanymi synami, uczyć się przyjmować największy dar 
Ojca, czyli Jezusa Chrystusa Odkupiciela w nasze życie i żyć z Nim, wsłu-
chując się w Jego Ewangelię, przyjmować Dar Ducha Świętego, którym 
zostaliśmy obdarowani, a który jest dla nas przewodnikiem na drogach 
życia aż do pełni. Z kolei dziękowaliśmy, że należymy do Kościoła, nowej 
wspólnoty Ludu Bożego, w którym możemy dzięki Chrystusowi obecnemu 
w sakramentach otrzymywać odpuszczenie grzechów i zmierzać z nadziei 
do życia w wieczności. 

Myślę, że zrodził się jakiś nowy ruch w Kościele, pogłębiający zna-
jomość Bożego Objawienia. Pomimo trudności wydawniczych napisano 
wiele książek poświęconych tematyce wiary i życia z wiary. Owszem one  
w naszym kraju miały w dużym stopniu akcent apologetyczny, a to  
w związku z programem ateizującym w szkołach, czy innych ośrodkach 
wychowawczych. Zresztą po tym roku, przynajmniej u nas w Polsce, 
zwiększała się liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Rozwijały się 
pomimo trudnej sytuacji duszpasterstwa specjalistyczne, a nawet rodziły 
się pewne ruchy odnowy albo zaczynały się mocno rozwijać te  powstałe  
w innych krajach Europy, przynosząc dobre owoce. 

Czy możemy powiedzieć, że obecny Rok Wiary jest kontynuacją 
tamtego? Czy dotyczy może zupełnie innych aspektów, bo przecież 
czasy, w których żyjemy są inne i mają inną specyfikę?

Czasy obecne nabrały wielkiego tempa rozwojowego we wszystkich 
dziedzinach. W latach siedemdziesiątych, czyli podczas tamtego Roku 
Wiary, na zachodzie, mówiło się o szybkim przyspieszeniu przemian 
czasowych. Obecnie mówi się, że zmieniają się epoki. Owszem dzisiej-
sza rzeczywistość Europy i Świata jest  inna niż tamta. Z pewnością  
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w przeżywaniu wiary dzisiejsi Chrześcijanie napotykają te same trudno-
ści, chociażby pluralizmu we wszystkich dziedzinach życia, których kon-
sekwencją jest relatywizm także postaw moralnych, które poprzez więk-
szą dostępność środków komunikacji społecznej, większą mobilności 
ludzi, jeszcze bardziej rozwiniętą turystykę, dotykają nieomal wszystkich 
osób. Tak, dzisiaj potrzebne jest szczególne pogłębienie znajomości Bo-
żego Objawienia, dróg życia duchowego, wartości chrześcijańskich, aby 
nie dać się absolutnie sprowadzić do traktowania wiary jako czegoś już 
nieprzystosowanego do współczesnej rzeczywistości. Dzisiaj w sposób 
szczególny ludzie wyczuleni są na świadectwo życia Ewangelią tych, któ-
rzy ja głoszą i przyjmują. Dlatego Rok Wiary zwołany dzisiaj ma na celu 
pogłębienie i ożywienie życia z wiary tak, aby stało się ono jednocześnie 
pociągające, zapraszające, a może umacniające tych, którzy naprawdę 
pragną wierzyć Bogu i w Boga. 

Jak Ojciec myśli- czy słowo „wiara” zostało zdewaluowane? Czy 
dla Ojca wiara jest taka sama jak wtedy, gdy był Ojciec dzieckiem? 

Wiara mojego dzieciństwa była wiarą moich rodziców, rodzeństwa, 
sąsiadów, a więc poniekąd przejęta w dziedzictwie mocnej tradycji, jed-
norodności parafii, najbliższych miejscowości. Przyjmowało się za fakt 
istnienie Pana Boga, spełniało się praktyki religijne, przestrzegało się 
przykazań Bożych, na ile pozwalała ludzka słabość, korzystało się z kate-
chezy poza szkołą, a wszelkie zarzuty przeciw Kościołowi i samej wierze 
traktowało się jako systemową walkę z religią. Owszem, mieliśmy niejako 
wpojony szacunek do religii, rzeczy świętych, Kościoła, szczególnie w tra-
dycji Galicji. Krytykowanie księdza uchodziło za coś absolutnie niewłaści-
wego. Dzisiaj jest nieco inaczej, trzeba szczerze powiedzieć, że wiele jest 
pozytywów w tych przemianach. Bowiem wiara wymaga głębszej świado-
mości, osobowego wyboru, decyzji. Myślę, że poziom znajomości prawd 
wiary u pewnej grupy albo elity wzrósł. Również ogólny poziom kulturowy, 
który wzrasta będzie pomagał wielu w poznawaniu prawd wiary i osobo-
wemu odkrywaniu Boga oraz w wyborze życia chrześcijańskiego. Rodzi 
się dzisiaj coraz większa grupa elity chrześcijan, którzy wierzą głębiej,  
z własnego wyboru. Coraz więcej wiernych świeckich zaangażowanych 
jest w apostolat, współpracę w duszpasterstwie, gdzie biorą większą 
współodpowiedzialność za przyszłość naszego Kościoła.

Rodzi się u wielu świadomość, że nie wystarczy wierzyć w istnienie 
Pana Boga, ale trzeba też pogłębiać więź z Nim, poprzez studium i medy-
tację Słowa Bożego, stąd powstaje wiele ośrodków tzw. kręgów biblijnych, 
szkół modlitwy itd. Wiara dzisiaj jest rozumiana przez większą chyba gru-
pę wiernych jako przyjęcie Objawienia, osobowy kontakt, życie w przy-
mierzu, w Przyjaźni z Bogiem i stawanie się przedłużeniem Boga w Jego 
darze miłości dla drugich. Wiara jest także przeżywana jako bezgraniczne 
zaufanie Bogu. Jeżeli nie jest dzisiaj taką, to jest odrzucana. 



35

Co jakiś czas przeżywamy jakiś rok np. Kapłański, św. Pawła…  
a teraz Rok Wiary. Czy zostawiają one coś namacalnego? Jak Ojciec 
sądzi, co nam zostawi po sobie Rok Wiary?

Patrząc na konkretne życie i na poprzednie lata, związane czy to ro-
kiem Eucharystii, rokiem Św. Pawła, czy rokiem kapłańskim, trudno w glo-
balnym wymiarze ocenić owoce. Czasem wydaje się, że owoce tych lat są 
niewspółmierne do wysiłku, jaki został włożony. Czasem i mnie samego 
dopadają wątpliwości, co do sensu ogłaszania takich inicjatyw, ale gdy się 
tak głębiej przypatrzeć niektórym grupom, wiernym, to można ucieszyć 
się, że jednak owoce pozostały. Owszem, wiele zależy od duszpasterzy, 
od tego, w jaki sposób podejdą do naświetlenia sensu takiej inicjatywy,  
a także od realizacji programu takiego roku. Powinni sami najpierw prze-
konać się o sensie tego działania, a następnie zainicjować je w swoim 
życiu. Przesłania tych lat są w swoich treściach wspaniałe i jest ich pilna 
potrzeba. Widać, że są one z inspiracji Ducha Świętego. Ale doprawdy 
wiele zależy od tych, którzy mają ten rok programowo wypełnić. Każdy 
rok był odpowiedzią na pewien kryzys w przeżywaniu danej treści czy to 
u wiernych, czy też u duchowieństwa. Rok Wiary zwołany przez Benedyk-
ta XVI jest rzeczywiście odpowiedzią na potrzebę wielu współczesnych 
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chrześcijan, którzy pragną ożywienia, pogłębienia, a może jeszcze bardziej 
umocnienia swojej wiary w obliczu nowych prądów, jakie dzisiaj zalewają 
nasz świat. Również pogłębienie życia z wiary wspomagać będzie odnaj-
dywanie tożsamości wielu duchownych i świeckich wiernych. 

Czy głębsze poznanie dokumentów Soboru i Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego może przyczynić się do głębszego przeżywania 
swojej wiary?

Jestem o tym głęboko przekonany, ponieważ dekrety soborowe podają 
nam w nowej szacie językowej i teologicznej syntezę Bożego Objawienia, 
a także ukazują drogi ludzkiego życia, tak pojedynczych osób, rodzin, jak  
i społeczeństw. Zaś Katechizm Kościoła Katolickiego jest przystęp-
nym wykładem prawd wiary i ukazuje wspaniale  istotę wiary oraz życia  
z wiary. Zawiera syntezę nauki o wartościach chrześcijańskich, tłuma-
cząc Boże przykazania, drogę ewangelicznych Błogosławieństw. Uczy 
korzystania ze sakramentów świętych, modlitwy, jak również rozwo-
ju dróg życia duchowego.  
W dobie różnych idei, poglą-
dów, także pewnych trendów 
duchowości, ruchów, sekt, 
grup spirytystycznych, waż-
nym jest solidny fundament 
-  znajomość teologii, tak dla 
duszpasterzy, animatorów la-
ikatu, jak również dla ogółu 
wiernych. Pogłębianie wiary 
musi iść poprzez pogłębianie 
znajomości Bożego Objawie-
nia, gdyż w przeciwnym razie 
może być łatwo spłycone, 
prowadzące do niezdrowej 
religijności. 

Jak Ojciec by rozwi-
nął słowa Benedykta XVI: 
„pustynia współczesnego 
świata” Czy można powie-
dzieć, że dzisiejszy katolik 
żyje na pustyni? Czym jest 
ta pustynia?

Pustynią współcze-
snego świata, którą miał 
na myśli Benedykt XVI, są 
coraz liczniejsi wierni ze 
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świata starego chrześcijaństwa, z krajów wysoko rozwiniętych, z kra-
jów misyjnych, którzy zagubieni są pośród wielu pseudo-wartości, pro-
pozycji. Mają oni wielkie pragnienie odnalezienia Boga, sensu życia, 
prawdziwych wartości. W badaniach ankietowych pośród młodzieży  
i ludzi zachodniej Europy absolutna większość wyraziła autentycz-
ne pragnienie Boga, poszukiwania Boga i życia duchowego. Także  
i w naszej Ojczyźnie wielu naszych wiernych poszukuje głębszego ży-
cia duchowego, pragną pogłębienia życia z wiary, chcą uczyć się do-
brej modlitwy, poznawać i rozważać Pismo Święte. Dowodem tego są 
chętni na rekolekcje w domach rekolekcyjnych, gdzie są analizowane 
głębiej prawdy wiary, drogi życia duchowego, gdzie jest szkoła modlitwy  
i inicjowanie kierownictwa duchowego. Natomiast w kościołach prowa-
dzona jest całodzienna spowiedź i celebruje się ją godnie, głębiej, tam 
nieomal zawsze są wierni korzystający. W kościołach również spra-
wowana jest liturgia, w czasie której głosi się rzeczywiście Ewangelię  
i pogłębione homilie. Nie brak tam uczestników, nawet z dalszych para-

fii. Głód głębszego życia 
wiarą jest dzisiaj u bardzo 
wielu ludzi młodych, a tak-
że wśród tych w średnim 
wieku. Stąd wielu naszych 
wiernych traktowanych 
w posłudze duszpaster-
skiej bardzo tradycyjnie, 
powierzchownie, jak przy 
stacji obsługi paliw, pra-
gnie głębszego ukierun-
kowania na drogi wiary. To 
jest właśnie ta pustynia,  
o której tyle razy wspomi-
na Benedykt XVI. Trzeba 
wyjść po wielu ludzi i za-
prosić ich do wspólnoty, 
gdyż już od niej odeszli,  
a czasami nie mają od-
wagi, by wrócić, stąd pa-
pież tyle razy prosi o wy-
chodzenie po ludzi poza 
bramy świątyń, czy miejsc 
dotychczasowych spo-
tkań. 

Bardzo dziękuję za 
rozmowę! 
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Formacja w zakonie jezuitów, do którego należę, ma to do siebie, że jest 
długa i urozmaicona. Ja, w dziesiątym roku mojego jezuickiego życia, zosta-
łem skierowany do Anglii, do Birmingham, w celu poszerzenia moich lingwi-
stycznych umiejętności. Czy i na ile je poszerzyłem to już osobny rozdział tej 
historii; w tym miejscu chcę natomiast krótko opowiedzieć o moich doświad-
czeniach związanych z polską parafią w Birmingham. 

I jak tu nie wierzyć w „palec Boży” – pierwszą osobą, którą spotkałem po 
wyjściu z autokaru firmy „Sindbad”, był polski proboszcz. Ksiądz Marcin Kor-
del CRL nie zawahał się wyciągnąć pomocnej dłoni do obcego sobie (jeszcze) 
diakona, który nijak nie wiedział, jak dostać się do swojej jezuickiej wspólnoty 
w Birmingham. Tak zaczęła się kanonicko-jezuicka współpraca na angielskiej 
ziemi, która trwała osiem miesięcy, a w nieco zmienionym kształcie trwa do 
dziś. 

Przyzwyczajony do polskiego modelu duszpasterstwa ze zdziwieniem od-
kryłem, że jest on zaprowadzony także i w polskiej parafii w Birmingham – tra-
dycyjne nabożeństwa, polska specyfika celebracji, liczna grupa ministrantów, 
rodzimy model formacji do I Komunii św. i Bierzmowania, grupy parafialne 
itd. Oczywiście, prowadzenie katolickiej parafii personalnej w bądź, co bądź, 
protestanckim (a obecnie multikulturowym) kraju wymusza pewne modyfika-
cje. Tu do chorego trzeba dojechać np. 20 km samochodem, przebijając się 
przez dwuipółmilionowe miasto. Polskie duszpasterstwo w tym miejscu sięga 
swoimi korzeniami lat powojennych i nieodłącznie związane jest z kanonika-
mi regularnymi laterańskimi, a zwłaszcza z postacią pierwszego duszpaste-
rza polonii, ks. Kąckiego. Obecnie kościół św. Michała Archanioła, położony  
w samym centrum miasta, przygarnia dwie wspólnoty – angielską i polską; 

Bratanki z Birmingham
Kanonicy i Jezuita   

Artur Niechwiej SI

Birmingham, 16 października 2012
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spoiwem unii personalnej jest ten sam proboszcz. Co prawda, parafia angiel-
ska jest formalnie terytorialna, ale wierni przybywają przede wszystkim spoza 
jej terenu. Polska wspólnota zarejestrowanych parafian liczy ok. 2 tys. osób; 
regularnie praktykuje ok. 1500. Prawdziwa eksplozja pobożności ma miejsce 
w Wielką Sobotę, w czasie święcenia pokarmów (skąd my to znamy!) – wtedy 
można zobaczyć, ilu Polaków tak naprawdę mieszka w Birmingham.

Muszę szczerze wyznać, że praca w polskiej parafii i „przygarnięcie” mnie 
niejako przez wspólnotę kanoników było dla mnie lekarstwem na trudy sa-
motnego życia na obczyźnie. Wspólnotę jezuicką miałem ogromnie dobrą  
i życzliwą, ale niestety, wyłącznie anglojęzyczną, a ja najwyraźniej nie mam 
zadatków na poliglotę. Szczególnie ważne i miłe było wspólne przeżywanie 
świąt w polskim gronie. W miarę możności angażowałem się w posługę dia-
końską; naprawdę było co robić – jeśli tylko chcieć i umieć znaleźć dla siebie 
zajęcie. Z wieloma wyrazami sympatii i ogromnej życzliwości spotkałem się 
też ze strony osób świeckich – zarówno tych, którzy niemal całe swoje życie 
spędzili na Wyspach, jak i tych, którzy przyjechali niedawno. Zadzierzgnęły się 
nowe znajomości, które pielęgnuję do dziś. 

W październiku bieżącego roku ponownie odwiedziłem polską wspólnotę 
w Birmingham, żeby pielgrzymować wraz z nią do sanktuarium maryjnego  
w Walsingham oraz odprawić w Anglii swoje prymicje i podziękować za otrzy-
mane dobro. Tak się akurat złożyło, że modliliśmy się wspólnie w scenerii 
remontowanego właśnie kościoła, który nabiera powoli nowego charakteru  
i blasku. Tym oto sposobem dodaliśmy wspólnie – ja, jezuita i trzech księży 
kanoników: dwóch Marcinów i Bogdan, kolejną cegiełkę do bogatej historii 
współpracy jezuicko-kanonickiej. Ad Maiorem Dei Gloriam!
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Nie trzeba specjalnych przygotowań, wystarczy spojrzeć w górę, na 
chmury wiatrem gnane, które stopiły się w barwę nieba, spakować skrom-
ny niezbędnik i zaufać Temu, który poprowadzi.

Prawdziwy skarb wiary mniej „teologicznej” mamy skryty pod gołym 
niebem pielgrzymiego szlaku. To właśnie na pielgrzymce widzę więcej, 
mocniej, lepiej. Nie jest to błaha rozrywka, lecz egzystencjalny „spektakl”, 
człowiek w swej ułomności i blasku, w słabościach i harcie, sile i niemocy. 
Paradoks. Życie. 

    Ruszyliśmy w drogę, aby móc znaleźć ukojenie „W domu Matki” 
- bo takie było tegoroczne hasło. Przewodnikiem Warszawskiej Pieszej 
Pielgrzymki Akademickich Grup 17 był, jak co roku Jan Oleszko SAC, 
który każdego dnia troszczył się i przypominał o tym, jak cenny jest nasz 
trud, trud pielgrzymowania. Przewodnikiem naszej kanonickiej grupy był 
ks. Łukasz Bugała CRL, ale nie prowadził tej owczarni sam, pomagali mu  
ks. Szymon Szajko CRL i kl. Rafał Przestrzelski CRL. Rewelacyjne trio, 
dzięki któremu nie raz pojawiały się łzy na naszych twarzach-płakaliśmy ze 
śmiechu. Młodzi, energiczni, pełni wiary - najlepsi. Zaczęło się.

Świt. Kubek zimnej wody do mycia, wełniane skarpety, chłodno i szaro, 
a mimo to na ustach pieśń dziękczynna i pochwalna wznoszona ku Ojcu za 
każdy dzień życia. Na twarzy każdego z Braci i Sióstr zachwyt nad dniem, 
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Pielgrzymka to czas owocobrania, do-
brych sił. Na starcie - kilka cięż-
kich kilogramów ambiwalencji w ple-
caku i pewność, że przecież trudności 
wychodzą nam na dobre. 

idzie do Maryi, 
by hołd złożyć 

u Jej stóp!!!

Monika Drobińska

Jowita Szewc
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idzie do Maryi, 
by hołd złożyć 

u Jej stóp!!!

zwykłym wschodem słońca, nad każdą chwilą. Takie pięć minut, taki czas, 
którego nie można zmarnować, taki kapitał, który sam się gromadzi. Two-
ja moc na potem. Przed domy wychodzą ludzie, którzy dodają nam siły. 
Wychodzą, żeby przesłać nam uśmiech, podać rękę, poprosić o modlitwę. 
Często chcieliby iść z nami, ale nie mogą z różnych względów. Za każdym 
razem wzruszam się, gdy widzę płaczących staruszków, którzy wiele by 
dali, żeby iść. Coś cudownego, coś, co trzeba przeżyć, żeby zrozumieć.

Niewyspani, obolali, zmęczeni, ale szczęśliwi. Każdego dnia WSPÓL-
NA modlitwa: pacierz, godzinki, rozważania poranne. Wspólna msza. Każ-
dego dnia tysiące ludzi wznosi modlitwę do Matki. Właśnie to, że wszyst-
ko jest ‚wspólne’ tworzy całą magię pielgrzymki. Pamiętam taki moment: 
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długi odcinek, skwar z nieba, niebanalny trud, zwłaszcza dla „kontuzjowa-
nych”, wyczekany postój  i widzę jak butelka niewytwornej mineralnej krąży 
z ręki do ręki, taka radość z dzielenia, możliwości pomocy, uszczęśliwienia. 
Woda to na pielgrzymce zdecydowanie napój „miłościo – pędny”.

Idziemy. Czasami przez las, czasami z górki i pod górę. Raz piachy i pył 
pod nogami, innym razem gdzieś obok rzeka rozlewa się dziko, dobija do 
brzegu. Boży piękny świat, każdym tchnieniem zabiera coś z naszych my-
śli, nie pyta, kradnie. A ty się uśmiechasz. Niech bierze, co chce. Bo ufasz! 
Wolny od nazwiska, metek na ubraniach, przypiętych agrafek z imionami, 
ludzkich względów. Tu to wszystko na nic, bezwartościowa moneta. Tylko 
w drodze do Boga, możesz stawać się naprawdę wolny. 

Dzięki pielgrzymce uświadomiłam sobie jak wielka jest miłość Boga 
do mnie. Jak bardzo ja jestem niedoskonała, a mimo to tak kochana przez 
Niego. W trudzie pielgrzymowania, nader wyraźnie widać wszelkie ludz-
kie niedoskonałości, widać kruchość i przemijalność ludzkiego ciała i moc 
ducha, która nad nim króluje. „Duch ludzki nie kwitnie w cieplarnianych 
warunkach. W pewnym sensie potrzebuje przeszkód, a często ograniczeń, 
nawet niepowodzeń” pisał ks. Tishner. Idziesz. Z bagażem ludzkich ułom-
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ności. Idziesz, walczysz, próbujesz wzrastać. Skutecznie pomagali nam 
w tym nasi duchowni. Każdego dnia konferencje budzące w nas pytania, 
zmuszające do myślenia, zbliżające do Domu Matki. Każdego dnia w go-
towości, żeby pokrzepić czyjeś serce, udzielić spowiedzi, chętni do pomo-
cy. Każdego dnia wspólny apel. Każdego dnia razem przeżywaliśmy cały 
trud, całą radość, wszyscy czuliśmy tę samą jedyną, potężną, niezwycię-
żoną MIŁOŚĆ.

Jesteśmy bliżej mety. Oko wpatrzone w bezkresną dal. Na niebie tęcza. 
To symbol przymierza z Bogiem. Tego roku była piękna, tuż za Miastem 
nad Pilicą, tylko wcześniej nas porządnie zmoczyło, bo jaki właściciel, taki 
savior vire, a z Panem Bogiem nigdy nie jest łatwo, On lubi patrzeć na 
swoje mądre dzieci, które wiedzą, że w życiu trzeba przejść przez deszcz 
do tęczy i słońca i nie można tego zrobić na skróty. Bo jakaż to radość ze 
zwycięstwa jak nie powalczyło się w trudzie?!

Jesteśmy już u kresu. Ostatni nasz postój - „Przeprośna Górka”. Miej-
sce, gdzie wszyscy możemy się przeprosić, podziękować, przytulić. Wszy-
scy razem. Miejsce, które osobiście uwielbiam. Rodzi się we mnie radość  
i żal. Radość, bo to już prawie cel, za chwilę będę „W domu Matki”. Żal, 
bo to przecież już koniec. Następna dopiero za rok. Pokonujemy ostatnie 
kilometry, i co jest charakterystyczne - ilość energii i radości rośnie w nas 
razem z ilością pokonanych kilometrów. Wchodzimy na częstochowskie 
aleje - czyste szaleństwo. Przed oczami Jasna Góra. Na ustach śpiew.  
W sercu radość. Ludzie biją nam brawo, przybijają piątki, podziwiają i cie-
szą się razem z nami.

Wchodzimy do Domu Matki. Klękam przed Tobą, tak szczerze jak kil-
kuletnie dziecko przed swoją matką, której mówi: kocham. I nie wiem, o co 
prosić, nie wiem, za co przepraszać. Wybacz. I tylko dziękuję…Dziękuję 
Ci, że w życiu więcej mi nie wyszło niż wyszło. I za tą siłę, którą mi da-
łaś, żebym te fakty mogła w życiu odwracać. Mija kilka sekund i krzyczą, 
że trzeba wychodzić. Tysiące ludzi za mną czeka na ten sam moment.  
I skończyło się.

Wracam do domu. Myślicie pewnie, że to luksus. Ale co to takiego? 
Luksus – to ludzie! Których Bóg stawia na twojej drodze! Wszyscy towa-
rzysze wspólnego szlaku. 

„On i Ona”. Dopełnienie, bez którego nie wzrosnę! 
I tęsknisz, wyrwany po dziewięciu dniach z „niewygodnego kokonu”,  

a jednak tak Ci bliskiego. 
To nie koniec. 
Musisz iść dalej! Nie przestawać, bo całe nasze ziemskie życie to tak-

że krótka pielgrzymka. 
Z wieloma postojami. Z początkiem i końcem.
Zapraszamy za rok na pielgrzymi szlak. Obiecujemy, że będzie jak 

zawsze ciężko! I jak zawsze cudownie! Ostrzegam też, że to uzależnia. 
Wyrusz z nami Bracie i Siostro;)
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tłumaczenie: ks. Maciej Siepietowski CRL
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W dniach 17 - 25 lipca 2012 roku, w Gubbio we Włoszech 
odbyła się Kapituła Generalna Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Ojcowie Kapitulni omówili wiele istotnych kwestii 
dotyczących naszego Zakonu. Jedną z nich był wybór nowego 
Opata Generalnego. Został nim ks. Giuseppe Cipolloni CRL.

24 listopada 2012 roku nasz nowy Opat Generalny, przyjął 
Benedykcję Opacką z rąk J.Em. Kardynała Agostino Vallini, Wi-
kariusza Generalnego Jego Świętobliwości dla diecezji rzymskiej. 
Wydarzenie to odbyło się o godzinie 18.30 w kościele parafialnym 
p.w. św. Józefa, na Via Nomentana w Rzymie.

Kl. Maciej Guziejko CRL: Na samym początku pragniemy wy-
razić naszą ogromną radość, że został Ksiądz wybrany nowym 
Opatem Generalnym Kanoników Regularnych Laterańskich. Księże 
Opacie, czy kilka lat temu powiedziałby Ksiądz, że w 2012 roku sta-
nie Ksiądz na czele naszej Kongregacji?     

Ksiądz Opat Giuseppe Cipolloni CRL: Szczerze mówiąc, miałem 
świadomość, że między imionami które krążyły jako możliwi kandydaci 
na opata, było również moje imię. Ale tak jak każdy, miałem nadzieję że 
to inni będą wezwani do tego zadania.

A jak w ogóle wyglądało powołanie Księdza Opata? Czy odkrył 
je Ksiądz już jako młody chłopak, czy też pragnienie bycia kapła-
nem narodziło się nagle? 

Wstąpiłem do seminarium gdy miałem 12 lat. Moje powołanie do 
kapłaństwa dojrzewało wewnątrz mojej rodziny gdy byłem jeszcze dziec-
kiem. Muszę przyznać, że ważną częścią w zrealizowaniu tego projektu 
Bożego w moim życiu był mój proboszcz.

A dlaczego wybrał Ksiądz Opat akurat Kanoników Regular-
nych? Przecież we Włoszech jest wiele popularniejszych zakonów 
niż nasz? 

Drogi Boże są niezbadane. Jestem Kanonikiem Regularnym Late-
rańskim ponieważ mój proboszcz miał w Neapolu brata, który był człon-
kiem naszej rodziny Kanoniczej.

Z Księdzem Giuseppe Cipolloni CRL, nowym 
Opatem Generalnym Zakonu Kanoników Regular-
nych Laterańskich, byłym Wizytatorem Wło-
skiej Prowincji, rozmawia kl. Maciej Gu-
ziejko CRL 
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Kim dla Księdza Opata jest nasz duchowy Ojciec - św. Augu-
styn? 

Św. Augustyn jest dla mnie ważnym punktem odniesienia, przewod-
nikiem, Ojcem duchowym. Dlatego kocham czytać jego pisma.

Czy któreś z dzieł św. Augustyna wywarło na Księdzu Opacie 
szczególne wrażenie?

„Wyznania”, książka w której Św. Augustyn opowiada swoją drogę 
do nawrócenia. W Wyznaniach, Św. Augustyn nie miał za cel wyznanie 
swoich grzechów, ale uwielbienie Boga za to, że łaska działała w jego 
życiu. 

Co według Księdza Opata, mogą w dzisiejsze czasy wnieść Ka-
nonicy Regularni Laterańscy? 

Nasz charyzmat to życie wspólnotowe. Tym stylem życia ogłaszamy 
dzisiejszemu światu, że jest możliwe życie i praca razem, bez względu 
na naszą różnorodność. Życie z naszymi charyzmatami, które nie stają 
się czymś co zawadza, ale bogactwem którego nie posiadają inni.

Jednak pomimo tych wszystkich dobrych cech, nie da się ukryć, 
że w niektórych prowincjach nasz Zakon ma spore kłopoty z powo-
łaniami; weźmy choćby prowincję angielską czy też włoską. Czy na 
początku swojej Opackiej drogi, nie obawia się Ksiądz o przyszłość 
naszego Zakonu? 

Kryzys powołań dotyczy całego świata zachodniego, z nami włącz-
nie. To znak, że życie zakonne jest wezwane do podjęcia nowych stylów, 
nowych form. Wierzę że nasz charyzmat, życie wspólnotowe kapłanów 
jest jak najbardziej aktualne. To jest nasza chwila. Życzę sobie i myślę, 
że aktualna sytuacja będzie dla nas chwilą narodzin: narodzin nowego 
życia.

A czy widzi Ksiądz Opat jakieś rozwiązania tego problemu? 
Wiem, że nie istnieją gotowe recepty. Oczywiście świętość, wierność 

naszemu charyzmatowi są drogami, które mogą rozpocząć rozwiązanie 
problemu. Należy pamiętać, że powołania są darem Boga: aby je otrzy-
mać Pan Jezus polecił nam modlić się.

Na szczęście nasza Kongregacja posiada również prowincje, które na 
brak powołań nie narzekają… 

Ameryka Łacińska, Polska mają jeszcze powołania; ale również w tych 
miejscach dostrzega się spadek liczbowy kandydatów. Kryzys, według mojego 
osądu jest opatrznościowy: jest to wezwanie Boga do czegoś nowego, czegoś 
co my, zakotwiczeni jeszcze w przeszłości, mamy trudność wyobrazić sobie. 
Myślę że Bóg, nasz Ojciec, przygotowuje nowy czas dla Kościoła i świata.
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Wiem, że Ksiądz Opat wielokrotnie odwiedzał polską prowincję. 
Czy coś szczególnego rzuciło się Księdzu w oczy? Chodzi mi polskie 
o zwyczaje, zachowania, potrawy…

Ogromne wrażenie wywarły na mnie kościoły pełne ludzi, aktywne 
uczestnictwo wiernych w celebracjach liturgicznych. Rzeczą która mnie 
bardzo uderzyła (byłem bowiem w Polsce gdy zginął tragicznie ostatni Pre-
zydent) było okazanie jedności narodu.

A minusy? Na pewno Ksiądz Opat coś zauważył...   
Przywiązanie się do przeszłości, do tradycji, która może się okazać nie-

bezpieczna dla naszych czasów, tak projektowanych ku przyszłości.

Słyszałem również, że dla Włochów nasz język wydaje się dość 
dziwny, czy to prawda? 

Tak, to prawda. Dla nas Włochów jest to język dziwny. Trudno jest nam 
wyobrazić sobie jak można czytać i wymawiać trzy, cztery, a czasami pięć 
spółgłosek bez nawet jednej samogłoski. Nasz język nie przewiduje więcej 
niż dwie spółgłoski razem.

A czy zdradzi nam Ksiądz Opat jak wygląda „dzień kanonickiego 
Opata”? 

Żyję we wspólnocie ze współbraćmi. Modlę się z nimi, dzielę z nimi 
również stół. Czytam dużo o życiu zakonnym, a potem zajmuje się kore-
spondencją ze współbraćmi. W najbliższym czasie rozpocznę wizytacje 
w krajach gdzie jesteśmy obecni, rozpoczynając od Brazylii, do której 
udaję się 2 stycznia 2013 roku.

A co z wolnym czasem? Hobby? Zamiłowania? Może jak Papież 
Benedykt XVI gra Ksiądz Opat na fortepianie? 

W przeszłości moim hobby był jogging. Uczestniczyłem w więcej niż 
jednym maratonie i w wielu innych zawodach. Dzisiaj kocham chodzić 
pieszo, odwiedzać wystawy sztuki, kościoły.

Na koniec prosimy o słowo do Czytelników Cor Unum…
Przeżywamy Rok Wiary. Pan Jezus mówił że błogosławieni są ci, 

którzy wierzą. Wam i sobie życzę odkrycia i radości tego błogosławień-
stwa.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i obiecujemy modlitwę w inten-
cji Księdza Opata!  Życzymy  Księdzu Opatowi nieustannych na-
tchnień Ducha Świętego potrzebnych w kierowaniu naszą Kongre-
gacją. Wierzymy, że posługa Księdza Opata na tak odpowiedzialnej 
funkcji przysłuży się do rozwoju kanoniczego Zakonu, tak ducho-
wego, jak i materialnego!
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Historie zza Klauzury
Ks. Kazimierz Błoński CRL

Rafał Przestrzelski CRL
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WOŁY. HISTORIA POWTARZA SIĘ W ŻYCIU.
W roku 1943 zostałem razem z rodzicami wywieziony do Niemiec na 

przymusowe roboty. Miałem wtedy 14 lat. Pracowaliśmy w dwuhektaro-
wym majątku. Zwykle to pracujący z nami Niemcy kierowali czasem pracy, 
jednak, gdy ich nie było, kierowaliśmy się położeniem słońca na niebie. 
Pracowaliśmy zwykle ok. 10 godzin z przysługującymi przerwami na dru-
gie śniadanie, obiad i podwieczorek. Jedzenie wydawane było na kartki. 
Chcąc szybciej kończyć pracę prosiliśmy właściciela o to, by zamienił nam 
drugie śniadanie na wcześniejszy obiad, a podwieczorek na szybszy faj-
rant. On jednak nie chciał się zgodzić argumentując to spadkiem wydaj-
ności pracy.

Tego dnia pracowałem sam. Kultywatorowałem wołami pole, przygoto-
wując ziemię do zasiewu. Spojrzałem na niebo i po pozycji słońca zorien-
towałem się, że jest już pora na drugie śniadanie. Wjechałem w dolinkę, 
przystanąłem wołami, usiadłem na kultywatorze i zasnąłem. Właściwie nie 
wiem jak długo spałem. Obudziłem się. Słońce było już wysoko na nie-
bie. Zrozumiałem, że trzeba szybko zmykać. Ledwo wyjechałem z dolinki,  
a właściciel majątku biegnie w moją stronę. On był taki, że własnego 
21-letniego syna potrafił zlać przy ludziach, jeśli flirtował z Rosjankami 
przy pracy. Pomyślałem: niech tylko nie bije mnie laską po obojczykach. 
Byliśmy już w odległości 10 metrów od siebie. Już otworzył usta i chciał 
krzyknąć na mnie aż tu nagle moje woły klękają. Uklękły przede mną na 
ziemi na dwa kolana. Otwarły szeroko oczy i wyciągnęły szyje jakby chcia-
ły stanąć w mojej obronie. Gospodarz spojrzał na nie z zaciekawieniem:

- Chore? –zapytał.
- Tak, chore – odpowiedziałem 
- To pomału jedź. 
- Ja pomału jeżdżę. 
- To jedź do domu. I puścił mnie wolno. Wykiwałem starego – pomy-

ślałem.
Kiedy jednak przyjechałem do Mstowa, zetknąłem się z sanktuarium 

w Gidlach i przeczytałem historię krów gidelskich, to pomyślałem, że to 

Nie trzeba było szczególnie zachęcać księ-
dza Kazimierza Błońskiego CRL, aby opo-
wiedział nam swoje historie. On po pro-
stu to lubi i ma, o czym opowiadać! Jest 
z tego dobrze znany. Wybrał dla nas trzy 
historie, które silnie zapisały mu się  
w pamięci. Są one w stu procentach auten-
tyczne. Zapraszam do lektury!
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niemal ta sama historia co z moimi wołami. Krowy gidelskie dostały znak 
od Boga, by uklęknąć. Myślę, że moje woły także. Tamtego dnia przy wo-
łach zrodziło się moje powołanie. Doznałem wyjątkowego oczyszczenia 
myśli i wyobraźni. Kiedy opowiadałem tę historię abp. Nowakowi, to jeden 
z przysłuchujących się księży zapytał: 

- Ale czemu woły a nie konie klęknęły? 
 Arcybiskup odpowiedział: 
- Bo w Starym Testamencie Bóg powoływał proroków z pola od wołów, 

które potem były składane w ofierze całopalnej. Tak, dzięki temu wydarze-
niu moje życie potoczyło się tak, że zostałem kapłanem.

STUDNIA. ZGODA I MIŁOŚĆ JEDNOCZĄ, 
ZAZDROŚĆ I NIENAWIŚĆ BURZĄ.
Działo się to dość dawno temu. Posługiwałem wtedy w Gietrzwałdzie 

w charakterze prokuratora-ekonoma domu. Zbliżała się koronacja ob-
razu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Pojawił się problem z zaopatrzeniem  
w wodę. Przez cały rok czerpaliśmy wodę ze studni z lasu. Z niewielkich 
studzienek woda wpływała do zbiornika, a stamtąd rurami przez pole na 
plebanię. Do studni podłączył się sąsiad, organista i grupa katechetek, 
która okresowo zamieszkała w pobliskim domu. Ilość wody ze studni  
w lesie okazała się niewystarczająca. Przed nami natomiast koronacja 
obrazu – trzeba więc było postarać się o nowe źródło wody. Postanowi-
liśmy wykopać na podwórku swoją studnię, by uniezależnić się od studni 
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w lesie. Do kopania studni zatrudniłem majstra studniarza. Po omówieniu 
szczegółów przystąpiliśmy do kopania. Po 8 metrach betonowe kręgi, któ-
re umieszcza się w studni dla umocnienia konstrukcji, zaczęły przekręcać 
się pod wpływem kurzawki( woda z drobnym piaskiem, która przebiła się 
do wykopu). Trzeba było w związku z tym poszukać mniejszych kręgów. 
Następnego dnia rano, gdy studnia miała już 12 metrów przybiegłem po 
Mszy św. na miejsce wykopu. A tu słyszę dziwne dźwięki z wnętrza stud-
ni – to majster jęczy. Co się dzieje? – pomyślałem. Dusi się! Odszukałem 
drabinę i wyciągnąłem go ze środka przy pomocy dwóch ludzi. Studniarz 
powiada, że więcej nie wejdzie do studni, bo boi się gazu. Uspokoiłem go 
i postanowiłem sprawdzić czy mówi prawdę. Wsadziłem do wiadra królika, 
przywiązałem szmatę i spuściłem na dno. Jeżeli królik przeżyje, to majstra 
dusiła wódka, a nie gaz. Następnego dnia królik jednak nie żył. A więc to 
był gaz. Jednak nie był to gaz trujący tylko duszący. Następnego dnia maj-
ster kopał studnie w gaz-masce. Był wieczór. Po długim dniu pracy majster 
stwierdził, że on i jego pomocnik nie mają już sił, a jeśli studnia pozostanie 
nieskończona do rana to betonowe kręgi się zapadną i ze studni nici. Co 
robić? Postanowiłem, że zejdę na dół sam i będę kopał przy świetle elek-
trycznym. Gdy jednak doszedł do mnie majster, to przestraszony stwier-
dził, że trzeba zaprzestać robót, bo jeśli jeden z kręgów jest nadkruszony 
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to grozi mi śmiertelne niebezpieczeństwo, a majstrowi więzienie. Uciekłem 
stamtąd w wielkim strachu. Na 17 metrze głębokości wody nie było- trzeba 
było zakończyć budowę.

W sobotę przed odpustem pomocnik zaproponował, by wodę spro-
wadzać beczkami od sąsiadów. Kilka sztuk stało przy źródełku. Kazałem 
pracownikom wozić je przyczepą. Tu zaopiekowała się nami Matka Boża. 
Będąc w Olsztynie na placu gdzie handlowano materiałami budowlanymi, 
znalazłem dwie beczki po 1200 litrów. Kupiłem je bez wahania i to one 
posłużyły do dostarczania wody na uroczystości. Gdybym ich nie kupił, to 
nie udałoby się załatwić wystarczającej ilości wody – groziłaby nam kom-
promitacja. A tak, uroczystość się udała i 33 biskupów gratulowało nam 
pięknej oprawy.

Jest jeszcze jeden wątek w tej historii. Dwa dni później przyjechał do 
mnie studniarz i żądał zapłaty. Nic nie dostaniesz, bo studni nie wykopa-
łeś i wody nie dostarczyłeś- zakomunikowałem mu. Nie chciał się na to 
zgodzić. Ale za chwile pomyślałem, że jak mu nie zapłacę to pójdzie się 
napić i będzie nas przeklinał wszędzie gdzie się pojawi, mówiąc, że wzbo-
gaciliśmy się na jego pracy. Zaproponowałem mu, że zapłacę mu połowę 
kwoty. Zgodził się. Poprosił mnie wtedy także o odprawienie Mszy św. za 
jego rodziców. Zaproponowałem, by zamówił Mszę św. u siebie w parafii, 
gdzie będzie mógł uczestniczyć. On jednak odpowiedział, że chce bym to 
ja odprawił tę Mszę św. tu w Gietrzwałdzie. On, bowiem był protestantem 
ewangelikiem, a u nich nie ma prawdziwej Mszy Świętej tylko nabożeń-
stwo. Majster mi zaufał, zaufał Kościołowi katolickiemu. To wydarzenie po-
zostanie mi pamiątką do końca życia. Cieszę się, że nie stanąłem w sądzie 
z robotnikiem o zatrzymanie mu płacy.

ŚWIADKOWIE JEHOWY. MOJE ZMAGANIE SIĘ Z SZATANEM.
Z Gietrzwałdu zostałem wysłany do pracy duszpasterskiej w Nie-

gosławiu.  Przy drodze do kościoła mieszkała rodzina Świadków Je-
howy. Ona zdeklarowana członkini Świadków Jehowy, a on niewierzą-
cy- albo raczej były czonek Świadków, odrzucony przez wspólnotę za 
plotkowanie po pijanemu z Katolikami na temat tajnych zebrań. Męż-
czyzna ten pewnego razu ciężko zachorował. Po ogrodzie biegała 
jego wnuczka zbierając kwiaty. Zapytałem czy może dziadek chciałby 
się przed śmiercią wyspowiadać. Bałem się iść do nich z powodu jego 
żony – wojującej członkini. Jednak dzięki Bożej pomocy udało mi się 
znaleźć w ich domu. Mężczyzna leżał wtedy na łóżku, a jego żona twar-
do trwała na straży przy mężu. Zapytałem ją czy mogę porozmawiać  
z dziadkiem na osobności. Nie chciała się zgodzić. 

–A może dziadek chciałby się wyspowiadać? – zapytałem. 
– Nie ja nie chcę tego – odpowiedziała kobieta.
 –Pani nie chce, ale może dziadek zechce. A ona wtedy powiedziała: 
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-Won mi z tego mieszkania! To mój dom! Moje mieszkanie!- Oczy zaszły jej  
krwią, policzki się zapadły, kości na policzkach wystały… Jeśli ktoś nie widział  
szatana, to mógł go wtedy zobaczyć w niej. Pomodliłem się, 
bym mógł z honorem wyjść z tego domu. Przyszła mi wte-
dy taka myśl: 

- Dziadek czy ty w Boga wierzysz czy nie wierzysz? 
– A w kogo miałbym wierzyć jak nie w Boga- jego 

małżonka nie zareagowała... 
- A żałujesz za grzechy?- zapytałem.  
- Jeśli coś życiu złego zrobiłem to żałuję. 
Przeżegnałem się, rozgrzeszyłem go warunkowo  

i wyszedłem z domu na swoje podwórko. Jak się potem 
dowiedziałem parę godzin później został wzięty 
do karetki i zmarł. Po jakimś czasie przy-
szła do kancelarii jego wnuczka pro-
sić mnie o pogrzeb. Dziadkowi 
pogrzeb się nie należał 
- nie był on bowiem Ka-
tolikiem. Wnuczka prosiła, 
bym uczynił to, na co prawo 
mi pozwala. Jego rodzina 
widocznie nie chciała tak 
poprostu rzucić go w zie-
mię. Ale skoro wnuczka jego prosiła 
mnie o pogrzeb, to postanowiłem po-
święcić ciało i grób, a także poprowadzić go  
w ostatniej drodze. Przez dwa miesiące jego 
żona nie odzywała się do mnie. Ja jednak 
miałem wielką satysfakcje, że towarzyszy-
łem mu w jego ostatniej drodze. Po kilku 
latach przeniosłem się z Niegosławia do 
Bajtkowa. Jego wnuczka była mi na tyle 
wdzięczna, że gdy wyjeżdżałem, ona  
z dzieckiem na rękach stała w bramie 
żegnając mnie. Warto zło zwyciężać 
dobrem

Serdecznie dziękuję 
Księdzu Kazimierzowi za 
znaleziony czas i wiel-
ką życzliwość. Niech jego 
wspomnienia będą dla wielu 
z nas wskazówką jak swoim 
życiem głosić Chrystusa.
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Kronika Seminarium 
PRAKTYKI W GIETRZWAŁDZIE
Gietrzwałd, lipiec-sierpień 2012

Wraz z zakończeniem letniej 
sesji egzaminacyjnej część nasze-
go seminarium wyjeżdża na zasłu-
żony urlop. Pozostała część na-
szego klerykatu wsiada w pociąg 
relacji: Kraków-Olsztyn, aby odbyć 
coroczne praktyki w Sanktuarium 
Maryjnym w Gietrzwałdzie. W 
trakcie praktyk  naszym głównym 
zadaniem jest opieka nad licznie 
przybywającymi pielgrzymami. 
Ponadto próbujemy w miarę moż-
liwości odciążyć naszych Współ-
braci w codziennej duszpasterskiej pracy. Oczywiście tego roku najwięcej 
obowiązków miał Diakon Piotr Szydełko CRL. Można go było dostrzec jak 
przemierza Gietrzwałdzkie Sanktuarium biegnąc od jednej do drugiej grupy 
pielgrzymów, lub od biurka kancelarii do kościelnej ambony. Cóż, pracy było 
sporo, jednak radości i satysfakcji z niej wypływającej było jeszcze więcej!

PIELGRZYMI W BARWACH BŁĘKITNO-CZERWONO-BŁĘKITNYCH 
Warszawa - Częstochowa, 6-14 sierpnia 2012

Po raz kolejny z Placu Zamkowego w Warszawie grupa błękitno-czerwono-
-błękitna, prowadzona przez Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, udała 
się do Częstochowy w Pielgrzymce Warszawskich Grup 17. Tegorocznym hasłem 
pielgrzymki były słowa: „W Domu Matki”. Nasza grupa, licząca nieco ponad 100 
uczestników, wyruszyła 6 sierpnia 2012. Wymarsz pielgrzymki rozpoczął się uroczy-
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stą Mszą Świętą sprawowaną w Kościele Akademickim p.w. św. Anny. Pielgrzymi 
dotarli do Częstochowy 14 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej). W tym roku przewodnikiem „ka-
nonickiej owczarni” został ks. Łukasz Bugała CRL. Towarzyszyli mu: ks. Szymon 
Szajko CRL oraz kl. Rafał Przestrzelski CRL. 
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REKOLEKCJE ZAKONNE   
Kraków, 20-24 sierpnia 2012

W tym roku rekolekcje zakonne w naszej 
wspólnocie poprowadził  ks. lic. Jakub Szcze-
śniak- ojciec duchowny z Wyższego Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 
Tematyka rekolekcji skupiła się wokół postaci 
św. Pawła Apostoła. Ksiądz Jakub Szcześniak 
w oparciu o Dzieje Apostolskie i Listy Pawłowe 
omówił różne aspekty życia kapłańskiego i za-
konnego.

PRENOWICJAT
Rąpin, 12-19 sierpnia 2012 

Każdy kleryk, zanim złoży śluby uroczyste (wieczyste) musi odbyć ostat-
nie przygotowanie. W naszym zakonie okres ten nazywa się „prenowicjatem”. 
Jest to czas, w którym kandydat ostatecznie rozważa swoje powołanie, to czy 
do końca życia pragnie zostać zakonnikiem. 

W tym roku kandydatem do złożenia profesji uroczystej był kl. Maciej 
Guziejko CRL. Jego prenowicjat  odbył się w Rąpinie. Duchową opiekę nad 
klerykiem Maciejem sprawował Ksiądz Magister Maciej Siepietowski CRL. Za 
miłe przyjęcie i sympatyczną atmosferę serdecznie dziękujemy Proboszczowi 
parafii w Rąpinie, Księdzu dr. Stanisławowi Nalbachowi CRL oraz posługują-
cemu w parafii ks. Janowi Lange CRL.
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ŚLUBY WIECZYSTE MACIEJA GUZIEJKO CRL
Kraków, 28 sierpnia 2012 

We wspomnienie św. Augustyna, w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, 
na Mszy Świętej o godzinie 12.00, kleryk Maciej Guziejko CRL złożył na 
ręce ks. Wizytatora Mariana Szczeciny CRL Uroczyste Śluby Zakonne. Tym 
samym kl. Maciej związał się aż do śmierci z Zakonem Kanoników Regular-
nych Laterańskich. Kazanie w trakcie Mszy Świętej wygłosił Wizytator Pol-
skiej Prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich ks. Marian Szczecina 
CRL. Na Mszy św. byli obecni wierni z Parafii, Współbracia, a także rodzina 
kl. Macieja, przyjaciele oraz  Promotor jego pracy magisterskiej ks. dr Marcin 
Cholewa.   

Życzymy Ci drogi Macieju nieustannej opieki z Nieba. Bądź zawsze wpa-
trzony w postać św. Augustyna, abyś każdego dnia jak najlepiej wypełniał 
charyzmat Kanoników Regularnych Laterańskich!

PRZYJĘCIE DO NOWICJATU
Kraków, 27 sierpnia 2012

Dzień przed Uroczystością Świę-
tego Augustyna, we wspomnienie św. 
Moniki (Matki św. Augustyna), postu-
lant Daniel Pawlak został uroczyście 
przyjęty do nowicjatu w naszym Zako-
nie. Przyjęcie miało miejsce o godzinie 
17.30 przed Nieszporami w klasztornej 
kaplicy. Przyjęcia postulanta dokonał 
ks. Wizytator Marian Szczecina CRL. 

Drogi Danielu, życzymy Ci dużo wiary potrzebnej w przebyciu rocz-
nej próby. Niech każdy dzień życia wśród Kanoników będzie dla Ciebie 
okazją do wyrabiania swojej świętości. 
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PRZYGOTOWANIA I ODPUST W GIETRZWAŁDZIE
Gietrzwałd, 29 sierpnia-12 września 2012 

Następnego dnia po Uroczystości św. Augustyna spakowaliśmy baga-
że, wsiedliśmy do naszego busa i całym seminarium ponownie ruszyliśmy 
w stronę Gietrzwałdu. Czekały na nas intensywne przygotowania do głów-
nych uroczystości odpustowych. Umiejętne podzielenie obowiązków oraz 
sprawnie i sumiennie wykonana praca, sprawiły, że pomimo naszej małej 
liczby, udało się nam wszystko zapiąć na ostatni guzik.

Główne uroczystości odpustowe w Sanktuarium Maryjnym w Gietrz-
wałdzie odbyły się w dniach od 8-9 września 2012 r. W tym roku wydarze-
nie to było dość szczególne, gdyż nasze sanktuarium przeżywa właśnie 
135 rocznicę objawień maryjnych.

Odpust  rozpoczęła uroczysta Msza św. połączona z Nieszporami, 
sprawowana w sobotę 8 września o godzinie 18.00. Mszy św. przewodni-
czył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej J.E. Ks. Jacek Jezier-
ski.

Następnie kapłani oraz wierni zebrali się o godzinie 24.00 przed ka-
pliczką objawień. Była tam sprawowana Msza św. w intencji nowych po-
wołań. W tym roku celebrował ją i kazanie wygłosił ks. Łukasz Bugała 
CRL. Liturgia była dość niezwykła, gdyż w trakcie kazania zaczął padać 
deszcz. Trzeba przyznać, że była to dość spora niespodzianka i wielkie 
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utrudnienie (szczególnie dla ks. Łukasza Bugały CRL i ceremoniarza Łu-
kasza Murańskiego CRL). Po „zaskakującej” Mszy św. pielgrzymi udali się  
w procesji do cudownego źródełka, gdzie wspólnie odmówili Różaniec.

Tradycyjnie w niedzielę (9 września), o godz. 9.00, została odprawiona 
Msza św. w intencji kierowców, połączona z poświęceniem pojazdów. Prze-
wodniczył jej Ks. Prał. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców. 
Homilię wygłosił Ks. Jerzy Kraśnicki, Dyrektor MIVA Polska.

Sumę odpustową o godz. 11.00 na błoniach przy Źródełku celebrował 
J. E. Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński. Homilię wy-
głosił J. Em. Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski Senior.

WAKACJE KLERYCKIE
Rąpin, Drezdenko, Międzyrzecki Rejon Umocniony, Gniezno,  
Poznań, Berlin, 14-19 września 2012

Po powrocie z Gietrzwałdu spędziliśmy w Krakowie jeden dzień. Po prze-
pakowaniu niezbędnych rzeczy udaliśmy się razem z ks. Magistrem Macie-
jem Siepietowskim CRL do naszych Współbraci w Rąpinie. Po raz kolejny 
nasze seminarium korzystało z gościnności ks. Proboszcza Stanisława Na-
lbacha CRL oraz ks. Jana Lange CRL. Plebania w Rąpinie stanowiła dla na-
szych wakacji doskonałą bazę wypadową w wiele interesujących miejsc. 

Na początku odwiedziliśmy naszych Współbraci w Drezdenku i Nowym 
Drezdenku. Mieliśmy okazję spotkać się z ks. Wojciechem Ćwiękałą- naszym 
byłym Magistrem, aktualnie Przeorem kanonii Drezdenko.  Następnie wybra-
liśmy się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień- potężnego systemu ponie-
mieckich fortyfikacji powstałych w latach trzydziestych XX w.

Następnego dnia udaliśmy się do pierwszej stolicy Polski- Gniezna. Zwie-
dziliśmy tam katedrę Gnieźnieńską 
zbudowaną na Wzgórzu Lecha. 
Postanowiliśmy również zobaczyć 
okazałe zbiory tamtejszego Mu-
zeum Archidiecezjalnego. 

Kolejnym punktem naszego 
wakacyjnego wyjazdu był Poznań. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wi-
zyty na starówce. Zabawne, ale 
weszliśmy pod dawny ratusz aku-
rat o godzinie 12.00. Jak wiado-
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mo o tej właśnie godzinie słynne dwa, białe, poznańskie koziołki wychodzą  
z ratuszowej wierzy, aby zderzać się rogami. Następnie skierowaliśmy się  
w stronę Ostrowa Tumskiego, aby nawiedzić Poznańską Bazylikę Archikate-
dralną. Zeszliśmy również do podziemi katedry. Zwiedzanie zakończyliśmy 
wizytą w Muzeum Archidiecezjalnym. 

Ostatnim z miast, które zwiedzaliśmy był Berlin. Wybraliśmy się tam  
z samego rana, gdyż mieliśmy do pokonania około 200 km. Jeden dzień na 
zwiedzanie Berlina to zdecydowanie za mało. Zdążyliśmy jednak zobaczyć 
takie miejsca jak: ewangelicką katedrę, Kolumnę Zwycięstwa w parku Tier-
garten, Bramę Brandenburską, a także budynek Reichstagu.
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INAUGURACJA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Kalwaria Zebrzydowska, 28 września 2012

Każdy rok akademicki rozpo-
czynamy pielgrzymką do Sanktu-
arium Matki Bożej w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Razem z Księdzem 
Magistrem Maciejem Siepietow-
skim CRL uczestniczyliśmy tam 
w uroczystej Mszy św. o godzinie 
11.00. Pielgrzymka została zorga-
nizowana przez Uniwersytet Pa-
pieski Jana Pawła II w Krakowie.

INAUGURACJA ITKM
Kraków, 6 października 2012

W sobotę 6 października uczestniczyliśmy w inauguracji roku aka-
demickiego 2012/1013 w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
na Stradomiu. Całość o godzinie 9.00 rozpoczęła Msza św., której 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Ryszard Andrzejewski, wika-
riusz generalny Zgromadzenia Księży Michalitów. Następnie przeszli-
śmy do auli Instytutu. W tym roku referat inauguracyjny „O potrzebie 
dialogu w katechezie” wygłosił prof. dr hab. Marian Śnieżyński.
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PEREGRYNACJA OBRAZU 
JEZUSA MIŁOSIERNEGO 
Kamień, 10 października 2012

W środę 10 października mie-
liśmy okazję uczestniczyć w nie-
zwykłym wydarzeniu. W parafii 
Opieki Matki Bożej w Kamieniu 
odbyła się Peregrynacja Obrazu 
Jezusa Miłosiernego. 

Kopia obrazu Jezusa Miło-
siernego, którego oryginał znaj-
dującego się w krakowskich Ła-
giewnikach, została wprowadzona 
do kościoła około godziny 17.00. 
Wraz z obrazem zostały przywie-
zione relikwie św. Siostry Fausty-
ny, oraz bł. Jana Pawła II. 

Mszę św. poprowadził oraz 
kazanie w tym dniu wygłosił J.E. 
Bp. Damian Muskus OFM. 

INAUGURACJA ROKU WIARY
Kraków, 11 października 2012

Kolejną ważną chwilą w naszym seminaryj-
nym życiu była uroczysta Msza Święta o godzi-
nie 16.30 w Katedrze na Wawelu. Została ona 
sprawowana z okazji rozpoczęcia  Roku Wiary. 
Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił 
J.E. Bp Jan Szkodoń.

WYPOMINKI
Kraków, Drezdenko, Mstów, Ełk, 
1-3 listopada 2012

Przed Uroczystością Wszystkich Świętych wybraliśmy się do nie-
których placówek, gdzie posługują nasi Współbracia, aby modlić się 
za zmarłych polecanych w wypominkach. Pragniemy serdecznie po-
dziękować Przeorom: ks. Wojciechowi Ćwiękale CRL, ks. Andrzejo-
wi Oleksemu CRL i ks. Pawłowi Greniowi CRL za gościnność, jaką 
okazali nam, przyjmując nas pod swoją opiekę.  Słowa wdzięczności 
kierujemy również pod adresem Proboszczów: ks. Piotra Walczaka 
CRL i ks. Zdzisława Palusa CRL. 

Nie możemy również zapomnieć o tych wszystkich, którzy prosili 
nas o modlitwę w intencji zmarłych. Ofiary, które składali przy oka-
zji wypominek, stanowią wielkie wsparcie dla naszego seminarium. 
Serdecznie Wam za to dziękujemy i zapewniamy o pamięci w naszej 
modlitwie!
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BIERZMOWANIE W KAMIENIU
Kamień, 14 listopada 2012

W środę w Parafii Opieki Matki Bożej w Kamieniu nasze semina-
rium uczestniczyło we Mszy św. o godzinie 18.00, podczas której J.E. 
Bp Damian Muskus OFM udzielił miejscowej młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania.

MIKOŁAJKI
Kraków, 6 grudnia 2012

We wspomnienie 
św. Mikołaja, o godzinie 
20.00, razem ze świętym 
Biskupem, odwiedzili-
śmy naszych starszych 
Współbraci z Klasztoru 
Bożego Ciała w Krako-
wie. Ze śpiewem zna-
nej przyśpiewki: „A my 
mamy Mikołaja i robimy 
sobie… ŻARTY” chodzi-
liśmy i rozdawaliśmy im 
czekoladowe mikołaje 
oraz mandarynki. Oczy-
wiście w zamian otrzy-
maliśmy od nich o wiele, 
wiele więcej! Za wszel-
kie prezenty serdecznie 
starszym Współbraciom 
dziękujemy! 

ROZNOSZENIE OPŁATKÓW 
Kraków, 3-17 grudnia 2012

W poniedziałek, w pierwszym ty-
godniu Adwentu, rozpoczęliśmy akcję 
roznoszenia opłatków. Chodziliśmy 
ulicami Krakowskiego Kazimierza, 
które tworzą Parafię Bożego Ciała  
i odwiedzaliśmy naszych drogich Pa-
rafian. Wielu z nich składało nam ofia-
ry, wspierając tym samym kanonickie 
seminarium. Pragniemy podziękować 
za okazaną życzliwość i materialne 
wsparcie!
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Nowe Władze
w Seminarium

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego (29 września2012) 
nasza wspólnota seminaryjna zebrała się, aby dokonać wyboru nowego 
Dziekana. W tym roku, praktycznie jednogłośnie, został nim kl. Rafał Prze-
strzelski CRL! 

Drogi Dziekanie Rafale!
Serdecznie Ci gratulujemy. Bycie Dziekanem klerykatu  będzie wyma-

gało od Ciebie wykonywania wielu odpowiedzialnych zadań. Wierzymy, 
że z Bożą pomocą uda Ci się podołać im wszystkim. Mamy nadzieję, że  
w gąszczu rozwiązywania zawiłych problemów, wyznaczania dyżurów oraz 
łagodzenia konfliktów i sporów, uda Ci się zachować radość i optymizm! 

Pragniemy również podziękować dotychczasowemu Dziekanowi dk. 
Piotrowi Szydełko CRL.

Drogi Piotrze!
Stałeś się legendarnym Dziekanem. Piastowałeś ten urząd przez  

3 lata z rzędu! Dlatego chyba śmiało nazwać Ciebie możemy:  „Dziekan 
Piotr Wielki”! Dziękujemy Ci za trud, który wkładałeś w naszą seminaryjną 
Wspólnotę! Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że nigdy nam niczego nie bra-
kowało; za to, że zawsze wiedzieliśmy, że Ci na nas zależy. Wierzymy, że 
Bóg dostrzeże Twoje poświęcenie i Ci za nie stokrotnie wynagrodzi! 

Współbracia z Seminarium 
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dk. Piotr Szydełko CRLkl. Rafał Przestrzelski CRL


