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Oddajemy w Wasze ręce zimowy numer Cor Unum. Tradycyjnie 
znajdziecie w nim wiele artykułów, które nie pozwolą Wam odłożyć 
naszego pisma, zanim nie przeczytacie ich w całości.

Pierwszą część nowego Cor Unum poświęciliśmy tematowi 
Świąt Narodzenia Pańskiego. Następnie spojrzeliśmy okiem 
nowicjusza na nasz zakon. Poruszyliśmy również zagadnienie 
kapłaństwa i ludzkiego powołania. Nasza redakcja nie mogła 
także pominąć nowego Ojca Świętego - Papieża Franciszka. 

W aktualnym numerze nie mogło zabraknąć „Historii zza 
klauzury”. Tym razem kilka ciekawych zdarzeń zrelacjonował 
nam ks. Marian Dudzik CRL z Parafii Przemienienia Pańskiego  
w Drezdenku. Całość wieńczy Kronika naszego Seminarium. 

Życzymy Wam przyjemnej lektury i owocnego roku 2014 roku. 
Pragniemy, abyście każdy dzień rozpoczynającego roku, przeżyli 
w radości i poczuciu bliskości Boga! 

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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Trwa moda, która stała się obowiązkiem, że Wigilię należy koniecznie 
przeżyć w wielu miejscach, a nawet na ulicy, zanim człowiek zasiądzie 
do wieczerzy z najbliższymi w czterech ścianach domu. Tysiące miesz-
kańców, przede wszystkim biedni i bezdomni, zdecyduje się spędzić kilka 
godzin na zimnie, w przygodnym towarzystwie, by zjeść coś ciepłego za 
darmo i podzielić się opłatkiem. Ci sami, którzy przez cały rok na widok 
siebie przyspieszali kroku, odwracali z niesmakiem głowy. Te same twarze 
w jednym miejscu, tylko pora inna. Wieczerza wigilijna.

Powiedzmy sobie szczerze – w takim czasie nie obchodzi nas, co my-
ślimy o sobie przez cały rok. Zapominamy o tym pierwszym momencie, 
kiedy coś się między nami urwało. Patrzymy na siebie nawzajem i zni-
ka między nami niewidzialny mur. Ktoś z opłatkiem zatrzymuje się dłużej  

Ks. Jerzy Hajduga CRL

jest wreszcie taki wieczór
kiedy jesteśmy razem
pod jednym dachem
tak naprawdę
podchodzimy do siebie
patrzymy na ręce
patrzymy w oczy
jak łza
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Wigilia

i nie chce już ani gdziekolwiek, ani dalej pójść. Przestajemy się oburzać na 
widok ludzi zarośniętych, brudnych i cuchnących alkoholem. Przestajemy 
umoralniać młodzież zaćpaną, która tutaj znalazła się, bo nawet nie wie, 
na jakim świecie żyje. My mamy dokąd wrócić i po przekręceniu zamka  
w drzwiach zostawić  za sobą kłopoty i zmartwienia. I może różnica po-
między naszymi światami jest właśnie w tych drzwiach, które otwieramy 
lub zamykamy.

Na czas prawdziwej Wigilii zamykamy drzwi. Stajemy wszyscy, naj-
bliżsi sobie, żeby przełamać się opłatkiem i zapomnieć o urazach i krzyw-
dach. Na miejskich wigiliach uczymy się być dobrymi dla innych, w domu 
chcemy być dobrzy chociaż tylko dla siebie. Trudne to zadanie, czas je 
rozwiązać i najlepsza ku temu okazja to, oczywiście, domowa Wigilia.

tak 
naprawdę
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tu nie ma
Bożego Narodzenia!
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Łukasz Murańśki CRL

W dużych sklepach Boże Narodzenie trwa już od początku listopada. 
Media i markety zaraz po Wszystkich Świętych zaczynają nas bombardo-
wać choinkami, kolędami i świątecznymi promocjami. Wielu ludzi przestało 
się cieszyć magią tych szczególnych dla chrześcijanina dni. Coraz więk-
szej liczbie osób Święta Bożego Narodzenia nie kojarzą się z narodzinami 
Jezusa, ale z szałem zakupów. Zamiast wspólnie śpiewanych w rodzin-
nym kręgu kolęd, George Michael odśpiewuje w radiu nieśmiertelne „Last 
Christmas”. Karp w galarecie czeka na stole, program telewizyjny spraw-
dzony, pilot od telewizora przygotowany, szyby w oknach lśnią czystością, 
pachną wyprane firanki, choinka skrzy się pięknymi bombkami… Jest to 
przykry fakt, ale chyba za bardzo odeszliśmy od Betlejem. 

Może warto zadać sobie pytanie: „Czym dla mnie jest Boże Narodze-
nie?”. Czy Święta Bożego Narodzenia nie powinny nas skłaniać do zasta-
nowienia się nad swoim życiem i do refleksji? Bóg mówi do nas w ciszy… 
On nie przyjdzie do nas w zamieszaniu związanym z mytymi na wprędce 
oknami, trzepaniem dywanów, robieniem przedświątecznych zakupów. 
Bóg przyszedł do człowieka, do jego życia w ciszy i w ubóstwie.

 Żeby te nadchodzące święta były inne, może warto trochę zwolnić, 
ograniczyć szał świątecznych zakupów. Może za cenę mniej uginającego 
się pod ciężarem przysmaków stołu i skromniejszych prezentów, warto dać 
radosne święta tym, którzy cierpią głód i ubóstwo? Zamiast składać długie 
i „ oklepane” życzenia swoim bliskim, może lepiej powiedzieć im jak są 
nam drodzy? W betlejemską noc Jezus przyszedł do swoich, a oni Go nie 
przyjęli. Czy wydarzenie tamtej nocy w Betlejem ma się znowu rozegrać  
w grocie Twego serca?  Myślę, że warto wziąć sobie do serca słowa na-
szego wieszcza Adama Bernarda  Mickiewicza: „Wierzysz, że Bóg narodził 
się w Betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobie…”.

Według danych opublikowanych na jednej ze 
stron internetowych, co czwarty Polak na pytanie: 
„Co najbardziej lubisz w Świętach Bożego Naro-

dzenia?” odpowiedział, że „nie lubi tych świąt”. 
Sam miałem okazje spotkać się z podobną opinią. 

Pewnego grudniowego wieczoru, niespełna rok temu, 
roznosząc opłatki po parafii Bożego Ciała na kra-
kowskim Kazimierzu, zapukałem do drzwi mieszka-
nia. Otworzył mi młody mężczyzna. Na moje pyta-

nie: „Czy życzy Pan sobie opłatki?”, odpowiedział 
stanowczo: „Tu nie ma Bożego Narodzenia!” Przy-

znam, że zasmuciła mnie taka odpowiedź…
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W każdym zakonie są prace i zadania, którym musi sprostać nowo 
przyjęty kandydat. Wiele z nich nie wymaga większego nakładu pracy. 
Z pośród różnych obowiązków w Zakonie Kanoników Regularnych wy-
brałem jedno bardzo proste zadanie. Nie spodziewałem się jednak, że 
ta banalna praca, da mi tak wiele do myślenia. Mowa tutaj o wieczornym 
zamykaniu bram klasztornych. 

Dla mnie ta prosta fizycznie czynność jest nie lada wyzwaniem du-
chowym. Tłumaczę dlaczego. Każdy, kto był choć raz na krakowskim 
Kazimierzu (tam mieści się nasz Klasztor Bożego Ciała i seminarium), 
zauważył czego w tej dzielnicy jest najwięcej. Najwięcej jest lokalów, ba-
rów, pubów i tym podobnych miejsc, gdzie „życie staje sie weselsze”. Naj-
bardziej uciążliwe jest to w rozpoczynające się weekendy. Słychać wtedy 
głośną muzykę, śpiewy, krzyki itp. odgłosy. 

Około godziny 20 udaję się, aby zamknąć bramy naszego klasztoru. 
Mam wtedy doskonałą okazję uświadomić sobie, jakiego wyboru dokona-
łem, decydując się wstąpić do zakonu. Za murami klasztoru kwitnie nocne 
życie, a ja mam możliwość oddzielić świat pozostawiony „za” i „przed bra-
mą”. Niemal za każdym razem uświadamiam sobie, że zostawiłem wiele. 
Jednocześnie jednak przekonuję się, jak wiele zyskałem odpowiadając 
Bogu na łaskę powołania. 

Nie jestem oczywiście wolny od różnych myśli i dylematów, aby bra-
mę klasztoru zamknąć od zewnątrz. Jednak póki co wolny świat, w którym 
do tej pory mogłem robić  wszystko, o czym tylko marzyłem, pozosta-
wiam za sobą, za bramą klasztoru. Robię to po to, bym mógł zanurzyć się  
w życiu zakonnym – życiu pełnym modlitwy, ciszy i skupienia. 

now. Grzegorz Gałat

brama
Klasztorna

grudniowy_2013.indd   9 2014-01-23   12:03:06



10

Papież Franciszek z miejsca zyskał sobie sympatię i szacunek wiernych, zwłasz-
cza młodych. Wyrażali to szczególnie za pomocą najpopularniejszego wśród 
nich medium – Internetu. Zaledwie parę godzin po wybraniu kolejnego następcy 
Świętego Piotra, na wielu stronach i portalach pojawiały się zdjęcia porównują-
ce nowego Papieża z jego poprzednikami. Szeroko rozłożone w powitalnym, 
radosnym geście ręce Jana Pawła II i Benedykta XVI zestawione ze skromnym, 
nieśmiałym pozdrowieniem dłonią Papieża Franciszka. Wszystko podsumowa-
ne podpisem „No siemka”, jako sugestią, co mógł myśleć nowy Ojciec Święty, 
patrzący na witające go tłumy.
Podczas kolejnych dni, tygodni, miesięcy swojego pontyfikatu, Papież Franci-
szek zyskiwał sobie poparcie coraz to większych rzeszy ludzi. Jego małe, ale 

Wydaje się, że minęło zaledwie parę miesięcy, odkąd 
usłyszeliśmy „Habemus Papam!”. Wydaje się, że to bar-
dzo krótko, a jednocześnie bardzo długo. Wydaje się, 
że niewiele się zmieniło, a jednak tak dużo.

Karolina Derda
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wiele znaczące gesty, przemawiały zwłaszcza do młodych ludzi, których,  
w dzisiejszych czasach, nie tak łatwo zadowolić. Wystarczy wspomnieć o od-
mówieniu noszenia tradycyjnego, bogatego papieskiego stroju, zamieszkaniu 
w skromnym Domu Świętej Marty, czy poruszaniu się starym, wysłużonym 
samochodem. Takie małe rzeczy mają wielką siłę i zyskują Papieżowi coraz 
większe poparcie.
Jak ja, jako reprezentantka młodego pokolenia patrzę na nowego Papieża? 
Czego oczekuję? Co o nim myślę i czego się spodziewam? Cóż, nie będę ja-
kimś wyjątkiem, jak dotąd bowiem, Franciszek budzi u mnie jak najbardziej po-
zytywne odczucia. Jego czyny świadczą o skromności, bogatym duchu, chęci 
zmian na dobre i poszukiwaniu nowych dróg tam, gdzie istnieje taka potrzeba. 
Wiele zachowań Papieża budzi uśmiech na twarzy – jego pozowanie do zdjęć 
z turystami i wiernymi na Placu Św. Piotra, używanie popularnych, młodzieżo-
wych wręcz gestów, takich jak uniesiony kciuk, podpisywanie się przypadkowo 
spotkanej dziewczynce na gipsie czy założenie czerwonego nosa charaktery-
stycznego dla klaunów jako wyraz wsparcia dla organizacji pomagającej dzie-
ciom w szpitalach. Papież Franciszek stał się swoistym bohaterem Internetu, 
gdzie coraz częściej pojawiają się zdjęcia lub filmy pokazujące niezwykłe a bar-
dzo pozytywne zachowania Ojca Świętego – prosty a jakże mocny gest zamie-
nienia się na piuski z jednym z wiernych na Placu Św. Piotra, wpuszczenie do 
papamobile chłopca z zespołem Downa, czy pozwolenie zwykłemu dziecku na 
siedzenie w papieskim fotelu. 
Od początku było widać, że Franciszek chce dokonać niezbędnych zmian  
w Kościele i jego strukturach. Głosił ubóstwo oraz prostotę i sam podążał za 
swoimi naukami, dając dobry przykład i nakłaniając innych do podążania za 
nim. Wiele jego zachowań budziło zdumienie, zwłaszcza wśród duchownych, 
ale widać, że kryła się za nimi głęboka mądrość.
Czego młodzi ludzie, tacy jak ja, mogą oczekiwać od Papieża Franciszka? Na 
pewno tego, by dalej kroczył drogą, którą wyznaczył dla siebie i Kościoła. By 
dalej zyskiwał sobie sympatię, szacunek i miłość wiernych, nie oddalając się od 
nich, ale przybliżając. Pokazując, że jest taki jak oni i że nawet ci najbiedniejsi, 
najbardziej chorzy, ci najmniejsi, mogą liczyć na Jego pamięć, zainteresowanie 
i modlitwę. Tego, że poprzez swoje, czasem dość radykalne zachowania, wciąż 
przekonywał, że ogarnia swoją myślą cały Kościół, cały świat i stara się działać 
dla ogólnego dobra i pokoju. A przy tym tego, by pozostał tym samym, prostym, 
skromnym człowiekiem, którego zobaczyliśmy na balkonie na Placu Św. Pio-
tra wieczorem 13 marca. Tym samym, który głosi, prostotę, łagodność, miłość  
i ubóstwo. Tym samym, który na pytanie pewnej kobiety „Co mam zrobić, kiedy 
mój 30-letni syn nie chce się żenić ze swoją wspaniałą narzeczoną?” odpowie-
dział z uśmiechem „Niech mu pani więcej nie prasuje koszul”. Takie zachowa-
nia budzą nie tylko uśmiech na twarzy, ale też wielką sympatię i szacunek dla 
Ojca Świętego, który raz po raz udowadnia, że nie ma równych i równiejszych, 
są tylko ludzie i Papież jest po prostu jednym z nas.
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Ksiądz
na linii frontu!

ks. Łukasz Bugała CRL

Jeden z młodych księży został skierowany przez swojego Biskupa do 
posługi w hospicjum.  Nie jest to łatwa praca, bo niemal codziennie każe 
stawać twarzą w twarz z ludzkim cierpieniem i umieraniem, a to bardzo bo-
lesne doświadczenie. Trzeba co dnia być z tymi, którzy próbują zamknąć 
ostatni rozdział swojego życia.  Młody ksiądz wchodził w tę posługę z lę-
kiem, ale i z ogromnym zaufaniem Bogu. Chciał być z tymi ludźmi w taki 
sposób, by nikomu się nie narzucać, żeby nikomu „nie pchać się w życie 
z buciorami”. Każdego dnia pokonywał tę samą trasę między pokojami  
i każdego dnia mijał salę, w której mieszkał młody mężczyzna. Widział go 
zawsze przy tej samej czynności. Leżał, albo siedział na łóżku i spoglądał 
przez okno, niemal w bezruchu. Nie chciał z nikim rozmawiać, nikt go nie 
odwiedzał, nie miał w hospicjum przyjaciół. Pielęgniarki opowiadały, że 
kiedy poważnie zachorował żona od niego odeszła, dzieci nie miał, a kole-
dzy, sąsiedzi i znajomi zajęli się swoim życiem. 

Któregoś dnia, ksiądz zdobył się na odwagę, wszedł do jego pokoju, 
usiadł na łóżku i spróbował „zagaić„ rozmowę.

- Może chciałby pan porozmawiać, widzę, że siedzi pan samotnie  
w tym pokoju?

Choć tytuł może na to wskazywać, nie będzie to 
wcale tekst poświęcony wojskowym kapelanom idą-
cym krok w krok z żołnierzami walczącymi na linii 
wroga. Nie będzie to także opis walki, jaką musi 
toczyć kapłan o należne miejsce Boga we współcze-
snym świecie. O co zatem chodzi? Dziś linią frontu 
jest dla kapłana człowiek stojący bardzo blisko  
a jednak będący często bardzo daleko. Nieżyjący 
już Prymas Józef Glemp mówiąc o krańcach świata, 
na które posyła dziś Jezus swoich uczniów, mówił  
o ludziach krańcowo oddalonych od źródła szczę-
ścia. Głównym zadaniem katolickiego kapłana jest 
prowadzić człowieka do wody życia. Przygotowując 
niedawno niedzielne kazanie natknąłem się na bar-
dzo ciekawą historię.
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On, z wielkim smutkiem w głosie odpowiedział: 
- Siedzę tu proszę księdza i czekam. 
- Na kogo czekasz?
- Na śmierć proszę księdza, na śmierć. 
Od tego czasu ksiądz przychodził do niego coraz częściej. Przynosił 

mu książki do czytania, albumy, gazety. I kiedyś zupełnie przez przypadek 
przyniósł mu album o malarstwie. Okazało się, że mężczyzna od dzieciń-
stwa interesował się sztuką, ale nikt tego nigdy nie zauważył. Ksiądz przy-
niósł mu zatem kredki, ołówki, bloki i namówił do rysowania. Kiedy wyszło 
na jaw, że ma nie mały talent, ktoś wpadł na pomysł, żeby mu kupić farby, 
sztalugę, blejtramy. I tak w wieku trzydziestu kilku lat będąc w hospicjum 
zaczął malować obrazy. Było ich coraz więcej i więcej, więc pielęgniarki 
znosiły je do pustego pomieszczenia na parterze budynku i tak powsta-
ła tam mała galeria, którą odwiedzali różni ludzie. Pacjenci przychodzi-
li popatrzeć jak maluje, a ich bliscy oglądali gotowe już prace w galerii.  
I chociaż siły go opuszczały i był coraz słabszy, to jednak był szczęśliwy, 
bo wreszcie robił to, o czym zawsze marzył. 

Któregoś dnia jego stan pogorszył się tak bardzo i gwałtownie, że za-
czął umierać. Szybko rozniosło się po oddziale, że malarz umiera. Wielu 
chorych, lekarzy i pielęgniarek chciało się z nim pożegnać. Kiedy ksiądz 
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udzielał mu namaszczenia i ostatniej Komunii św. w jego pokoju i na kory-
tarzu było mnóstwo osób. Odchodził otoczony gromadą dobrych i życzli-
wych mu ludzi. Już nie czekał na śmierć, chciałby jeszcze żyć i malować, 
ale śmierć przyszła nieproszona. Umierał z uśmiechem na twarzy, szczę-
śliwie. 

Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tekst pomyślałem o wykładach 
z historii filozofii. Myśliciele dawnych czasów nazywali niekiedy Boga 
„Pierwszym Poruszycielem”, tym który daje początek, wprawia w ruch. 
Jeśli zastanawiam się dziś nad zadaniem współczesnego księdza myślę 
właśnie o tym. Współczesny ksiądz jest jak „pierwszy poruszyciel”. Musi 
wystarczyć mu odwagi by poruszyć człowieka, by wraz z nim zrobić  pierw-
szy krok. Jedna krótka rozmowa z chorym i nieszczęśliwym mężczyzną 
rozpoczęła pozytywną przemianę. Gdyby zabrakło mu odwagi, gdyby nie 
zdobył się na ten prosty gest podejścia, człowiek ów odszedłby z tego 
świata ze smutkiem w sercu, w opuszczeniu i samotności. Tam gdzie inni 
nie mają odwagi ksiądz musi być pierwszy. 

Wielu żyjących współcześnie ludzi porzuciło modlitwę i życie sakra-
mentami, oddaliło się od Jezusa tak daleko, że w zasadzie powrót do 
wiary jest jak ponowne rozpoczęcie drogi. Spotykam czasem takich ludzi  
w konfesjonale. Muszą wszystko zaczynać od początku, wprawić na po-
wrót w ruch całą machinę serca ukierunkowaną znowu na Boga. Trzeba 
wyruszać wraz z nimi w tę niełatwą drogę i robić to bardzo delikatnie.  
W tym właśnie najpiękniej objawia się to, co Kościół nazywa „Nową Ewan-
gelizacją”. Nie oglądając się wstecz, na nowo iść z człowiekiem po Życie. 
Należy dziś mieć bardzo szeroko otwarte oczy, by wypatrzeć tych, których 
trzeba zarazić życiem, Bogiem, Ewangelią i szczęściem. Tutaj rozpoczyna 
się cicha walka o człowieka. Indywidualna praca z konkretną osobą jest 
dziś linią frontu, na której kapłan toczy bój o ludzkie zbawienie. Ta cicha 
praca jest w moim przekonaniu równie ważnym, a może i ważniejszym 
dziełem niż zakrojone na szeroką skalę potężne akcje promujące wiarę, 
Kościół i Jezusa. One również są potrzebne, muszą jednak być jak ha-
czyk, na który łapie się pojedynczych ludzi, muszą pozostać jak zarzucona 
sieć, z której trzeba pojedynczo wyciągać ryby, by się zająć każdą indywi-
dualnie. Kapłan XXI wieku powinien być dziś człowiekiem, który pomimo 
licznych obowiązków i zadań znajduje czas dla jednostek. Formacja poje-
dynczego człowieka jest jak zasiew w glebę ziarnka gorczycy. Kiedyś sta-
nie się potężnym drzewem, schronieniem dla innych i początkiem nowych 
ziarenek. Nie jest to spektakularna praca, pielęgnowanie ziarenka jest bar-
dzo ciche, nie dokonuje się w blasku fleszy i włączonych kamer, ale jest 
mimo to potężną walką o przyszłość wiary i Kościoła, walką o uświęcenie 
każdego serca. Edyta Stein mówiła: „Nie ma nic piękniejszego na świecie 
od działania łaski w duszy ludzkiej”. Kapłan na linii frontu, to kapłan, który 
potrafi zejść ze sceny popularności, by wejść w cichy dialog z człowiekiem 
i towarzyszyć wielkim dziełom Bożym.
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Wszystkich zastanawiających się nad życiem 
zakonnym i kapłańskich zachęcamy do poznania  
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. 

W ciągu całego roku  
zapraszamy młodzież męską do naszego  

krakowskiego Klasztoru Bożego Ciała  
na rekolekcje oraz dni skupienia. Istnieje również 

możliwość indywidualnego przyjazdu do  
naszej wspólnoty zakonnej. W tym celu  

prosimy o wcześniejszy kontakt  
z duszpasterzem powołań.

Promotor powołań
Ks. Łukasz Bugała CRL
ul. Targowa 2 (Wancerzów)
42 - 244 Mstów
 tel. 511 956 309
e-mail: promotor@kanonicy.pl

www.kanonicy.pl
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KLAUZURY
HISTORIE ZZA

Rafał Przestrzelski CRL

ks. Marian Dudzik CRL
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O WYPADAJĄCYCH DRZWIACH…
Mój pierwszy dzień w klasztorze zapamiętam do końca życia. Do 

Krakowa przyjechałem z klerykami, którzy wracali z wakacji w Rąpinie. 
Po przekroczeniu klauzury klasztornej od razu zaprowadzili mnie do 
sypialni nowicjatu. Na sali znajdowało się siedem łóżek. Jedno wolne 
czekało na mnie. – Rozpakuj się, my musimy iść do siebie – powiedział 
jeden z kleryków, po czym wszyscy wyszli i zostałem sam. Postano-
wiłem skorzystać z rady współbraci i zacząłem rozpakowywać walizki. 
Obok mojego łóżka stała jakaś stara, przedwojenna szafa. –Powinie-
nem się w niej zmieścić – pomyślałem, po czym energicznym ruchem 
otworzyłem drzwi, które pozbawione zawiasów uderzyły mnie w głowę.  
-Boże, gdzie ja jestem i co ja tu robię? –pomyślałem. Włożyłem drzwi 
na swoje miejsce, otrząsnąłem się i usiadłem. Po chwili przyszli pozo-
stali nowicjusze. Zmieściłem ubrania w szafie, ale od tego momentu 
obchodziłem się z nią wyjątkowo delikatnie.

TRUDY NOWICJATU
Pierwszy rok jest zwykle najtrudniejszy w życiu zakonnym. W nowi-

cjacie trudno było o najbardziej podstawowe środki higieny. Pieniądze 
otrzymywane od rodziców oddawaliśmy wspólnocie zakonnej na ręce 
księdza Magistra – naszego wychowawcy. Pewnego dnia skończyły 
mi się żyletki do golenia. Miałem twardy zarost i dlatego jedna żyletka 
wystarczała mi na 2-3 golenia. Postanowiłem, zgodnie ze zwyczajem, 
powiedzieć o tym ks. Magistrowi. Oczywiście liczyłem, że da mi na nie 
pieniądze. A on na to: - Don Mariano, nie wiecie co z tym zrobić? – Od-
wrócił się i poszedł do łazienki. Po chwili wrócił ze szklanką i żyletką  
w ręku. Włożył żyletkę do szklanki i zaczął ją ostrzyć… Po zaprezen-
towaniu tej rewolucyjnej metody przedłużania życia żyletek z uśmie-

O wadliwych szafach, ostrzeniu żyletek, 
wpadkach na ślubach i złodziejach w kościele 
opowiada ks. Marian Dudzik CRL.

Długie jesienne wieczory sprzyjają rozmo-
wom przy herbacie. Podczas wyjazdu na wypo-
minki do Drezdenka postanowiłem bliżej poznać 
jednego z księży Drezdeneckiej wspólnoty – 
ks. Mariana Dudzika CRL. Przyjemna pogawędka 
dostarczyła ciekawych z życia wziętych histo-
rii – jak zwykle prosto zza klauzury.
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chem nakazał mi ją naostrzyć. Próbowałem. Starałem się. Ze łzami  
w oczach tarłem tą żyletką o szklankę, ale to nic nie dawało. Golenie 
było prawdziwą katorgą – ale żyletek nie dostałem.

PĘDZĄCA OBRĄCZKA
Klerycy dawniej dość 

często asystowali przy ślu-
bach. Tego dnia pełniłem 
służbę przy kapłanie od-
prawiającym Mszę Świętą  
w rycie Trydenckim. Para 
młoda przyrzekła sobie mi-
łość, wierność i uczciwość 
małżeńską.  Pan młody się-
gnął po złotą obrączkę i za-
mierzał włożyć ją na dłoń 
małżonki. Przypadkiem jed-
nak obrączka wyślizgnęła 
mu się z ręki i upadła na po-
sadzkę.  Puk, puk…puk….

puk…. odbiła się na schodach przed ołtarzem i potoczyła się dalej. 
Ksiądz, para młoda i ja obróciliśmy się w stronę obrączki, a ona turlała 
się w stronę następnych schodów. Puk…puk…puk… pokonała kolej-
ne trzy schody. Zaparło nam dech w piersiach. Obrączka sunęła dalej 
po ziemi pokonując kolejne metry siłą rozpędu. Nagle zrobiło się jak  
w dobrym filmie. Na torze pędzącej po posadzce obrączce znalazła 
się kratka szybu grzewczego. Jeszcze kilka centymetrów i….. dźwięk 
obrączki ucichł. Po chwili ciszy usłyszeliśmy stłumiony dźwięk me-
talu na dnie głębokiego szybu grzewczego. Byliśmy w szoku. Ślub 
trzeba było przerwać na czas wydobycia obrączki. Zawołaliśmy bra-
ta zakonnego. Przyniósł małą drabinę… po czym włożył ją do środka.  
Z trudem wszedł do szybu i dopiero po kilku minutach pojawił się na 
powierzchni z obrączką w ręku. Ślub można było kontynuować . Proszę 
sobie wyobrazić miny gości weselnych… czegoś takiego jeszcze nie 
widzieli. Koniec końców myślę, że para młoda dzięki temu wydarzeniu 
szczególnie troszczyła się o obrączki w życiu małżeńskim.

ZIMA W GIETRZWAŁDZIE
Po kilku latach trafiłem do Gietrzwałdu. Dawniej oprócz Sanktuarium 

w Gietrzwałdzie kanonicy posługiwali także w pobliskim Biesalu. Co nie-
dziela jeździłem tam motocyklem, by odprawić Mszę św. Był zimowy, 
niedzielny poranek. Powietrze było bardzo zimne, a ziemia skuta lodem. 
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Na poranną Mszę w sanktuarium dotarły tylko trzy osoby. Było tak śli-
sko, że nie dało się ruszyć z miejsca. Wracająca z kościoła parafianka 
poślizgnęła się, upadła na ziemię i zjechała kilkanaście metrów plecami 
po schodach. Poszedłem do garażu po motor. Wywróciłem się. Wycią-
gam go na zewnątrz. Znowu leżę na ziemi. Próbuję wstać…. znów upa-
dam. -To nie ma żadnego sensu, nie dam rady dojechać – pomyślałem.  
Zdecydowałem, że pójdę do Biesala pieszo. Szedłem powoli, krążąc 
pomiędzy drzewami, które posłużyły mi za podpory. Msza miała odbyć 
się o godzinie 9:00. Dotarłem na 10:00. Ludzie właśnie kończyli własne 
nabożeństwo. Zrozumieli moje spóźnienie. Odprawiłem Eucharystię  
o 11:00. Po niej odwieźli  mnie samochodem na plebanię.

TO BYŁY CZASY! 
Po kilku latach kapłaństwa zostałem proboszczem w Rudniku na 

Śląsku.  Przed nami obchody uroczystości Bożego Ciała. – Zobaczy 
ksiądz jak u nas wygląda Boże Ciało! – mówiła pewna zachwycona 
parafianka. Nadszedł czwartkowy poranek.  Obudziły mnie jakieś głosy  
i stukanie nieopodal plebanii. Wyszedłem na zewnątrz. Parafianie 
skrzętnie się uwijając przygotowywali ozdoby. Na trasie od kościoła do 
czterech ołtarzy układali pół metrowy pas z kwiatów. Przy ołtarzach 
kwiatów było jeszcze więcej. Ułożyli z nich nawet złoty kielich, a z soli 
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usypali hostię. Pil-
nowali przy tym by 
nikt nie śmiał wejść 
na kwiatowy dywan. 
Po nim mógł iść tylko 
ksiądz z Najświętszym 
Sakramentem. Zaan-
gażowanych było wie-
lu parafian. Podczas 
procesji wszystko było 
pięknie udekorowa-
ne: domy, okna, płoty, 
lampy. Ludzie bardzo 
przeżywali kościelne 
uroczystości. Zresz-
tą podczas każdego 
nabożeństwa wszy-
scy przynosili ze sobą 
śpiewniki i głośno 
śpiewali. Organista 
tylko podawał stro-
nę, rozpoczynał pieśń  
i wszyscy śpiewali. 
Starzy i młodzi, męż-
czyźni i kobiety. Go-
dzinki były wykony-
wane z podziałem na 
chóry – męski i żeński. 

Zaangażowanie ludzi było zdumiewające. Serce aż się rwało do odpra-
wiania nabożeństw!

KRADZIEŻ W KOŚCIELE
Innym razem przyjechała do Gietrzwałdu grupa pielgrzymów i po-

prosiła mnie o odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej. Szedłem 
właśnie do kościoła, aż tu nagle z zakrystii wyszli dwaj mężczyźni  
z torbami. W jednej z nich zabłyszczał złoty kielich. -To złodzieje! Po-
móżcie mi ich złapać! – krzyknąłem. Uciekając jeden z nich porzucił tor-
bę. Były w niej kielichy, cyboria i inne paramenty liturgiczne. Złapaliśmy 
tylko jednego rabusia, drugi nam uciekł. Policja spisała się wtedy na 
medal i ujęła go bardzo szybko. Okazało się, że ci złodzieje okradli nie 
tylko nasz kościół. W ich domach znaleziono wiele naczyń liturgicznych  
z innych kościołów. Musiałem jeszcze rozpoznać drugiego złodziejasz-
ka na komendzie. Stanąłem przed trzema podejrzanymi i kazano mi 
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wskazać sprawcę. Byłem wtedy w stroju świeckim – bez sutanny czy 
koloratki. Między nami nie było luster weneckich.  Oczywiście bez pro-
blemu wskazałem winnego. Widząc to złodziej zawołał: „ Proszę księ-
dza, to nie ja!” – i w ten sposób nieświadomie przyznał się do winy. 
Gdyby nie był złodziejem nie wiedziałby, że jestem księdzem. No cóż, 
jak mówi stare polskie przysłowie: na złodzieju czapka gore. 

Na koniec dodam, że dziś w klasztorze 
drzwi w szafach nie spadają na przypadkowych 
użytkowników, a ksiądz Magister daje pienią-
dze na nowe żyletki i nie naucza jak należy 
je ostrzyć – metody „starej szkoły” są nam 
oczywiście znane. Dziękując księdzu Mariano-
wi  za podzielenie się historiami życzę wiele 
radości  i satysfakcji z życia kapłańskiego 
i zakonnego. A czytelnikom przypominam, że 
zbliża się zima – warto uważać na oblodzone 
schody. A gdyby wasz ksiądz spóźniał się na 
nabożeństwo proponuję rozsypać piasek i sól 
wokół plebanii…
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Jubileusze w 2014 roku

Drodzy Współbracia Jubilaci!  
Obchodzicie w tym roku rocznicę  

szczególnych wydarzeń, poprzez które  
zawierzyliście Bogu swoje życie.  

Życzymy Wam, abyście każdego dnia  
stając przed Chrystusowym ołtarzem,  

czuli Bożą opiekę i wsparcie.  
Pragniemy, abyście każdego dnia  

żyli w poczuciu spełnienia i radości. 
Wierzymy, że jeżeli swoje siły i pracę  

łączyć będziecie z wytrwałą i ufną modlitwą,  
Bóg codziennie ześle Wam z Nieba  

obfite błogosławieństwo i siłę  
potrzebną w sprawowaniu kapłaństwa.

Z najlepszymi życzeniami i pamięcią w modlitwie: 

Wspólnota Seminarium  
Kanoników Regularnych Laterańskich  
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Jubileusze w 2014 roku

Jubileusz ślubów zakonnych:

Jubileusz święceń kapłańskich:

70 lat - ks. Stefan Ryłko CRL (Kraków)

60 lat - ks. Mieczysław Madej CRL (Niegosław)

65 lat - ks. Stefan Ryłko CRL (Kraków)

25 lat - ks. Jacek Krzewicki CRL (Ełk)
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Kronika Seminarium 
ODWIEDZINY KS. GLENA LEWANDOWSKIEGO
Kraków, 21 czerwca - 1 lipca 2013

W dniach od 21 czerwca do 
1 lipca 2013 gościliśmy w Polsce 
Przełożonego Generalnego Kanoni-
ków Regularnych Świętego Krzyża 
ks. Glena Lewandowskiego. Jest on 
Amerykaninem polskiego pochodze-
nia. Do Polski zawitał w ramach bra-
terskich odwiedzin, a także w celu 
poznania kraju swoich przodków. 
Cieszymy się, że nasza semina-
ryjna wspólnota mogła spotkać się  
z ks. Glenem Lewandowskim i za-
mienić z nim choć kilka słów.

ŚLUBY RAFAŁA PRZESTRZELSKIEGO CRL
Kraków, 28 sierpnia 2013

We wspomnienie św. Augustyna (28 sierpnia), w Bazylice Bożego Ciała 
w Krakowie, na Mszy świętej o godzinie 12.00, kleryk Rafał Przestrzelski 
CRL przedłużył swoje śluby zakonne o jeden rok. Kleryk Rafał złożył ślu-
by na ręce ks. Wizytatora Mariana Szczeciny CRL. Warto dodać, że dzień 
wcześniej (27 sierpnia) we wspomnienie św. Moniki - Matki św. Augustyna, 
postulant Grzegorz Gałat 
został uroczyście przyjęty 
do nowicjatu w naszym Za-
konie.

Życzymy zarówno kle-
rykowi Rafałowi jak i no-
wicjuszowi Grzegorzowi 
nieustannej opieki z Nieba. 
Niech wpatrzeni w postać 
św. Augustyna każdego dnia 
jak najlepiej wypełniają cha-
ryzmat Kanoników Regular-
nych Laterańskich!
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Kronika Seminarium PRZYGOTOWANIA I ODPUST W GIETRZWAŁDZIE 
Gietrzwałd, 1 - 8 września 2013

Tradycyjnie po Uroczystości św. Augustyna 
wybraliśmy się do Gietrzwałdu. Tam pomaga-
liśmy naszym współbraciom w przygotowaniu 
głównych uroczystości odpustowych. Przez 
ponad tydzień umiejętnie dzieliliśmy nasze 
obowiązki i sprawnie wykonywaliśmy powie-
rzone nam prace. Wszystko to sprawiło, że 
przygotowania do odpustu udało się nam za-
piąć na przysłowiowy „ostatni guzik”.

Główne uroczystości odpustowe w Sank-
tuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie odbyły się 
w dniach od 7-8 września 2013 r. Odpust roz-
począł się nieszporami w sobotę o godzinie 
19.00. Przewodniczył im i kazanie wygłosił  
ks. Infułat dr Jan Jerzy Górny.

O godzinie 21.00 wszyscy 
pielgrzymi zebrali się przed ka-
pliczką objawień. Został tam od-
śpiewany apel maryjny, połączo-
ny z krótkim rozważaniem oraz 
modlitwą różańcową. O godzinie 
22.00 rozpoczęło się czuwanie 
modlitewne, które poprowadziła 
młodzież z kanonickich parafii. 

Następnie o godzinie 24.00 
kapłani oraz wierni ponownie 
zebrali się przed kapliczką obja-
wień. Była tam sprawowana Msza św. w intencji nowych powołań. W tym 
roku celebrował ją i kazanie wygłosił nasz neoprezbiter ks. Piotr Szydełko 
CRL. Po Mszy św. pielgrzymi udali się w procesji do cudownego źródełka.

Tradycyjnie w niedzielę (8 września), o godz. 9.00 została odprawiona 
Msza św. w intencji kierowców, 
połączona z poświęceniem 
pojazdów. Przewodniczył jej 
Ks. Prał. dr Marian Midura, 
Krajowy Duszpasterz Kierow-
ców.Sumę odpustową o godz. 
11.00 na błoniach przy cu-
downym źródełku celebrował 
oraz kazanie wygłosił J. Em. 
Ks. Kazimierz Kardynał Nycz, 
Arcybiskup Metropolita War-
szawski.
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PIELGRZYMKA STUDENTÓW UPJPII
Kalwaria Zebrzydowska, 30 września 2013

W poniedziałek 30 września 2013 
roku pielgrzymowaliśmy do Sanktu-
arium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Głównym organizatorem 
pielgrzymki był Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie. Całość 
rozpoczęła się o godzinie 10.30 kon-
ferencją wygłoszoną przez ks. dr hab. 
Roberta Woźniaka pt.: „O możliwości 
wiary dzisiaj”. Bezpośrednio po wy-
kładzie, o godzinie 11.00 rozpoczęła 
się Msza św. koncelebrowana, której 
przewodniczył ks. prof. dr hab. Włady-
sław Zuziak – rektor UPJPII. Homilię 
wygłosił ks. dr Andrzej Przybylski - rek-
tor Wyższego Seminarium Duchow-
nego Archidiecezji Częstochowskiej.

IMIENINY RAFAŁA PRZESTRZELSKIEGO CRL
Kraków, 30 września 2013

W poniedziałek 30 września 2013 świętowaliśmy spóźnione imieniny  
kl. Rafała Przestrzelskiego CRL - dziekana naszego seminarium . Mszę św. 
w intencji Solenizanta nasz Magister odprawił o godzinie 11.00 w Sanktu-
arium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie wieczorem odby-
ło się imieninowe spotkanie. Po złożeniu życzeń naszemu Solenizantowi, 
usiedliśmy do stołu. Tam czekała na nas najpopularniejsza potrawa naszego 
seminarium: Pasta all’ aglio e olio!
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WYBORY!
Kraków, 3 października 2013

W czwartkowy wieczór  
3 października 2013 roku ze-
braliśmy się, aby wybrać Dzie-
kana naszego Seminarium. 
Został nim po raz drugi z rzędu 
kl. Rafał Przestrzelski CRL. Ser-
decznie gratulujemy naszemu 
Współbratu i życzymy dalsze-
go powodzenia w piastowaniu 
swojego urzędu! 

Należy dodać, że przy oka-
zji wyborów Dziekana zostały 
rozdzielone inne seminaryjne 
funkcje. Dzień wyborów był tak-
że momentem ustąpienia dk. 
Macieja Guziejko CRL z funkcji 
Redaktora Cor Unum. Dziękuje-
my dk. Maciejowi za 5 lat opieki 
nad naszą seminaryjną gazetą. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO ITKM
Kraków, 5 października 2013

W sobotę 5 października 2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja 
roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, wcho-
dzącym w skład Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Inauguracja rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 9.00, w kościele pw. Na-
wrócenia św. Pawła na krakowskim Stradomiu. Przewodniczył jej i kazanie 
wygłosił o. Józef Matras SP – Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Ojców 
Pijarów.
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IMIENINY KL. ŁUKASZA MURAŃSKIEGO CRL
Kraków, 18 października 2013

W święto Łukasza Ewangelisty (18 października) przeżywaliśmy w na-
szym seminarium imieniny naszego Współbrata Łukasza Murańskiego CRL. 
Na początku dnia zebraliśmy się w naszej klasztornej kaplicy. Tam o godzi-
nie 6.30 została odprawiona Msza św. w intencji Solenizanta. Następnego 
dnia, w sobotę o godzinie 20.00, zgromadziliśmy się razem na imieninowym 
wieczorku. Na począt-
ku spotkania dziekan 
seminarium – kl. Rafał 
Przestrzelski CRL zło-
żył Łukaszowi serdecz-
ne życzenia i przekazał 
skromny upominek. 
Później wszyscy usie-
dliśmy do wspólnego 
stołu. Tym razem „kró-
lowała” na nim pasta „di 
quattro formaggi”.

Po Mszy św. wszyscy obecni zgromadzili się w auli Iinstytutu. Na począt-
ku chór klerycki Księży Misjonarzy wykonał pieśń: „Gaude Mater Polonia”. 
Następnie krótkie słowo wygłosili: ks. dr Paweł Holc CM - rektor ITKM; ks. dr 
hab. Wojciech Zyzak - Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII; ks. Kryspin 
Banko CM – Wizytator Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz ks. lic Andrzej 
Paluch CM – Wicerektor ITKM. Po wystąpieniach czternastu studentów  
I roku złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy.W tym roku wykład inaugura-
cyjny pt. „Rok Wiary źródłem inspiracji odnowy Kościoła wobec współcze-
snych wyzwań” wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM - Dyrektor Insty-
tutu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego.Inauguracja tradycyjnie 
zakończyła się modlitwą Anioł Pański oraz pamiątkowym zdjęciem.
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WYPOMINKI 
Kraków, Ełk. Mstów, Drezdenko, 1-2 listopada 2013

W Uroczystość Wszystkich 
Świętych oraz we Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych 
modliliśmy się za zmarłych po-
lecanych w wypominkach. Tra-
dycyjnie gościliśmy u naszych 
Współbraci w Ełku, Drezdenku 
i Mstowie. Również polecali-
śmy Bogu zmarłych z parafii w 
Krakowie.

Pragniemy podziękować 
za ofiary składane przy okazji 
wypominek. Będą one przeznaczone na nasze Wyższe Seminarium Du-
chowne w Krakowie. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Przeorów: ks. 
Andrzeja Oleksego CRL, ks. Wojciecha Ćwiękały CRL, ks. Pawła Grenia 
CRL oraz ks. proboszcza Piotra Walczaka CRL – dziękujemy im za umożli-
wienie zbiórki wypominek.

MIKOŁAJKI W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 6 grudnia 2013

Wieloletnia tradycja klasztoru Bożego 
Ciała nakazuje seminarzystom odwiedzenie 
starszych współbraci w towarzystwie św. Mi-
kołaja. Odbywa się to 6 grudnia, czyli w dzień 
wspomnienia św. Mikołaja.

Nie inaczej było i w 2013 roku. W piątkowe popołudnie przeszliśmy po 
klasztorze ze św. Mikołajem. Wykonywaliśmy przy tym znaną przyśpiewkę: 
„A my mamy Mikołaja i robimy sobie… żarty”! Dziękujemy wszystkim współ-
braciom za wszelkie dary w postaci słodyczy i kawy, dzięki którym życie 
kanonickiego studenta staje się przyjemniejsze…
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Warto wspomnieć, że w Mikołajki każdy z nas znalazł ponadto pod swo-
imi drzwiami Mikołaja z czekolady oraz paczkę śliwek w czekoladzie. Przy-
jemności, przyjemnościami, a kalorie lecą…

NOWA BIBLIOTEKA
Kraków, grudzień 2013

Koniec roku 2013 był dość intensywny. Działo się to między innymi za 
sprawą nowej biblioteki powstającej w Klasztorze Bożego Ciała na krakow-
skim Kazimierzu.Przez cały grudzień pomagaliśmy w przenoszeniu i ukła-
daniu książek. Chyba nikt z nas nie przepuszczał, że „porządkowanie wie-
dzy” i „praca z książkami” wymaga tyle fizycznej siły.
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WIGILIA W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 24 grudnia 2013

Zgodnie z tradycją, świętowanie Bożego Narodzenia wspólnota kra-
kowska rozpoczęła o godzinie 16.30 w klasztornej kaplicy, odmówieniem 
Nieszporów połączonych z Absolucją Generalną. Następnie wszyscy udali 
się do klasztornego refektarza. Został tam odczytany fragment Ewangelii 
św. Łukasza.

Później ks. Przeor Dariusz Kaczyński CRL pobłogosławił opłatki i zło-
żył świąteczne życzenia. Następnie wszyscy, indywidualnie, życzyli sobie 
tego, co Boże i święte. Po życzeniach rozpoczeła się kolacja wigilijna. Po 
wieczerzy zaczęło się godzinne kolędowanie. Wtedy wszyscy obecni na 
odśpiewali tradycyjne polskie kolędy.

O 24.00 w Bazylice Bożego Ciała wspólnota krakowska wraz z wierny-
mi z parafii uczestniczyła w uroczystej Pasterce. Przewodniczył jej i kazanie 
wygłosił ks. Piotr Walczak CRL - proboszcz parafii Bożego Ciała.
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KOLĘDA W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 6 stycznia 2014

W poniedziałek 6 stycznia 2014 roku, w Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, ks. Proboszcz Piotr Walczak CRL wraz z asystą, odwiedził z Kolędą 
wszystkich mieszkańców Klasztoru Bożego Ciała oraz nasze seminarium.

Ze śpiewem kolęd na ustach, 
modliliśmy się o Boże błogosławień-
stwo i pomyślność dla wszystkich 
współbraci. Wierzymy, że modlitwa, 
połączona z dymem kadzidła i kro-
plami święconej wody, pomoże nam 
w szczęśliwym przeżyciu 2014 roku!

Regularne informacje  
o naszym Seminarium znajdziesz na stronie  

WWW.KANONICY.PL  
w zakładce „seminarium” 
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