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Ogromnie cieszymy się, że to już kolejne Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego.  Kolejny okres wielkanocny, który przeżywacie razem z naszym 

kanonickim czasopismem. Niech Chrystus, który zmartwychpowstał 

błogosławi Wam w trudach codzienności, darzy zdrowiem, siłami i ludzką 

życzliwością. Niech Syn Boży wnosi w różne życiowe sytuacje radość, 

pokój i pewność, że jest On jedyną nadzieją człowieka.

W aktualnym numerze naszego seminaryjnego pisma umieściliśmy 

kilka ciekawych artykułów i informacji.  Na samym początku powrócimy 

do tematu Wielkiego Postu i zrobimy krótki rachunek sumienia. 

Późnej przeniesiemy się w okres Zmartwychwstania i porozmawiamy 

o tym niezwykłym czasie z naszym Magistrem - księdzem Maciejem 

Siepietowskim CRL. Zdamy również relację z ostatniego zjazdu Taizé, 

który obył się w Rzymie. 

Nie mogliśmy również przeoczyć tematu abdykacji Benedykta XVI. 

Przeprowadziliśmy więc wywiad z rodakiem emerytowanego Papieża,  

ks. drem Markusem Jacobsem - Proboszczem parafii w Bielefeld.

W naszym piśmie nie mogło także zabraknąć jednego  

z najciekawszych działów, jakim są „Historie zza klauzury”. W tym 

numerze swoje wspomnienia przelał na papier nasz współbrat ks. Leszek 

Andrzejczak CRL. Tradycyjnie pismo zamyka Kronika Seminarium. 

Życzymy przyjemnej lektury! 

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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 instrukcja dla studenta
Wielki Post

Karolina Derda

Jakież było moje zaskoczenie, kiedy  rozmawiając z mamą przez 
telefon w pierwszym tygodniu lutego, usłyszałam: „W tym tygodniu 
zaczynamy ferie, w weekend odpoczywamy, no a w środę idziemy do 
kościoła bo to Środa Popielcowa”. W mojej głowie pojawiła się jedna 
myśl: „To już? Naprawdę!?”

Teraz nadeszły już Święta Wielkanocne i wszyscy przeżywamy 
w gronie rodziny radość ze Zmartwychwstania Pańskiego. 40 dni 
Wielkiego Postu już za nami. Czy w ogóle zauważyliśmy, że minęły,  
a może to były po prostu kolejne dni codziennego życia?
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Co zrobić, aby Wielki Post nie „przeleciał przez 
palce”? Zwłaszcza, kiedy jest się zabieganym stu-
dentem, chodzącym na zajęcia, do biblioteki czy 
na imprezy? Cóż, czasem wystarczy po prostu na 
chwilę się zatrzymać…

SPACER PEŁEN PRZEMYŚLEŃ
Wiadomo, że nie zawsze pozwala na to pogo-

da, odległość albo godzina,  może czasem warto 
byłoby jednak wybrać się na zajęcia pieszo, albo 
wrócić z nich na własnych nogach? Taki spacer to 
nie tylko zdrowie dla ciała, ale i dla ducha. Może 
skłonić do podziwiania świata, docenienia tego co 
mamy, oraz do refleksji. Może właśnie taka chwila 
samotności, będzie (nie tylko w czasie Wielkiego 
Postu) lepsza niż podróż zatłoczonym tramwajem 
czy autobusem?

Podczas takiego spaceru daruj sobie słuchaw-
ki i muzykę. Wybierz nieco dłuższą trasę, a za to  
z dala od ruchliwej ulicy, spaceruj drogą pozwala-
jącą na chwilę ciszy. Czyż nie poczujesz się wtedy 
bliżej Boga i samego siebie?

JEDNO PIWO MNIEJ
Studenckie imprezy urosły już do miana legen-

dy. Ale w czasie Wielkiego Postu, kiedy koledzy wy-
ciągają „na piwo” może lepiej odmówić? Nie zmu-

szam do zamknięcia się w pokoju i zakopania w notatkach, ale namawiam 
do ograniczenia imprez. W końcu te 40 dni to wyjątkowy okres. Czas prze-
myśleń i pokuty, które niekoniecznie da się przeżyć w zatłoczonym, gło-
śnym barze. Ze studencką bracią można spotkać się zawsze. Wielki Post 
to tylko 40 dni na 365 całego roku – więc warto byłoby docenić ten czas  
i przeżyć go w sposób specjalny.

 A może by tak zostać w pokoju, przeczytać dobrą książkę, albo po 
prostu przemyśleć parę spraw? W końcu czas wielkopostny i te wczesno-
wiosenne (a nawet jeszcze zimowe) wieczory skłaniają do refleksji. Więc, 
drogi studencie, odłóż piwo na później, usiądź spokojnie i zapytaj sam 
siebie: „Quo vadis?”.

GODZINA PRZY KOMPUTERZE MNIEJ
Facebook pożera Twój czas? Internet jest Twoim jedynym łącznikiem 

ze światem? Dobrze to znam. Ale czas Wielkiego Postu był dla mnie oka-

Karolina Derda
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zją do ograniczenia czasu spędzanego przy komputerze. Może dla Ciebie 
również? Zamiast śledzić na Facebooku co Twoi znajomi jedli na obiad, 
wyłącz komputer i poświęć ten czas dla siebie, albo dla kogoś innego. Stu-
diujesz daleko od domu – zadzwoń do rodziców lub dziadków, na pewno 
się ucieszą. Rodzeństwo też doceni rozmowę.

Możesz też zrobić coś dla siebie – poświęć chwilę na swoje zainte-
resowania. Przeczytaj ciekawą książkę, stwórz coś - zależnie od Twoich 
talentów i zainteresowań - a nawet poucz się – w końcu studia to ważna 
część Twojego życia (i nauka sama w sobie daje mnóstwo satysfakcji ).

POUKŁADANE
Nie możesz odnaleźć się wśród książek, notatek, naczyń i ubrań? 

Cóż, jeśli Twoje otoczenie przypomina przysłowiową „stajnię Augiasza”, 
może lepiej trochę je ogarnąć? Niech każda rzecz znajdzie się na swoim 
miejscu, a w takim uporządkowanym pokoju od razu lepiej będzie się żyło. 
Takie sprzątanie może być dobrym wstępem do „porządków” w życiu i su-
mieniu. Czy nie zaniedbałeś pewnych spraw? Może nie miałeś czasu na 
modlitwę, pójście do kościoła albo po prostu przemyślenie swojego życia? 
Najwyższy czas to zmienić. Zaczynamy wielkopostne porządki!

CHWILA DLA BOGA
Wielki Post stwarza wiele okazji do spotkań z Bogiem. To nie tylko 
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niedzielna Msza święta ale i Droga Krzyżowa, nabożeństwa Gorzkich Żali 
czy rekolekcje. Z ilu tych możliwości skorzystałeś? A może nawet nie za-
uważyłeś, że tyle ich było, bo pochłonęły Cię codzienne sprawy? Zmień to! 
Każda okazja do spotkania z Bogiem, modlitwy i przemyśleń jest ważna. 
Jest szansą na odmienienie życia. Więc chyba warto wyłączyć komputer, 
odłożyć książkę czy nie spotkać się ze znajomymi, a zamiast tego po-
święcić chwilę również temu, tak często zaniedbywanemu, Przyjacielowi –  
Chrystusowi? W końcu Wielki Post to Jego czas. To On jest najważniejszy.

Może nie udało Ci się przeżyć Wielkiego Postu tak, jak byś chciał. 
Może Święta Wielkanocne nadeszły i wręcz Cię zaskoczyły, bo te 40 po-
stnych dni minęło niezauważalnie. Może nie czułeś się duchowo przygo-
towany na ich przeżycie, a ten tekst był swoistym rachunkiem sumienia. 
Nadejdą kolejne Święta i może tym razem zatrzymasz się na chwilę, by 
przeżyć dobrze Wielki Post i spotkać się z Bogiem, który właśnie w tym 
wyjątkowym czasie, szczególnie na Ciebie czeka. 

To nic, że Post już minął. Jeśli go nie zauważyłeś,  spróbuj wcie-
lić niektóre z wyżej wymienionych rzeczy w czyn już dziś. Mimo, że 
Wielki Post już się skończył, Święta również lada dzień będą za nami 
– Pan i ludzie nie patrzą, kiedy się zmieniasz. Ważne, że stajesz się 
lepszym ;-)
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Z Księdzem Maciejem Siepietowskim CRL,  
Wicewizytatorem Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych  
Laterańskich, Magistrem kleryków i nowicjuszy,  
rozmawia Łukasz Murański CRL: 

Łukasz Murańśki CRL

Zrozumieć 
Zmartwychwstanie
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Czym dla Księdza jest zmartwychwstanie?

Wielkim darem od Pana Boga. Jaki sens miałoby życie bez zmartwych-
wstania? O ile trudniej byłoby nam uwierzyć w siebie, w miłość, w dobroć?  
O ile trudniej byłoby mieć nadzieję w lepsze jutro? Życie bez świadomości, że 
kiedyś zmartwychwstaniemy byłoby życiem jak z filmu pełnego dramaturgii, 
gdzie życie nie miałoby sensu, nie miałoby logiki. Ufam, że zmartwychwstanie 
da mi szansę dokończyć to, czego nie będę wstanie dokonać teraz, podczas 
tego pielgrzymowania na ziemi. To jakby drugi odcinek filmu mojego życia. 
Filmu, który się nigdy nie skończy i będzie jeszcze lepszy od pierwszego od-
cinka. Bez wiary w zmartwychwstanie, nie można wierzyć w Boga. Ktoś kto 
przychodzi do kościoła na Mszę św. i nie wierzy w zmartwychwstanie, nie 

wie tak naprawdę po co w ogóle przycho-
dzi. Odkupienie przez Chrystusa nas 

wszystkich, Jego śmierć, nabiera 
sensu tylko wtedy, gdy jej wię-
zy zostają rozerwane przez 
zmartwychwstanie. Jest to 
wielka obietnica, że tak jak 
Chrystus zmartwychwstał, 
tak i my zmartwychwstanie-
my. Pięknie o tym opowiada 
znana wszystkim pieśń wiel-
kanocna: „Chrystus zmar-
twychwstan jest, Nam na 
przykład dan jest, iż mamy  
z martwych powstać, Z Pa-
nem Bogiem królować. Alle-
luja!”

Czy w Roku Wiary nale-
ży w jakiś szczególny spo-
sób rozumieć tajemnicę 
zmartwychwstania?

Wiara w Boga nie może 
być wiarą pełną bez wiary 
w zmartwychwstanie Chry-
stusa. Wierzyć w Boga, to 
wierzyć w Chrystusa i Jego 
zmartwychwstanie. Jedno 
nie istnieje bez drugiego. 



10

Stąd uważam, że Rok Wiary jest ściśle powiązany z tajemnicą zmartwychwsta-
nia. Gdy Papież Benedykt XVI ogłaszał w Liście Apostolskim Porta Fidei Rok Wia-
ry, w punkcie szóstym odwołał się do Konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium 
Soboru Watykańskiego II: „Kościół… Mocą zaś Pana zmartwychwstałego krzepi 
się, aby utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne, prze-
zwyciężać cierpliwością i miłością, a tajemnicę Jego, choć pod osłoną, wiernie 
przecież w świecie objawiać, póki się ona na koniec w pełnym świetle nie ujawni”. 
Zmartwychwstanie Chrystusa krzepi, umacnia, dodaje otuchy, jest fundamen-
tem i głównym filarem wiary. Bez wiary w zmartwychwstanie wiara nasza legnie  
w gruzach. Dlatego Rok Wiary musi być dla nas rokiem, kiedy na nowo odkryje-
my czym dla nas jest zmartwychwstanie, jak wielkim dziełem Boga jest odkupie-
nie poprzez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna Jezusa Chrystusa. Wiara  
i zmartwychwstanie, te dwa elementy są zależne od siebie. Dlatego w Roku Wia-
ry nie można nie odwołać się do zmartwychwstania Chrystusa.
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Czy Księdza zdaniem współczesny człowiek rozumie sens zmar-
twychwstania?

Mam wrażenie, że nie bardzo. Często zmartwychwstanie kojarzy się nam 
tylko z „odzyskaniem naszego ciała”. Zmartwychwstanie kojarzymy z przy-
wróceniem nam ciała, ciała żywego gdzie bije serce. I chyba na tym kończy 
się nasze rozumienie zmartwychwstania. A przecież zmartwychwstanie to coś 
więcej, to uwielbienie samego Boga, to życie wieczne. Śmierć nie będzie dla 
nas już zagrożeniem, czymś co nas napawa lękiem, czego boimy się. Przede 
wszystkim, zmartwychwstanie to bezwarunkowe poddanie się mocy Boga  
i osobiste spotkanie się z Chrystusem. Tutaj przychodzi mi na myśl mój ulu-
biony fragment Pisma św., który opisuje spotkanie Jezusa zmartwychwstałego  
z dwoma uczniami podążającymi do Emaus. Ci dwaj uczniowie po fizycznym  
i realnym spotkaniu z Chrystusem doznali wewnętrznej przemiany. „Wtedy 
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oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili na-
wzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w dro-
dze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24, 31-32). Tylko jedno, krótkie spotkanie ze 
Zmartwychwstałym Panem doprowadziło do gwałtownej przemiany. Przemia-
ny, której nie zrozumieli, ale którą wewnętrznie czuli. Tak będzie też z naszym 
zmartwychwstaniem. To nie tylko odzyskanie naszego ciała, ale idąc dalej, 
jest to spotkanie z Chrystusem uwielbionym, spotkanie które nas przemieni, 
upodobni do Chrystusa Uwielbionego.

Święty Paweł napisał: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał daremna 
jest nasza wiara” (1 Kor 15,14). Czy więc zmartwychwstanie trzeba trak-
tować jako uwiarygodnienie Jezusa, potwierdzenie jego nauki?

Jak najbardziej! Zmartwychwstanie Jezusa jest konkretnym dowodem na 
to, że po pierwsze Jezus nie był gołosłowny. Wielokrotnie Jezus zapowiadał 
swoją śmierć i zmartwychwstanie. Również w Starym Testamencie wielokrot-
nie jest mowa o zmartwychwstaniu. Wszystko łączy się w jedną logiczną ca-
łość, historię zbawienia. Po drugie jest dowodem, że zostaliśmy naprawdę 
odkupieni. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło naszą grzeszną 
kondycję ludzkości; Chrystus poprzez zmartwychwstanie pokonał śmierć, któ-
ra nie ma nad nim władzy. Zmartwychwstanie nadało sens śmierci Jezusa 
oraz sens naszej wierze. Św. Paweł idealnie i bardzo jasno wyraził się na 
temat zmartwychwstania i tych, którzy je podważają. Św. Paweł okazał się  
w tej kwestii bardzo stanowczy.

Czy gdyby Chrystus nie zmartwychwstał nie byłby naszym Bogiem?

Myślę, że nie należy uzależniać egzystencji Boga od jego zmartwych-
wstania. Bóg jest Bogiem. Był od zawsze, jest i będzie na wieki. Na kartach 
Starego Testamentu Bóg nazywa siebie „Jestem Który Jestem”. Zmartwych-
wstanie Jezusa nie zmienia kondycji Boga, ale zmienia naszą grzeszną kon-
dycję, kondycję człowieka. Zmartwychwstanie jest przede wszystkim istotne 
dla nas ludzi. Chrystus odkupił poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie nas, 
tzn. swoje stworzenia. W nieskończonej swej miłości, nie chciał nas zostawić  
w więzach śmierci, ale chciał dać nam życie, życie na wieki.

Badania donoszą że 66% polskich katolików nie wierzy w zmar-
twychwstanie. Czy taka wiara jest w ogóle możliwa? Czy to jest jeszcze 
wiara chrześcijańska?

Problem chyba leży w niezrozumieniu lub co gorsza w braku chęci zro-
zumienia. Z jednej strony jest to wielka tajemnica, która objawi się w czasie 
ostatecznym. W jaki sposób dokona się zmartwychwstanie nie wiemy. Z punk-
tu widzenia naukowego jest to nieosiągalne. Dlatego być może pojawia się 
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ta wątpliwość u znacznej części wierzących. 
Pragną w sposób empiryczny doświadczyć 
zmartwychwstania. Jednak taki punkt widze-
nia jest bardzo ograniczony. W jaki sposób 
zmartwychwstaniemy jest to tajemnicą Boga. 
Gdy spojrzymy głębiej na fakt zmartwychwsta-
nia i w kontekście szerszym problemu grzechu 
pierworodnego, musimy przyznać, że tworzy 
logiczną całość. Łatwiej jest nam uwierzyć  
w coś empirycznego, nawet jeśli tego nie wi-
dzimy gołym okiem. Dlatego część wierzących 
odrzuca zmartwychwstanie.  Żeby uwierzyć  
w zmartwychwstanie, myślę że należy zgłębić 
wiedzę na temat Pisma Św. , należy studiować 
teologię, a na takie studiowanie mało kto się 
zdobywa. Większość ludzi idzie na łatwiznę  
i po prostu z łatwością odrzuca zmartwych-
wstanie, tak naprawdę nie wiedząc co odrzu-
cają. 

Jeżeli chodzi o pytanie czy taka wiara, bez 
zmartwychwstania jest możliwa, to myślę, że 
św. Paweł wypowiedział się na ten temat bar-
dzo jasno: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał 
daremna jest nasza wiara”.

„Od czasu kiedy Jezus pokonał śmierć 
żaden optymizm nie jest w kościele prze-
sadą” - pisał ks. Tischner. Tajemnica zmar-
twychwstania jest tajemnicą bardzo rado-
sną. Dlaczego więc tak często nasza wiara 
jest tak mało radosna?

Bo tak rzadko spotykamy się z Jezusem. 
Powrócę jeszcze raz do spotkania Jezusa  
z dwoma uczniami idącymi do Emaus. Byli 
zasmuceni tym co się wydarzyło. Uważali Je-
zusa za kogoś kto miał dokonać rewolucji, ko-
goś kto miał przepędzić okupanta rzymskiego, 
tymczasem Jezus został zdradzony, skazany  
i ukrzyżowany. Uczniowie idący do Emaus mó-
wili: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim 
dziś już trzeci dzień, jak się to stało.” (Łk 24,21) 
Byli smutni, ponieważ oczekiwali „innego” Je-
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zusa. Jakże często i my, wierzący w Jezu-
sa, uczęszczający do kościoła mamy wy-
obrażenie „innego” Jezusa. Chcielibyśmy 
mieć własnego Jezusa, który odpowiadał-
by naszym wymaganiom i naszej fanta-
zji. Tymczasem Jezus zmartwychwstały 
jest niezmienny. Jest taki, jakiego spotkali 
uczniowie idący do Emaus. To prawda, że 
często nasza wiara wydaje się być tak mało 
radosna. Aby to zmienić, musimy częściej 
spotykać się z Jezusem, z takim Jezusem 
jaki jest naprawdę, Jezusem uwielbionym, 
Jezusem zmartwychwstałym. 

My chrześcijanie wierzymy w zmar-
twychwstanie Chrystusa, wierzymy że 
on także nas wskrzesi do życia wiecz-
nego. Czy nie dostrzega Ksiądz nie-
bezpieczeństwa, że część ludzi traktuje 
religię jako „polisę ubezpieczeniową”, 
dającą gwarancję życia wiecznego? 
Chodzę do kościoła, wypełniam prakty-
ki religijne - to mi się opłaca, bo będę za 
to w niebie…

Myślę, że jakaś część właśnie w ten 
sposób podchodzi do zagadnienia wiary. 
Wiara jest dla nich rzeczywiście jak „poli-
sa ubezpieczeniowa”. Ale są i tacy, którzy 
podchodzą do wiary jako elementu trady-
cji. Tak zostali wychowani i tak kontynuują 
nie zastanawiając się nad głębią wiary. 
Widocznie jeszcze nie spotkali Chrystusa, 
tak jak to się wydarzyło dwóm uczniom 
idącym do Emaus. Co nie oznacza, że  
w przyszłości Go nie spotkają. Pan Bóg 
różnie prowadzi ludzi na spotkanie z Chry-
stusem. Nawet jeśli dla kogoś wiara w Je-
zusa to polisa ubezpieczeniowa, to taka 
płytka wiara, wysoce niedoskonała może 
rozwinąć się i stać się wiarą gdzie nastą-
pi rzeczywiste spotkanie z Chrystusem. 
Przykładów można podawać wiele, myślę 
że takim najbardziej znanym jest nawróce-
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nie Szawła, który podążając do Damaszku spotkał na swej drodze Chrystusa 
zmartwychwstałego. Wojujący Szaweł stał się najgorliwszym uczniem Chry-
stusa. Zobaczmy jaką moc posiada w sobie już samo spotkanie z Jezusem!

Ks. Maliński napisał kiedyś: „Jak długo ludzkość będzie być ludz-
kością będzie opowiadana historia człowieka imieniem Jezus…” Jak 
dziś opowiadać tę historię, jak mówić o zmartwychwstaniu by dotrzeć 
z tym przesłaniem do młodych? Może powinno się mówić o tym tak jak 
zawsze, bo prawda jest przecież niezmienna?

 
Bierzmy przykład z Apostołów i Świętych. Osobiście jestem przeciwny 

robieniu wszelkiego rodzaju „show” w imię Chrystusa. Ewangelizacja to nie 
marketing ani happening. Ewangelizacja to świadectwo. Często szuka się 
nowych sposobów dotarcia do młodych ludzi. Używa się ich języka, jakiegoś 
slangu młodzieżowego, katecheci prześcigają się w robieniu show kateche-
tycznego. Taką samą sytuację znajdujemy w niejednym kościele parafialnym. 
Tworzymy czasami coś na miarę szumu medialnego wokół Jezusa. Moim 
zdaniem nie o to chodzi. Młody człowiek bez problemu dostrzega prawdzi-
we świadectwo, jakie może zaoferować każdy Chrześcijanin. Musimy być 
po prostu autentycznymi świadkami Chrystusa. Powtarzam świadkami, nie 
gwiazdami. Przypatrzmy się jeszcze raz św. Pawłowi. Był to człowiek, który 
swoim autentycznym życiem, swoimi czynami, swoimi słowami poświadczał, 
że wierzy w Jezusa zmartwychwstałego. Każdy jego czyn, gest, każde jego 
słowo było wypowiadane na chwałę Bożą. To tak jak z nauczycielem, który 
żyje tym czego uczy. Mówi się wtedy o tzw. „nauczycielu z powołania”, o „pa-
sjonacie”. Młodzi ludzie, studenci, licealiści bardzo dobrze wyczuwają, który 
z profesorów żyje rzeczywiście dyscypliną, przekonaniami które wykłada,  
a który nie wkłada w swoją pracę odrobiny serca. Młodzież nie potrzebuje 
księdza, który robi show, ale księdza który żyje Ewangelią. Młodzież dosko-
nale rozpoznaje kogoś, kto naprawdę spotkał na drodze do Emaus Chry-
stusa zmartwychwstałego. Trzeba dać świadectwo głębokiej wiary. Takiemu 
świadectwu nie oprze się żaden młody człowiek. 

Czy nie ma Ksiądz może wrażenia, że o tajemnicy wcielenia Syna 
Bożego, męce Jezusa mówi się zdecydowanie więcej niż o zmartwych-
wstaniu? Czy nie jest tak, że mówi się dużo o żłóbku, czy krzyżu, a mniej 
o pustym grobie?

To prawda, że łatwiej jest coś powiedzieć o Narodzeniu Jezusa, czy też 
Jego męce i śmierci. Wynika to zapewne z łatwości wyobrażenia sobie ta-
kich wydarzeń. Gorzej jest ze zmartwychwstaniem. Tutaj trudno jest nam 
uruchomić wyobraźnię. Jest to temat owiany tajemnicą. Poza tym w różnych 
okresach liturgicznych akcentujemy różne wydarzenia z życia Jezusa. Nie 
mniej, nie wydaje mi się, aby zmartwychwstanie i pusty grób były zapo-
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mniane. Spójrzmy chociażby na Eucharystię, którą sprawuje się codziennie 
wielokrotnie w różnych kościołach, i która jest pamiątką ofiary i zmartwych-
wstania Chrystusa. Każdego dnia wspominamy tajemnicę zmartwychwstania 
Pańskiego. Myślę, że już tak bardzo się przyzwyczailiśmy do pewnych słów 
wypowiadanych podczas Eucharystii, że już nie zwracamy na nie uwagi. Tym-
czasem podczas każdej Mszy Św. słowo „zmartwychwstanie” powinno w nas 
budzić liczne emocje. 

„Każde zło które czynimy, każdy grzech to grobowiec budowany nie 
tylko dla Chrystusa, ale także dla nas samych. Jedynie odrzucenie zła 
może świat uczynić lepszym. To będzie odwalenie grobowego kamienia. 
To będzie prawdziwe zmartwychwstanie”- tak pisał pewien ksiądz poeta. 
Czy podpisałby się ksiądz pod jego słowami? Jak odrzucić ten grobowy 
kamień jakim jest grzech, jak zmartwychwstawać każdego dnia?

Każdy grzech jaki popełniamy przede wszystkim buduje grobowiec nam, 
tzn. tym którzy grzeszą. A każdy grzech oddala nas od Chrystusa. Pozbycie 
się grzechu w naszym życiu rzeczywiście nasz przywraca do życia w łasce,  
a co za tym idzie przybliża nas do Królestwa Bożego. W jaki sposób tego do-
konać? Trzeba zdać się na wielowiekowe doświadczenie Kościoła. Nie trze-
ba wymyślać nic nowego. Uczestnictwo w sakramentach świętych, słuchanie 
Słowa Bożego, praca nad samym sobą, uczestnictwo w rekolekcjach, stała 
praca ze spowiednikiem, ciągłe zbliżanie się do Chrystusa jako mojego na-
uczyciela. Tak jak to robili Wszyscy Święci od dwudziestu wieków. U podstaw 
leżą nasze chęci. Chcę czy nie chcę się uświęcić? Trzeba podjąć decyzję  
i zacząć działać, zacząć nawracać się.

To pierwsze Święta Wielkanocne, które spędzi Ksiądz w Polsce po 
6 latach pobytu we Włoszech. Czy tam inaczej przeżywa się Wielkanoc?

Pewne różnice istnieją. Włosi są bardzo tradycyjnym narodem. Przywią-
zują uwagę bardzo do tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie, cza-
sami może nie rozumiejąc znaczenia. Z punktu widzenia liturgicznego Święta 
Wielkanocne są takie same jak w Polsce. Takie same przygotowania do Tridu-
um Paschalnego, kobiety sprzątają kościoły, mężczyźni sprzątają ulice i plac 
przed kościołem, porządki, przygotowania świątecznych potraw. Triduum jest 
takie jak w Polsce. Szczególnie ulubionym nabożeństwem jest Droga Krzyżo-
wa prowadzona uliczkami miasteczka. Wszyscy obowiązkowo przychodzą na 
Drogę Krzyżową, niosą figurę Jezusa złożonego w grobie, pochodnie i świe-
ce. Po całej miejscowości rozstawiają znicze. Wygląda to wieczorem bardzo 
uroczo. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek jest dla nich ważniejsza niż sama Li-
turgia Wielkiego Piątku. Grób Pański w kościołach zwykle jest bardzo skrom-
ny, ale jednocześnie bardzo zrównoważony. Jeżeli chodzi o Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego to nie ma uroczystego „śniadania wielkanocnego”. 
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We Włoszech praktycznie codzienne śniadanie ogranicza się tylko do kawy  
z rogalikiem. Stąd w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego akcent kładzie 
się na obiad. Obiad uroczysty trwa 2 – 3 godziny i obowiązkowo zaprasza się 
rodzinę, sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Podczas takiego obiadu, oprócz 
kilku rodzajów „past”, głównym daniem jest baranek paschalny, taki jaki jedli 
Żydzi wraz z Mojżeszem podczas ucieczki z Egiptu. Nie może oczywiście za-
braknąć ciasta wielkanocnego zwanego „colomba”, które przypomina kształ-
tem gołębia. Jest to proste ciasto drożdżowe pokryte lukrem i całymi migdała-
mi. Drugi dzień świąt, tzw. „Pasquetta” jest dniem wielkiej emigracji, wszyscy 
obowiązkowo gdzieś jadą, czy do rodziny, czy na wycieczkę, czy po prostu 
idą na spacer. W tym dniu ciężko zastać kogokolwiek w domu. W środkowych 
Włoszech, gdzie mieszkałem, w tym czasie jest już zwykle bardzo zaawanso-
wana wiosna. Jest ciepło, co sprzyja wszelkim rodzinnym wycieczkom. Jest 
kilka różnic między włoskimi a polskimi świętami. Jednakże muszę przyznać, 
że święta włoskie są bardzo „rodzinne”.

Gdy zbliżają się Święta Wielkanocne, co zrobić żeby spotkać w tym 
czasie zmartwychwstałego Jezusa?

Myślę, że należy wyciszyć się. Zgiełk miasta, zamieszanie w pracy, co-
dzienne problemy mogą zagłuszyć klimat Świąt Wielkanocnych. Wyciszenie 
się i poddanie się rytmowi Świąt Wielkanocnych na pewno pomoże spotkać 
zmartwychwstałego Jezusa. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia ma swój niepo-
wtarzalny klimat, a cały Wielki 
Tydzień ma w sobie coś w ro-
dzaju swoistego rytmu. Trzeba 
się tylko temu poddać, innymi 
słowami należy przeżyć głębo-
ko Triduum Paschalne. To jest 
właśnie moment, kiedy może-
my spotkać Chrystusa. Trzeba 
przeżyć każdą chwilę z życia 
Jezusa, tak jak przeżyli to Apo-
stołowie oraz trzy Maryje spie-
szące na spotkanie z Panem, 
stając się realnym uczestnikiem 
tych wielkich wydarzeń w dzie-
jach ludzkości.

Serdecznie dziękuję Księ-
dzu Magistrowi za rozmowę! 

fot. ks. Maciej Siepietowski dziękuje 
Benedyktowi XVI za Kanonizację 

(Rzym 2010) 
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Ucieczka 
czy zasłużona 
emerytura ?
Benedykt XVI
Maciej Guziejko CRL
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Z ks. Markusem Jacobsem, Niemcem, Proboszczem Parafii 
w Bielefeld, doktorem teologii pastoralnej, psychologii i peda-
gogiki, wykładowcą Uniwersytetu w Paderborn oraz prowadzą-
cym kursy formacyjne dla księży na terenie całych Niemiec,  
o Benedykcie XVI rozmawia Maciej Guziejko CRL:

Maciej Guziejko CRL: Czy pamięta Ksiądz klimat panujący 
w Niemczech w 2005 roku, zanim Kardynał Joseph Ratzinger 
został wybrany na Papieża? 

Ks. dr Markus Jacobs: W tamtym czasie Kościół w Niemczech 
zdawał sobie sprawę, że Kardynał Joseph Ratzinger jest mocnym 
faworytem. Niestety był on wtedy bardzo krytykowany. Zarzucano 
mu, że jest zbyt konserwatywny i staroświecki. Ale byli też i tacy, 
którzy akceptowali kardynała Ratzingera. 

Skąd brała się taka krytyka?
Wiązało się to z sytuacją w mojej ojczyźnie - sytuacją która 

była, i w sumie jest dalej dość skomplikowana. Niemcy nie są tyl-
ko krajem katolickim, ale także protestanckim. Również jest wie-
lu muzułmanów i niewierzących. W Niemczech papież zawsze był  
i jest widziany krytycznie przez protestantów, którzy nie uznają jego 
zwierzchnictwa. 

Dla Niemców pierwszym dowodem na to, że wybór kardynała 
Ratzingera  był właściwy, stały się Światowe Dni Młodzieży w Ko-
lonii, które Papież przeprowadził bardzo dobrze! Krytycy zobaczyli, 
że młodzież kocha Benedykta XVI! 
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A czy Ksiądz cieszył się, że Kardynał Ratzinger został wybrany 
Papieżem?  

Byłem bardzo szczęśliwy! Dla mnie wybór Kardynała Ratzingera wią-
zał się z tym, że dzieło Jana Pawła II będzie kontynuowane. Przecież 
Joseph Ratzinger współpracował z Janem Pawłem II przez prawie 25 lat. 
Razem omawiali ważne sprawy, wspólnie podejmowali kluczowe dla Ko-
ścioła decyzje. 

Jednak najbardziej cieszyłem się z tego, że Kardynał Joseph Ratzin-
ger włoży jeszcze więcej refleksji teologicznej w to, co już wtedy wypraco-
wał Jan Paweł II.

Czy Joseph Ratzinger zanim, został Papieżem był Księdzu zna-
ny? 

Oczywiście, że tak. Ja wzrastałem wśród jego myśli teologicznej. Na 
studiach książka „Wprowadzenie w Chrześcijaństwo” była jedną z pierw-
szych obowiązkowych lektur. Pomijam już fakt, że w Niemczech stała się 
ona bestsellerem. 

Dalej Joseph Ratzinger został biskupem i kardynałem Mona-
chium. Później mianowano go Prefektem Kongregacji Nauki Wiary.  
W Niemczech wszystkie problemy z zakresu teologii, były dyskutowane 
w oparciu o myśli Josepha Ratzingera. Nie sposób więc było go nie znać!

Czy Kardynał Joseph Ratzinger miał swoich wrogów? 
Wspomniałem już na początku, że w Niemczech często krytykowało 

się poglądy Josepha Ratzingera. Szczególnie pamiętam moment, w któ-
rym kardynał Ratzinger opowiedział się przeciw tzw. „teologii wyzwolenia”. 
Szerzyła się ona w Ameryce Łacińskiej. Niemieccy teologowie liberalni 
byli wtedy mocno oburzeni stanowiskiem Ratzingera. 

Szczególnie agresywny w stosunku do późniejszego Benedykta XVI 
był żyjący po dziś dzień Szwajcar Hans Küng. Ratzinger razem z nim był 
wykładowcą w Tübingen. Ksiądz Küng zarzucał zawsze Benedyktowi, że 
wraz z obejmowaniem wszelakich funkcji w Kościele, zmieniał swoje libe-
ralne poglądy, na bardziej konserwatywne, co oczywiście było nieprawdą. 
Hans Küng był zawsze obecny w niemieckich mediach jako odwieczny 
krytyk Benedykta XVI.    

Odnoszę czasem wrażenie, że Niemcy nie byli dumni z Papieża - 
Rodaka? 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie musze wyjść od innej sprawy, mia-
nowicie należy podkreślić, że mieszkańcy mojego kraju nie są osobami, 
które są aż tak dumne z tego, że są Niemcami, jak np. Polacy z tego, że 
są Polakami. Język niemiecki występuje w Niemczech, ale i w Szwajcarii, 
Austrii, Francji, Belgii, we włoskich Alpach. Stąd nie mamy tak nacjonalnej 
świadomości jak Polacy. Jest to również efekt II Wojny Światowej. Czę-
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sto moi rodacy nie chcą być dumni z czegoś, co jest niemieckie. Dlatego 
wielu Niemców nie było tak dumnych z tego, że Papieżem został Niemiec.  
W przeciwieństwie do Polaków, którzy na każdym kroku chlubili się Janem 
Pawłem II. Muszę jednak podkreślić, że choć Niemcy nie cieszyli się, aż 
tak bardzo z wyboru kardynała Ratzingera, jednak nigdy nie zapomnieli  
o należytym szacunku do jego wiedzy. Dla nas Niemców  Benedykt XVI 
to przede wszystkim wielki teolog i tym faktem rzeczywiście się chlubimy. 

Jakie sukcesy przypisałby Ksiądz Benedyktowi XVI? 
Pierwszy niewątpliwy sukces to kontynuacja dzieła Jana Pawła II. Dalej 

zwróciłbym uwagę na poprawę relacji z Kościołem prawosławnym i Kościo-
łem protestanckim. Jak dla mnie zbyt rzadko podkreślało się o ogromny 
wkład Benedykta XVI w rozwój ekumenizmu. 

Nie mogę również zapomnieć o polepszeniu stosunków z Żydami. Dla 
Żydów nie stanowiło problemu, że Papież pochodził z narodu, który jak 
wiemy, wyrządził im niesamowitą krzywdę. Benedykt XVI był miło odbiera-
ny w Jerozolimie, był tam akceptowany. 

Przejdźmy teraz do smutniejszych tematów… Co Ksiądz czuł po 
abdykacji Benedykta XVI? 

Znów na wstępie należy podkreślić, że w Niemczech w tej kwestii uży-
wamy nieco innej terminologii. U nas Papież nie „abdykuje”, ale „podaje 
się do dymisji”. Abdykuje np. król, który koronę otrzymał z racji swojego 
urodzenia, a Papież był przecież wybrany przez kardynałów. 

Wróćmy jednak do pytania. Była to dla mnie niewątpliwie ogromna nie-
spodzianka, ale zrozumiałem ją od razu. Odejście z funkcji Papieża było 
zawsze możliwe. Należy pamiętać, że jeszcze za życia Jana Pawła II,  
w 1996 roku, czyli już prawie 20 lat temu, powstał zapis w prawie podkre-
ślający jeszcze bardziej możliwość dymisji papieża. 

Dla mnie taki zapis w prawie to dodatkowy dowód na to, że Jan Paweł 
II i ówczesny kard. Ratzinger, chcieli podkreślić, że papież jest osobą z wy-
boru, kimś, kto ma służyć Kościołowi, a gdy nie daje rady może z tej funkcji 
dla dobra Kościoła ustąpić. 

A według Księdza dlaczego Benedykt XVI podjął taką decyzję? 
Mam wrażenie, że była to decyzja typowa dla Benedykta XVI, który 

jest osobą racjonalną. Podejrzewam, że w jego mniemaniu już Jan Paweł 
II przekazał światu obraz Papieża, który pomimo swojej poważnej choro-
by, pełni urząd do samej śmierci. Według mnie Benedykt XVI nie chciał 
odbierać Janowi Pawłowi II tego pięknego obrazu, jaki wypracował swoim 
cierpieniem. 

Poza tym podejrzewam, że Benedykt XVI ma problemy ze zdrowiem. 
Fakt, dzisiejsza medycyna rozwinęła się tak bardzo, że byłaby w stanie 
utrzymywać przy życiu Benedykta XVI jeszcze przez dobrych kilka lat. Je-
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stem proboszczem już przez 18 lat. I są w mojej parafii ludzie, do których 
chodzę z Komunią nieprzerwanie przez tych 18 lat. Są starzy, chorzy, ale 
żyją. Medycyna utrzymuje ich przy życiu. Podejrzewam jednak, że w przy-
padku Benedykta XVI Papież tak nie chciał. Dla niego Głową Kościoła 
musi być ktoś w pełni sił. Czyli na pewno nie on sam. Kościół według Be-
nedykta XVI potrzebuje silnego pasterza, za którego w stanie choroby już 
się nie uważał. 

Pamiętajmy jeszcze, że Papież Jan Paweł II zmarł mając 85 lat. Be-
nedykt XVI w chwili rezygnacji miał 86 lat. Naprawdę w pełni rozumiem 
decyzję Benedykta XVI.

Co o rezygnacji mówią inni niemieccy księża? 
Również ją zaakceptowali. Dla nich był to kolejny dowód na to, że Pa-

pież Benedykt XVI był zawsze wolny w podejmowaniu decyzji. Wielu kryty-
ków, zarzucało byłemu Papieżowi, że ktoś nim steruje. Dziś mamy dowód 
na to, że Benedykt XVI jest niezależny; że nie musi robić tego, co czują lub 
podpowiadają mu inni ludzie.    

Ponadto niemieccy księża również podejrzewają, że powodem tej re-
zygnacji jest słaby stan zdrowia. Uważają, że Papież nie chce kierować 
Kościołem, kiedy nie ma na to siły, a ciągle możliwe jest pojawienie się 
nowych problemów w Kościele. Lepiej więc ustąpić i nie ryzykować. 

A czy księża w Niemczech nie obawiają się, że przez tę decyzję 
Kościół katolicki straci w oczach świata? 

Może teraz kogoś zdziwię, ale dla mnie tą decyzją możemy zyskać 
w oczach świata. Szczególnie chodzi mi o Kościół prawosławny, który 
od wieków miał wiele zastrzeżeń, do Biskupów Rzymu. Dymisja Papie-
ża to pomoc na polu ekumenizmu. Benedykt XVI pokazał, że Papież nie 
jest najważniejszy, ale najważniejsze jest dobro Kościoła. Jeśli z różnych 
przyczyn nie potrafię podołać obowiązkom, dla dobra Kościoła ustępuję.  
A Duch Święty przecież kieruje Kościołem i z pewnością niedługo otrzyma-
my godnego następcę Benedykta XVI. 

Widzę, że Ksiądz i Księdza rodacy podchodzą do rezygnacji Be-
nedykta XVI bardzo racjonalnie? 

Tak, racjonalne myślenie jest domeną Niemców. Tak naprawdę od 
przynajmniej 3-4 lat spodziewałem się, że Benedykt XVI może zrezygno-
wać. Takie wnioski wyprowadziłem po obserwacji Benedykta XVI, który 
odprawiał oficjalne pielgrzymki do grobu Celestyna V. Przecież był on rów-
nież osobą, która 1294 r. zrezygnowała z urzędu papieża. 

 
Na samym końcu muszę podkreślić, że znakomicie radzi sobie 

Ksiądz z językiem polskim! 
Nieprawda, ja tylko próbuję! (śmiech) Postanowiłem nauczyć się języ-
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ka polskiego 8 lat temu, kiedy odprawiałem Mszę pogrzebową w języku 
niemieckim. Kościół był pełen ludzi, jednak na moje słowa odpowiadała 
tylko wdowa, gdyż wszyscy obecni byli Polakami. Okazało się, że wdowa 
pochodziła ze Śląska, a jej cała rodzina to Polacy. 

Później po zmianach ustrojowych w Polsce po roku 1989 liczba Po-
laków w mojej parafii w Bielefeld wzrosła. Aktualnie Polacy stanowią 1/3 
wszystkich parafian. Jako Proboszcz czuję się za nich odpowiedzialny. 
Pragnę odprawiać Mszę św., śluby, pogrzeby, Komunię i mówić kazania 
właśnie w ich języku. Przyznam szczerze, że z kazaniami w języku polskim 
mam problem do dziś (śmiech). 

Z pewnością nauka języka polskiego sprawia dla Księdza sporo 
trudności? 

To prawda, język polski jest dla mnie dość trudny. Mam ponadto mało 
czasu na naukę. I choć znam inne języki, język polski wymaga ode mnie 
sporo pracy. Pomimo tego i tak się cieszę, że aktualna znajomość języka 
polskiego otworzyła mi „furtkę” na świat Słowian.  

Serdecznie dziękuję Księdzu za rozmowę! 
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„La nostra casa è la tua casa”, „nasz dom jest twoim domem”, te sło-
wa usłyszeliśmy od goszczących nas parafian, gdy do nich przybyliśmy. 
Europejskie Spotkanie Młodzieży pozwoliło nam wykroczyć poza różnice 
kulturowe, bariery językowe i niewygody, do których nie jesteśmy przyzwy-
czajeni. W czwartek 27 grudnia pełni zapału i radości rozpoczęliśmy nasze 
wspólne pielgrzymowanie. W tym roku Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię 
odbyła się w Rzymie. Do 3 stycznia przemierzyliśmy wiele kilometrów, aby 
w tych dniach stać się wspólnotą opartą na wartościach płynących pro-
sto z kart Ewangelii. Czas spędzony na spotkaniu Taize uczy zaufania do 
Boga, ale także do drugiego człowieka. 

W autokarze do Rzymu jechali z nami także pielgrzymi z Trzeb-
nicy, Oławy i Wrocławia. Duchowym przewodnikiem milickiej grupy 
był ksiądz Paweł Kucia z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu. We 
wspólnym pielgrzymowaniu towarzyszyli nam klerycy Łukasz i Tomek  
z Wrocławskiego Seminarium Duchownego oraz współbrat Łukasz z na-
szej zakonnej wspólnoty seminaryjnej. Do Rzymu dotarliśmy wcześnie 
rano i od razu trzeba było zdejmować z siebie zimowe kurtki, ponieważ 
pogoda była typowo wiosenna. Mówiono, że z Polski do wiecznego miasta 
przyjechało aż 20 tysięcy młodych ludzi. Wąskie uliczki w centrum Rzy-
mu okazały się wielkim wyzwaniem dla setek autokarów. Następnie me-
trem udaliśmy się na Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” gdzie zostaliśmy 
przyjęci w swoich grupach językowych.

Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu

Piotr Szydełko CRL i Joanna Wietrzyńska

CHOCIAŻ DROGA KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST INNA,  
ZAWSZE ISTNIEJE PEWIEN PUNKT W KTÓRYM  

WSZYSTKIE SIĘ ZBIEGAJĄ. 
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Od polskich wolontariuszy otrzymaliśmy mapki, bilet komunikacji miej-
skiej oraz wszelkie informacje, jak dojechać do goszczącej nas w tych 
dniach parafii. W punkcie otrzymaliśmy również suchy prowiant na wie-
czorny posiłek. Gdy przybyliśmy do goszczącej nas wspólnoty San Cleto 
na obrzeżach Rzymu, zostaliśmy bardzo ciepło przywitani przez Probosz-
cza ks. Roberto Raschettiego i całą wspólnotę parafialną. Włosi przez swój 
gorący temperament i typową dla siebie otwartość często wywoływali na 
naszych twarzach uśmiech. Czuliśmy się jak jedna wielka rodzina. Nasza 
grupa liczyła 20 osób, każdy z nas dostał adres miejsca, w którym byliśmy 
goszczeni podczas całego pobytu. Część naszej grupy została zakwate-
rowana na jednym z włoskich osiedli.  Z balkonu rozciągał się przepiękny 
widok na cały Rzym. Dla innych domem na te kilka dni stały się salki pa-
rafialne. Na co dzień naszym środkiem lokomocji było metro, dlatego też 
swobodnie przemierzaliśmy miasto wzdłuż i wszerz. Rzym zachwycał nas 
swoją tajemniczością, starożytną architekturą i pięknem. Podczas pobytu 
udało nam się zobaczyć m.in. Colosseum, Forum Romanum, Bazylikę św. 
Piotra, Bazylikę św. Pawła za Murami, Bazylikę św. Jana na Lateranie  
i Schody Hiszpańskie. Było to nasze drugie zetknięcie ze wspólnotą z Ta-
ize i drugie uczestnictwo w Europejskim Spotkaniu Młodych. 

Codziennie od godz. 11:30 wydawane były gorące posiłki i suchy pro-
wiant na wieczór dla dziesiątek tysięcy uczestników. W ciągu około 30 
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minut Circo Massimo, miejsce rzymskich igrzysk, gdzie męczeńską śmierć 
poniosło wielu chrześcijan, zamieniało się w park pełen przyjaźni i rado-
snych spotkań. Każdego dnia wszyscy spotykaliśmy się także w bazylikach 
położonych w różnych zakątkach Rzymu, aby brać udział w modlitwach 
popołudniowych i wieczornych. Siedząc ze skrzyżowanymi nogami, wspól-
nie modliliśmy się kanonami. Obok nas modlili się prawosławni i protestan-
ci. Ludzie z różnych stron świata, różnych kultur i poglądów zgromadzeni  
w imię wielkiej Miłości. Codziennie nasze pielgrzymowanie rozpoczyna-
liśmy od modlitwy i wspólnych śpiewów w parafiach, przy których miesz-
kaliśmy. W małych grupach, bardzo często międzynarodowych, rozważa-
liśmy „List z Taize” napisany przez Brata Aloisa - przeora wspólnoty Braci 
z Taize i następcy brata Rogera. Głębokich wrażeń dostarczały nam co-
dzienne spotkania tematyczne, w których mogliśmy brać udział podczas 
dni spędzonych w Rzymie. Odwiedziliśmy Muzeum Watykańskie i Kaplicę 
Sykstyńską. Spotkaliśmy się z młodym rabinem i odwiedziliśmy synagogę, 
braliśmy udział w prezentacji i dyskusji z astronomem z Obserwatorium 
Watykańskiego. 

W sobotę 29 grudnia przy Bazylice św. Piotra wzięliśmy udział w na-
bożeństwie z udziałem Papieża Benedykta XVI. Podczas modlitwy prze-
jeżdzający obok Papież błogosławił nas, a my śpiewaliśmy polskie kolędy. 
Początkowa ekscytacja z powodu przybycia papieża, gdy młodzi wskaki-
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wali na krzesła, próbując robić zdjęcia, szybko ustąpiła na rzecz czegoś 
znacznie głębszego. Modlitwa z Papieżem była poruszająca. Olbrzymi 
plac wypełniony światłem świec... nie do wiary! I ta cisza... Czterdzieści 
tysięcy osób... modlących się w ciszy.

Dzień później, w niedzielę wzięliśmy udział w modlitwie „Anioł Pań-
ski”, gdzie Papież Benedykt XVI w języku polskim pozdrowił nas i życzył 
dobrej niedzieli. Uczestniczyliśmy również w uroczystych nieszporach 
kończących stary rok. Najliczniejszą grupę narodowościową stanowili  
w Rzymie Polacy.  W metrze lub na ulicy można było usłyszeć nasz  
ojczysty język. „Masa”, „tłum” to nie kojarzy się zbyt dobrze. Brzmi bezoso-
bowo - jednak nie tutaj, nie w Rzymie! Liczebność stała się naszą potęgą, 
powodem wielkiej dumy. Trwaliśmy zjednoczeni w modlitwie, śpiewie i ci-
szy. W wieczór sylwestrowy od godziny 23 w naszej parafii, wspólnie z całą 
wspólnotą  modliliśmy się o pokój na świecie. W tym samym czasie wiele 
młodych serc prosiło Boga o to samo. Po nabożeństwie bicie dzwonów 
obwieściło nadejście Nowego Roku 2013. Ileż było radości i wzruszenia. 
Składaliśmy sobie życzenia, wznosiliśmy toast szampanem i bawiliśmy się 
do późnych godzin nocnych. Rano 1 stycznia po śniadaniu niektórzy z nas 
udali się na Plac św. Piotra, aby brać udział w uroczystym błogosławieństwie  
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Papieża Benedykta XVI „Urbi et Orbi” czyli „Miastu i Światu”. Ci, którzy zo-
stali w parafii brali udział w Eucharystii odprawianej w języku włoskim, która 
także była wyraźnym znakiem zjednoczenia i pokoju. Nowy Rok rozpoczę-
liśmy od ważnej decyzji – narodowego wyznania wiary. Bazylika Świętego 
Pawła za Murami, która zazwyczaj świeci pustkami o godzinie 16.00 wy-
pełniła się po brzegi Polakami. Odprawiliśmy nieszpory i wysłuchaliśmy 
świadectw osób zaangażowanych w organizację. Następnie katechezę 
wygłosił Kardynał Stanisław Ryłko, po której zagrzmiało wyznanie Credo –  
z ust wszystkich zgromadzonych Polaków… 

3 stycznia nadszedł czas pożegnania. Nikt z nas nie chciał się roz-
stawać, nikt z nas nie chciał wyjeżdżać. „Pragniemy, żebyśmy wszyscy 
mogli wyjechać z Rzymu z wewnętrzną siłą, która pomoże nam z odwagą  
i radością zmierzyć się z przyszłością” - podkreślił przeor Wspólnoty z Ta-
izé brat Alois, podsumowując spotkanie we włoskiej stolicy. Czekała nas 
długa droga do domu. Przemierzyliśmy Włochy, Austrię i Czechy. W Mili-
czu wypatrywali nas już nasi najbliżsi. Nasze wspólne pielgrzymowanie 
jednak się nie zakończyło. Trwa w naszych sercach, wspomnieniach i na 
wspólnych fotografiach. A za rok widzimy się znowu - w Strasburgu. 
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Jubileusze w 2013 roku

Drodzy Współbracia Jubilaci!  
W tym roku obchodzicie rocznice wydarzeń, które  

niesamowicie zmieniły Wasze życie.  
Życzymy Wam z całego serca, abyście  

każdego dnia, stając przed ołtarzem,  
mieli w pamięci chwilę, w której oddaliście się Bogu na 

służbę. Nieustannie noście głęboko w sercu ideały  
i pasje, z którymi przyszliście do nowicjatu w naszym 

Zakonie. Wierzymy, że jeżeli swoje siły i pracę  
łączyć będziecie z wytrwałą i ufną modlitwą,  

Bóg codziennie ześle Wam z Nieba  
„mannę swoich łask”.  

Z najlepszymi życzeniami i pamięcią w modlitwie: 

Wspólnota Seminarium  
Kanoników Regularnych Laterańskich  
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Jubileusze w 2013 roku

Jubileusz ślubów zakonnych:

Ks. Stanisław Więzik CRL (Kraków)- 50 lat

Ks. Jan Leder CRL (Kamień)- 25 lat 

Ks. Piotr Walczak CRL (Kraków)- 25 lat

Ks. Tadeusz Wilczyński CRL (Konin)- 25 lat

Ks. Tadeusz Masłowski CRL (Kraków)- 60 lat 

Ks. Stefan Porossa CRL (Gietrzwałd)- 50 lat 

Ks. Zygfryd Zastocki CRL (Ełk)- 50 lat

Ks. Piotr Adamus CRL (Kamień)- 25 lat

Ks. Tomasz Franieczek CRL (Niegosław)- 25 lat

Jubileusz święceń kapłańskich:
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KLAUZURYHISTORIE

Rafał Przestrzelski CRL

ks. Leszek Andrzejczak CRL

ZZA

32



33

ks. Leszek Andrzejczak CRL

TAJNY PROCEDER
Zacznę od tego, że Chrzest, pierwszą Komunię i Święcenia Kapłańskie przy-

jąłem jednego dnia… oczywiście nie tego samego roku. Bóg tak zrządził, że te 
trzy sakramenty otrzymałem 9 czerwca.  Do nowicjatu przyszedłem w 1964 roku.   
Po roku złożyłem śluby zakonne i znalazłem się we wspólnocie kleryckiej, która 
liczyła 10 osób. Naszym magistrem był ksiądz Franciszek Martuszewski CRL.  
To były bardzo wesołe czasy, choć zasady były trochę inne niż dzisiaj.  Telewi-
zję mogliśmy oglądać tylko za pozwoleniem przełożonego. Magister podkreślał  
w gazecie, które programy możemy oglądać. Podobnie było z prasą. Nowi-
cjusze z kolei byli zupełnie odcięci od telewizji i prasy. Niemała heca była, 
kiedy współczujący klerycy wycinali wyniki sportowe z gazet i umieszczali je  
w umówionym miejscu w łazience nowicjatu. Dzięki temu nowicjusze mieli cho-
ciaż informacje ze świata sportu. Jeden z „pobożnych” kleryków, kiedy odkrył 
przypadkiem cały proceder natychmiast pobiegł uprzejmie donieść o wszystkim 
Magistrowi. Na szczęście ksiądz Franciszek nie robił z tego wielkiego problemu.

KLERYCY TAŃCZĄ NA LODZIE
Latem korzystaliśmy z dobrej pogody grając w siatkówkę w przyklasztor-

nym ogrodzie. Zimą robiliśmy wspólnie lodowisko na miejscu boiska. Pewnego 
razu jeden z kleryków chciał popisać się przed nami umiejętnościami jazdy na 
łyżwach. Pewny siebie dynamiczne rozpoczął swoje jezioro łabędzie. Wyko-
nał kilka piruetów po czym zakręcił się, upadł i uderzył głową o lód wywołując 
wstrząs mózgu. Oj bolałooo… Mieszkaliśmy razem w pokoju, więc  miałem 

Na pierwszy rzut oka klasztor wydaje się być miejscem spokoj-
nym, żyjącym własnym, niczym niezakłóconym rytmem. Rytmem 
wyznaczanym przez dzwonki wzywające zakonników na modlitwy  
i posiłki.  Dzień w dzień podążają oni tymi samymi korytarzami do 

kaplicy, do refektarza, do swoich pokoi. Gdyby się chwilę przyjrzeć 
temu ciągle powtarzającemu się cyklowi można by odnieść wraże-
nie, że jest nieco monotonny, a nawet nudny. Czy istnieje coś co 

może go zakłócić, ożywić a może nawet przełamać? Jest! Przecieka-
jący dach w refektarzu, pęknięta rura zalewająca pokój współbrata, 

awaria ogrzewania w środku mroźnej zimy, przerwa w dostawie 
prądu na parę wieczornych godzin, brązowa woda w kranie czy 

wizyta złodziejaszka... Awarie, katastrofy i plagi jak w każdym domu. 
Tylko, że ten dom jest trochę większy, więc i problemów jest więcej. 

W takich chwilach na wagę złota okazuje się człowiek, który ma 
moc zaradzenia takim problemom. Dobrze jeśli jest współbratem. 
Najlepiej jeśli jest to ks. Leszek Andrzejczak CRL, który znany jest 
w naszym seminarium jako człowiek, który potrafi pomóc w wielu 
sprawach natury technicznej. W tym numerze zgodził się opowie-
dzieć kilka historii ze swego kapłańskiego życia, w którym nie bał 

się żadnej pracy.
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go pod opieką. W środku nocy obudził się i wypytywał mnie gdzie jest i co robi. 
Mimo szczerego współczucia nie mogłem się powstrzymać od chichotów. 

ZAKONNA RESTAURACJA
Naszym zadaniem w klerykacie było między innymi opiekowanie się przy-

klasztornym ogródkiem. Każdy miał swoją część za którą był odpowiedzialny. 
W ogrodzie ponadto rosły jabłonie. Nasze warzywa i owoce budziły jednak za-
interesowanie osób spoza klasztoru, które lubiły się u nas nielegalnie stołować. 
Na parterze budynku klasztornego znajdowało się niewielkie pomieszczenie,  
w którym przechowywane były ziemniaki. Do niego prowadziło niewielkie okno, 
którym do środka wchodzili goście naszej wykwintnej restauracji.  Pewnego razu 
postanowiliśmy wystawić rachunek gościowi. Zaczailiśmy się za rogiem klasz-

toru i wyczekaliśmy na moment, w którym przeciśnie się do środka i ruszy na 
ucztę. Wtem wyskoczyliśmy zza rogu i zatrzasnęliśmy  za nim okno, tak że nie 
mógł wyjść. -Wypuśćcie mnie!  Muszę być zaraz w pracy! Otwórzcie okno! – 
Jak przyszedłeś na obiad to się teraz chociaż najedz!  –odpowiedzieliśmy mu. 
Przetrzymaliśmy go tam przez jakiś czas. Wydzierał się głośno, ale przecież nie 
mogliśmy mu pozwolić, by wyszedł głodny, dlatego daliśmy mu wystarczająco 
dużo czasu żeby się najadł.

PUŁAPKA
Przypuszczaliśmy, że intruzi wchodzili na teren klasztoru poprzez okno z po-

bliskiej starej zajezdni tramwajowej . Wskazywały na to ślady: podeptane grząd-
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ki, zniszczone krzaczki z pomidorami. Musieliśmy coś z tym zrobić. Postanowi-
liśmy zorganizować pułapkę. Wykopaliśmy wspólnie dołek pod oknem, którym  
goście  przypuszczalnie wchodzili.  Zamaskowaliśmy go starannie zasłaniając 
otwór folią i przysypując ją  ziemią oraz liśćmi. Tak zamaskowaną pułapkę po-
zostawiliśmy na noc. Następnego ranka przybiegliśmy na miejsce i okazało się, 
że ktoś już tam był. Intruz musiał być niemile zaskoczony, gdy zapadł się pod 
nim grunt. No, ale nikt mu przecież nie obiecywał wycieraczki pod oknem.

NA DACH!!!
Otrzymałem dekret do Gietrzwałdu. Tam pracowałem z księdzem Francisz-

kiem Martuszewskim, już nie jako Magistrem, ale jako Przeorem gietrzwałdz-
kim. To on zainicjował budowę tamtejszego domu pielgrzyma. Kiedy budynek 
był ukończony okazało się niestety, że dach został źle wykonany i trzeba go 
było naprawiać. Nie mogliśmy pozwolić na regularne zalewanie wodą nowego 
budynku. Po powrocie z katechezy ks. Franciszek wołał: „Leszek! Skończyłeś? 
Na dach!!!” Wszyscy się wtedy śmiali. Ale to było wspaniałe doświadczenie. 
Po wielu latach przyjeżdżając do Gietrzwałdu  zawsze z zadowoleniem wspo-
minam  tamtą pracę. Te wszystkie deseczki, które ręcznie montowaliśmy pod 
sufitem. Ks. Franciszek bardzo sprawnie poruszał się po dachu. Ja natomiast 
obawiając się o własne życie przywiązywałem się do dachu, aby nie spaść na 
ziemię. 

OGNIA!
W Krakowie z kolei byłem palaczem - palaczem ogrzewania w kościele  

i klasztorze. A to dlatego, że nasz dotychczasowy palacz wyszedł pewnego 
dnia na dach swojego domu, potknął się, spadł na ziemię i trzeba go było po-
chować. Musiałem go więc zastąpić. Piece były w klasztorze na koks. Było to 
całkiem przyjemne zajęcie. Nieraz wychodziłem z pracy wysmarowany węglem 
jak diabełek. 

Z BRONIĄ W RĘKU
Najciekawsza historia przydarzyła mi się w Poznaniu. Może najpierw po-

wiem, że w rodzinie miałem dawniej 4 milicjantów, za których namową zdoby-
łem pozwolenie na broń. Potrzebna mi była w tym celu legitymacja ochroniar-
ska, którą zdobyłem w zaprzyjaźnionej firmie. Dzięki jej pomocy byłem przez 
kilka lat posiadaczem pistoletu na naboje gazowe. Milicjanci nauczyli mnie kilku 
sztuczek ze swojego fachu. Paru chwytów itp. Przekazali mi także przydatną 
wiedzę jak postępować w niektórych sytuacjach. Np. gdzie należy stawać nocą 
w tramwaju; że należy do swojego samochodu zabierać maksymalnie jednego 
autostopowicza i to na przednie siedzenie; aby zachowywać z 1.5 m dystansu 
wobec nieznajomych rozmówców. Wiedzę tę wykorzystałem jadąc nocą tram-
wajem w Poznaniu. Zająłem miejsce stojące na końcu pojazdu plecami do szy-
by, w taki sposób by nikogo nie było za moimi plecami. W tramwaju znajdowała 
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się także pewna pani z panem, którzy siedzieli w przedniej części tramwaju. 
Na przystanku do środka wsiadł młody mężczyzna i usiadł za nimi. Nagle pani 
głośno krzyknęła. Nie wiedziałem  co się dzieje. Spostrzegłem, że mężczyzna 
odciął kobiecie torebkę prymitywnym przecinakiem na żyletki. Skaleczył także 
mężczyznę siedzącego obok tamtej pani. Bez namysłu ruszyłem do bandziora. 
Nie wiem, co mi się wtedy stało. Wyciągnąłem pistolet, podszedłem do gościa 
od tyłu, złapałem za krawat i przycisnąłem do kabiny motorniczego. Przyłoży-
łem mu do pleców lufę pistoletu i poprosiłem motorniczego o wezwanie milicji. 
Chłopak bał się ruszyć. „Jak się ruszysz to Cię zastrzelę” – wykrzyczałem. Kie-
dy zobaczyłem, że nadjeżdża milicja, sprytnie schowałem pistolet do kiesze-
ni i przyłożyłem mu do pleców kciuk. Milicjanci natychmiast zakuli w kajdanki. 
Wściekły wydzierał się: „On przyłożył mi pistolet do pleców!”. Milicjant musiał to 
zweryfikować. Przyznałem się, że mam broń oraz pokazałem mu pozwolenie. 
Spisali moje dane, spytali co robię w Poznaniu i zostawili mnie w spokoju. Przed 
odjazdem jeden z nich wysiadł z radiowozu, podszedł do mnie i powiedział : 
„A ja się zapytam kim pan jest? Czym się pan zajmuje?” Bałem się przyznać, ale 
pomyślałem wtedy „Boże, przecież Ty wszystko wiesz…” –Jestem księdzem. 
– O cholera! –krzyknął. Nastała chwila ciszy. – To powie nam pan gdzie pan 
teraz przebywa, bo będziemy musieli się u pana zjawić - podałem mu adres 
i tak się rozstaliśmy. Kilka dni później w mieszkaniu matki  rozległ się dzwo-
nek do drzwi. - Leszek chodź, bo milicja po ciebie przyszła! I tak się nie scho-
wasz! – krzyknęła siostra. Milicjanci zapytali czy mogą wejść. Weszli. Usiedli na 
wersalce i wyjęli prezenty. „Za obywatelską postawę dostaje pan kopertkę oraz 
magnetofon, jako podziękowanie.” Wyjęli czeski magnetofon szpulowy marki 
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„Tesla”.  Całkiem dobry i drogi sprzęt jak na tamte czasy. Zaproponowaliśmy im 
kawę i resztę wieczoru spędziliśmy na miłej pogawędce. Na koniec rozmowy 
jeszcze raz podziękowali i przyznali, że bandzior, którego schwytałem był  już 
wielokrotnie karany, poszukiwany przez milicję i nie potrzeba było nawet mo-
ich zeznań, żeby zamknąć go w więzieniu. Najlepsze było to, że moja mama  
o niczym nie wiedziała i myślała, że milicjanci przyszli mnie aresztować. Po 
tym wydarzeniu byłem wdzięczny kuzynom za tych kilka przydatnych sztu-
czek, których mnie nauczyli.    

ZNANY AKTOR
Pewnego razu, również w Poznaniu wracałem z siostrą z zakupów do 

domu.  Po chodniku szło z naprzeciwka starsze małżeństwo. – Przeprasza-
my pana, czy moglibyśmy z panem chwilę porozmawiać? – zapytali. –Tak, 
nie ma problemu - odpowiedziałem. – Bo mijamy już tu z mężem pana 2 raz  
i chcieliśmy panu uścisnąć dłoń. Czy możemy? – Oczywiście – odpowiedzia-
łem. – No bo za pierwszym razem trochę się wstydziliśmy i nie byliśmy pewni 
czy to pan, ale teraz skoro już  mijamy się z naprzeciwka, to pomyśleliśmy, że 
trzeba spróbować. Uścisnęliśmy sobie dłonie. – Ale czym sobie na to zasłuży-
łem? – Bo, my z mężem bardzo lubimy chodzić na pańskie spektakle. Pan tak 
wspaniale gra, byliśmy na wszystkich sztukach z pana udziałem. Ma pan wielki 
talent i bardzo nam miło, że jest pan taki otwarty i uprzejmy dla nas. Na twarzy 
siostry  zaczęło się dziać coś dziwnego. Wyraźnie powstrzymywała się od wy-
buchu śmiechu. Chyba wzięli mnie za jakiegoś aktora z teatru poznańskiego. 
Widocznie byłem do niego podobny.  Pomyślałem, że nie warto im mówić, 
iż się pomylili. Byli tak radośni  z tego powodu, że nie miałem serca robić im 
przykrości wyprowadzając ich z błędu. – Bardzo mi miło, cieszę się, że taki 
stary mogę się jeszcze komuś podobać – odpowiedziałem im. – Bardzo lubimy 
pańską grę. Pan tak wspaniale potrafi się wczuć w rolę, będąc jednocześnie 
takim miłym człowiekiem. Zacząłem się zastanawiać co pocznę, gdy poproszą 
mnie o autograf. „Zrobię na kartce jakiś szlaczek i nie będę się przejmował” - 
pomyślałem. Na szczęście nie prosili. Jeszcze raz uścisnąłem dłoń, a nawet 
przytuliłem ich, na co zareagowali bardzo pozytywnie. Odeszli w euforii, a ja 
dziękowałem Bogu, że siostra nie eksplodowała śmiechem. Dawno nie widzia-
łem tak rozanielonych ludzi, dlatego zupełnie nie żałuję, że pozostawiłem ich 
w słodkiej niewiedzy.   

Jak mieliśmy się okazję przekonać ksiądz Leszek nie jedno widział  
i nie jedno robił. Rzekłbym, że jako wzorowy obywatel, który żadnej pra-
cy się nie boi, mógłby być nawet bohaterem jakiegoś serialu. On jednak 
wybierając drogę służby Bogu w życiu zakonnym wciąż radośnie prze-
żywa swoje powołanie, zawsze chętny do pomocy w potrzebie. Za jego 
otwartość i podzielenie się historiami serdecznie dziękujemy i życzymy 

zdrowia oraz wielu wspaniałych przygód w posłudze kapłańskiej.
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Kronika Seminarium 
WIGILIA Z PRZYJACIÓŁMI
Kraków, 17 grudnia 2012

W poniedziałek 17 grudnia spotkaliśmy się razem z naszymi Przy-
jaciółmi: Panią Aleksandrą Maderak- naszą drogą nauczycielką języka 
włoskiego; Panem Antonim Łopatą- pełnym energii trenerem wychowania 
fizycznego; oraz Panem Sebastianem Szumskim - odpowiedzialnym za 
rozwój naszych umiejętności wokalnych. 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19.00 w klasztornej kaplicy. Wszy-
scy razem uczestniczyliśmy w Mszy Świętej celebrowanej przez naszego 

Magistra - ks. Macieja Siepietowskiego 
CRL. Następnie wszyscy przeszliśmy do 
tzw. „kleryckiej sali rekreacyjnej”. Tam 
złożyliśmy sobie życzenia, połamaliśmy 
się opłatkiem i zostaliśmy zaskoczeni wi-
zytą… św. Mikołaja! Św. Biskup w imieniu 
naszego seminarium podziękował Pani 
Aleksandrze, Panu Antoniemu i Panu Se-
bastianowi za trud, który wkładają w roz-
wój kleryków kanoników. Łatwo się więc 
domyśleć, że nikt z trójki pedagogów 
nie wyszedł z Wigilii z tradycyjną, polską  
rózgą!
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WIGILIA U KANONIKÓW
Kraków, 24 grudnia 2011

Zgodnie z tradycją, świętowanie 
Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy  
w Bazylice Bożego Ciała o godzinie 
16.30 odśpiewaniem Nieszporów po-
łączonych z Absolucją Generalną. Na-
stępnie udaliśmy się do klasztornego 
refektarza. Tam dk. Piotr Szydełko CRL 
odczytał fragment Ewangelii.  Później ks. 
Przeor Dariusz Kaczyński CRL pobłogo-
sławił opłatki i złożył świąteczne życzenia 
naszej krakowskiej wspólnocie. Każdy 
z nas wziął do ręki biały opłatek i życzył 
współbraciom tego co Boże i święte.   

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

Po kolacji ks. Wizytator Marian 
Szczecina CRL przyniósł do refektarza 
gitarę, na której wygrał melodie wszyst-
kich znanych nam kolęd i pastorałek.  
W ten sposób rozpoczął się mini koncert 
kolęd z udziałem naszego seminarium  
i wszystkich mieszkańców Klasztoru Bo-
żego Ciała, który trwał dobrą godzinę! 

O 24.00, w Bazylice Bożego Ciała, 
uczestniczyliśmy w uroczystej Pasterce. 
Po niej udaliśmy się na naszą salę re-
kreacyjną. Tam naszym oczom ukazały 
się wspaniałe upominki (pozostawione 
zapewne przez św. Mikołaja). W tym 
roku każdy z nas otrzymał trzecią część 
Książki „Jezus z Nazaretu” autorstwa 
Benedykta XVI, firmową koszulkę oraz 
małe co nieco czekoladowych rozkoszy! 
Cóż, kolejne udane Święta za nami! 
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NIEDZIELA POWOŁANIOWA
Mstów, 20 stycznia 2013

W trzecią niedziele stycznia uda-
liśmy się do Parafii Wniebowzięcia 
NMP w Mstowie. Posługują w niej 
nasi Współbracia. Wybierając się tam 
chcieliśmy przedstawić mstowskim pa-
rafianom nasze seminarium. Podczas 
wszystkich Mszy św. kazania głosił 
nasz Magister - ks. Maciej Siepietowski 
CRL. Ks. Magister chciał przedstawić 
w nich życie kleryka i udowodnić, że ogromny wpływ na to życie mają modli-
twy zanoszone przez wiernych. Ks. Magister zachęcał również do włączenia 
się w „kanonicką krucjatę modlitw za powołania”. 

Po Mszy św. staliśmy przy wyjściu z kościoła i rozdawaliśmy foldery do-
tyczące naszego seminarium. Wiele osób złożyło przy tej okazji ofiary, za 
które serdecznie dziękujemy!

KOLĘDA W KLASZTORZE
Kraków, 6 stycznia 2013

 W niedzielne przedpołudnie Uroczystości Objawienia Pańskiego razem  
z ks. Przeorem Dariuszem Kaczyńskim CRL odwiedziliśmy z tradycyjną 
kolędą wszystkich mieszkańców 
Klasztoru Bożego Ciała. Śpiewali-
śmy kolędy i modliliśmy się o Boże 
błogosławieństwo dla wszystkich 
współbraci. Wierzymy, że nasze 
prośby skierowane do Boga, połą-
czone z dymem kadzidła i kroplami 
święconej wody, pomogą krakow-
skim kanonikom w szczęśliwym 
przeżyciu 2013 roku!

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
Kraków, 25 stycznia- 8 lutego 2013

Pod koniec stycznia rozpoczęli-
śmy zimową sesję egzaminacyjną. 
Nasze zmagania intelektualne trwały 
2 tygodnie. Wytężona praca połączo-
na z Bożą pomocą i harówką naszych 
Aniołów Stróżów zakończyła się zda-
niem wszystkich egzaminów. Miejmy 
nadzieję, że letnia sesja zakończy się 
podobnie!
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DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kraków, 2 lutego 2013

W drugi dzień lutego wszyscy kon-
sekrowani Bogu ludzie obchodzą swoje 
święto. Dziękują wtedy za dar powoła-
nia, którym obdarzył ich Bóg. Również 
Kanonicy Regularni nie zapomnieli o tak 
ważnym momencie w roku liturgicznym, 
jakim jest Dzień Życia Konsekrowanego. 
Z tej okazji o godzinie 12.00 w Bazylice 
Bożego Ciała w Krakowie, uczestniczyli-
śmy we Mszy św., której przewodniczył 
ks. Wizytator Marian Szczecina CRL. 
Zwyczajem naszego Zakonu, po kazaniu 
ks. Wizytatora, wszyscy Kanonicy odno-
wili swoje śluby zakonne. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Birmingham, 13-15 lutego 2013

W dniach 13-15 lutego uczestni-
czyliśmy w rekolekcjach Wielkopost-
nych. W tym roku wygłosił je o. Paweł 
Bielak - Paulin, pracujący obecnie  
w Anglii w parafii w Wolverhampton.

Ojciec Paweł Bielak OSPPE, 
jako młody kapłan, pamiętający do-
skonale okres seminarium, udzielił 
nam kilku cennych wskazówek, które 
z pewnością pomogą nam w dalszej 
formacji. Dziękujemy Ojcu Pawłowi 
OSPPE za to, że podzielił się z nami 
swoim doświadczeniem i wprowadził 
nas w czas Wielkiego Postu.

FERIE ZIMOWE
Wielka Brytania, 16-20 lutego 2013

W dniach 16-20 lutego aktywnie odpoczy-
waliśmy po zdanej sesji egzaminacyjnej. Tym 
razem gościliśmy u naszych współbraci w Bir-
mingham: Księdza Proboszcza Marcina Kordela 
CRL, ks. Bogdana Łukucia CRL oraz ks. Grze-
gorza Cyganika CRL. 

W sobotę ks. Proboszcz i ks. Grzegorz za-
brali nas na wycieczkę po Birmingham.  Zwiedzi-
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liśmy wtedy „Polish 
Millennium House”, 
który od 1962 roku 
stanowi miejsce spo-
tkań Polonii w Bir-
mingham. Dom ten 
został wybudowany 
przez Polaków od 
podstaw. Inicjatorem 
powstania tego miej-

sca był nasz nieżyjący Współbrat - śp. ks. Franciszek 
Kącki CRL. Ponadto mieliśmy okazję uczestniczyć we 
Mszy świętej sprawowanej w języku angielskim. Po niej 
wszyscy udaliśmy się do tzw. „Tea Room”. W tym mo-
mencie odbyła się „chwila prawdy” i każdy z nas przekonał się, na jakim poziomie 
stoi jego znajomość języka angielskiego.

Niedziela była dniem, w którym uczestniczyliśmy we wszystkich Mszach świę-
tych. Były one sprawowane w kościele św. Michała w Birmingham oraz świątyni 
w West Bromwich, do której co niedziele dojeżdżają nasi Współbracia, aby prze-
wodniczyć Eucharystii w języku polskim. Niedziela była również dniem, w którym 
zbieraliśmy ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne w Krako-
wie. Pragniemy w tym miejscu bardzo podziękować Polonii i Anglikom za okazane 

przez nich wsparcie.
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W poniedziałek ks. Proboszcz zabrał nas do Londynu. Tam zobaczyli-
śmy m.in. The British Museum, Buckingham Palace, wieżę zegarową Big 
Ben, budynek Parlamentu, Downing Street. Zwiedzanie Londynu nie mo-
gło się oczywiście odbyć bez przejażdżki słynnym „double decker busem”. 
Zwiedzanie zakończyliśmy uczestnictwem we Mszy świętej sprawowanej  
w Archikatedrze Najświętszej Krwi Chrystusa (The Metropolitan Cathedral of the 
Precious Blood of Our Lord Jesus Christ).

Czwarty dzień naszych ferii poświęciliśmy Walii. Przemierzając dzie-
wicze tereny, dotarliśmy do malowniczo położonej miejscowości Conwy,  
w której znajduje się zamek z XIII wieku zbudowany na rozkaz Króla Anglii 
Edwarda I.  

W środę, przed świtem, Ksiądz Proboszcz odwiózł nas na lotnisko  
w Birmingham. W Krakowie byliśmy o godzinie 9.53. I tak zakończyły się jedne  
z najciekawszych ferii w dziejach naszego seminarium.

Współbraciom z Birmingham dziękujemy za serdeczne przyjęcie. Było 
nam z Wami bardzo dobrze. Pokazaliście nam jak dziś wygląda duszpa-
sterstwo wśród Polonii i Anglików. Szczególne podziękowania kierujemy  

w stronę Proboszcza ks. Marcina Kordela 
CRL, który organizował nam czas i nie pozwa-
lał, aby w nasze życie wkradała się nuda. Za 
wszystko jeszcze raz mówimy BÓG ZAPŁAĆ!

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ
Kraków, 21 lutego 2013

Dnia 21 lutego diakon Piotr Szydełko CRL obronił pracę magisterską 
zdobywając ocenę bardzo dobrą. Tym samym uzyskał tytuł Magistra Teo-
logii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Tematem pracy magisterskiej diakona Piotra Szydełko CRL była „Ge-
neza powstania i rozwój organizacyjno-doktrynalny Świadków Jehowy do 
1945 roku”. Promotorem pracy był ks. dr Wacław Umiński CM- wykładow-
ca historii Kościoła i dyrektor Biblioteki Księży Misjonarzy na krakowskim 
Stradomiu.

Obrona pracy odbyła się w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
na krakowskim Stradomiu o godzinie 10.30 i była połączona z egzaminem 
ex universa z teologii.
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Drogi Piotrze! Gratulujemy Ci 
uzyskania tak dobrego wyniku. 
Być może w przyszłości Twoja pra-
ca stanie się dla Ciebie pomocą  
w rozwiązywaniu  trudnych i za-
wiłych problemów związanych  
z sektami. Życzymy Tobie owoc-
nych praktyk duszpasterskich  
i wiele łaski Bożej w przygotowy-
waniu do święceń prezbiteratu!  

POSŁUGA LEKTORATU RAFAŁA PRZESTRZELSKIEGO CRL
Kraków, 26 marca 2013

We wtorek 26 marca, nasz Współbrat Rafał Przestrzelski CRL, otrzy-
mał z rąk Księdza Wizytatora Mariana Szczeciny CRL, posługę lektoratu. 
Przekazanie posługi odbyło się o godzinie 15.00 w zakonnej kaplicy, pod-
czas nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

Współbracie Rafale! Niech czytanie Pisma Świętego sprawi, że Twoje 
życie, dla każdego spotkanego człowieka, będzie „Przypowieścią o Do-
brym Pasterzu”!

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI KAZIMIERZA
Kraków, 29 marca 2013

W Wielki Piątek 29 marca 2013 
uczestniczyliśmy w corocznej Drodze 
Krzyżowej ulicami krakowskiego Kazi-
mierza. Nabożeństwo rozpoczęło się  
o godzinie 15.00 pod Bazyliką św. Mi-
chała Archanioła na Skałce. Rozważa-
nia podczas Drogi Krzyżowej czytał Pan 
Andrzej Róg- aktor Teatru Stu w Krako-
wie.  

W tym roku XIV stacja Drogi Krzyżowej została wyznaczona pod Ba-
zyliką Bożego Ciała.  Podążając do niej mieliśmy przywilej niesienia Krzy-
ża, prowadząc zarazem całą Drogę Krzyżową.


