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Cieszymy się, że do Waszych rąk trafił kolejny numer naszego 

seminaryjnego Pisma! Zastanawiacie się zapewne cóż ciekawego czeka 

na Was w aktualnym numerze Cor Unum? 

Otóż pierwszą cześć naszego Pisma poświęciliśmy Matce Bożej. 

Szczególny nacisk położyliśmy na temat objawień gietrzwałdzkich  

z 1877 roku. Ich historię zbadaliśmy pod różnym kątem. Skupiliśmy się 

m.in. nad alkoholizmem i tym, co o nim mówiła Matka Boża. Z pewnością 

cennym dodatkiem do tematu objawień i Matki Bożej będzie wywiad 

przeprowadzony z ks. drem Marcinem Cholewą.

W dalszej części przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, aby  

z ks. proboszczem Marcinem Kordelem CRL porozmawiać o pracy 

wśród polskiej emigracji. Następnie wyrazimy naszą ogromną radość  

z faktu, że nasz Zakon wzbogacił się o nowego kapłana. Mowa oczywiście 

o naszym neoprezbiterze Piotrze Szydełko CRL. Ks. Piotr zdradzi nam 

również kilka niezwykłych „Historii zza klauzury”. 

Na samym końcu zamieściliśmy stały dział: Kronikę Seminarium. 

Warto ją przeczytać, aby dowiedzieć się co piszczy w „kanonickiej” 

trawie. 

Pozostaje nam tylko życzyć przyjemnej lektury!

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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Gietrzwałd, warmińska wieś znajdująca się między Olsztynem, a Ostró-
dą. Turyści chętnie tu zaglądają ponieważ miejsce to jest pięknie położo-
ne, blisko stąd do okolicznych lasów i jezior. Nie to jest jednak powodem 
tego, że do Gietrzwałdu każdego roku przybywają dziesiątki tysięcy osób. 
Te tłumy nie pojawiają się w tej warmińskiej wsi dla wypoczynku, ale po to 
by nawiedzić sławne sanktuarium Maryjne.  Gietrzwałd znany jest nie tylko  
w Polsce, ale także poza jej granicami jako jedyne w Polsce miejsce za-
twierdzonych przez Kościół objawień Matki Bożej. 

W 1877 roku mała, warmińska wioska Gietrzwałd, stała się głośnym 
miejscem objawień Matki Bożej, która do zdumionych Jej widokiem dziew-
czynek przemawiała w języku polskim, wzywając do modlitwy różańcowej  
i pokuty. 27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justynka Szafryńska przechodziła 
z mamą obok kościoła w Gietrzwałdzie. Nie uszły daleko, kiedy Justynka za-
uważyła na pobliskim klonie coś białego. Podeszła bliżej, spostrzegła wiel-
ką jasność i pewną jasną postać. Ksiądz Augustyn Weichsel, który właśnie 
nadszedł, zainteresował się opowieścią dziewczynki. Ksiądz zaciekawiony 
tym, co powiedziała mu Justynka, kazał przyjść dziewczynce następnego 
dnia. Miała wówczas stanąć pod drzewem i odmówić różaniec. Gdy dziew-
czynka odmawiała modlitwę różańcową zobaczyła w pewnym momencie ja-
sność, z której wyłoniła się Pani zasiadająca na złotym tronie. Pięknej Pani 
towarzyszyli aniołowie, którzy po pewnym czasie unieśli się do nieba i zstą-
pili ponownie, trzymając Dzieciątko Jezus ubrane w złotą szatę. Tego dnia 
prócz Justynki jeszcze jedna dziewczynka widziała Matkę Bożą. 12- letnia 
Basia Samulowska stała się drugim świadkiem maryjnych objawień. Mat-
ka Boża ukazywała się dziewczynkom ponad 160 razy, ostatnie objawienie 
miało miejsce 16 września.

Tak samo jak w Lourdes i Fatimie Maryja objawiała się w Gietrzwałdzie 
dzieciom wiejskim, prostym i ubogim. Wszystkie te objawienia dokonywały 
się nie w kościołach, nie w domach czy innych zamkniętych pomieszcze-
niach, ale na wolnym powietrzu, w Lourdes w grocie skalnej, w Fatimie na 
dębie, a w Gietrzwałdzie na klonie. We wszystkich objawieniach ukazywała 
się Maryja jako Niepokalana dziewica. W czasie objawień wszędzie wizjo-
nerki modliły się na różańcu, wszędzie Maryja zachęcała do tej modlitwy,  
a najsilniej Maryja zaakcentowała potrzebę modlitwy różańcowej właśnie 

polskie „Lourdes”
Gietrzwałd

Łukasz Murański CRL
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w Gietrzwałdzie. Uderzającą różnicą mię-
dzy objawieniami w Gietrzwałdzie a Fatimą 
czy Lourdes jest ilości objawień. W Lourdes 
Matka Bożą ukazała sie 18 razy, w Fatimie 6 
razy, a w Gietrzwałdzie ponad 160 razy, pra-
wie codziennie od 27 czerwca do 16 wrze-
śnia, od 23 lipca 3 razy dziennie.

W Gietrzwałdzie Maryja wzywała do 
modlitwy we wszelkich potrzebach. Matka 
Boża polecała posłuszeństwo kapłanom, 
podkreślała znaczenie Mszy świętej jako 
najskuteczniejszej modlitwy Kościoła.  Mat-
ka Boża zapowiedziała także ukaranie nie-
moralnie postępujących dziewcząt i pijaków. 
Czasem Maryja odpowiadała na pytania 
szczegółowe. Potwierdziła, że żyje misjo-

narz Fox, natomiast o innym mężczyźnie powiedziała, że zginął. 
Dzień 8 września miał być ostatnim dniem objawień, tego dnia miała 

być postawiona figura, o której wzniesienie apelowała w jednym z objawień 
Maryja, lecz nie nadeszła na czas z Monachium. Z tego to powodu introni-
zacja figury odbyła się dopiero 16 września i wtedy to miały miejsce ostatnie 
objawienia. Ostatnimi słowami Maryi było polecenie: „Odmawiajcie gorliwie 
różaniec”.

Gietrzwałdzkie objawienia nie ukazały nowych prawd teologicznych, ale 
były potwierdzeniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
dogmatu ogłoszonego w roku 1854. Ważną teologiczną prawdą jest pod-
kreślenie przez Matkę Bożą szczególnej roli Mszy świętej. Ofiara Euchary-
styczna jest najważniejszą modlitwą Kościoła i nie można przedkładać nad 
nią żadnych innych form pobożności, nawet maryjnych.

Szatan nie szczędził sił, aby zniszczyć gietrzwałdzkie przesłanie. Diabeł 
próbował nawet podszywać się pod samą Matkę Boża, aby móc wypaczyć 
przesłanie Maryi i zdyskredytować wizjonerki. Często przy objawieniach  
maryjnych pojawiają się objawienia rzekome zwane lustrzanymi, do których 
przyznaje się wiele osób. Po szczegółowych badaniach okazuje się jed-
nak, że to złudzenia, zbiorowa sugestia lub działanie złego. Podobnie było  
w Gietrzwałdzie. Dwie  kobiety twierdziły, że widzą Maryję, kłamstwo jednak 
wyszło na jaw, jedna z kobiet przyznała się, że ich rzekome objawienia to 
mistyfikacja.

Warto wspomnieć, iż już w trakcie objawień Gietrzwałd nawiedziło ok. 
300 tys. Wiernych z całej przedrozbiorowej Polski. Charakter tych objawień, 
polski i patriotyczny, przyczynił się sią do ocalenia zagrożonej, szczególnie 
na Warmii i Mazurach, polskości tych ziem.

Od początku objawień dziewczynki pytały Maryję czy przybywający 
chorzy pielgrzymi doznają łaski uzdrowienia. Matka Boża obiecała, że ta-
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kie wypadki będą miały miejsce ale zawsze 
potrzebna jest modlitwa, poprawa życia, 
czasem zamówienie Mszy świętej. Cudow-
ne źródełko pobłogosławione przez Maryję 
przyciąga tłumy wiernych, którzy pragną 
prosić o zdrowie dla siebie i bliskich. Podob-
nie sprawa ma sie z płócienkami, które kła-
dzione są u stup figury Niepokalanej, którą 
poleciła wznieść sama Maryja. 

Życie wizjonerek, Barbary Samulow-
skiej i Justyny Szafryńskiej po objawieniach 
nie było łatwe. Zostały poddane długotrwa-
łym i meczącym przesłuchaniom, nie omi-
nęły ich represje ze strony władz pruskich. 
Obydwie wizjonerki wstąpiły do Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia. Barbara Samu-
lowska po kilkunastu latach pracy w Paryżu została misjonarką w Gwate-
mali, gdzie niosła pomoc chorym i cierpiącym.

Istotnym faktem rozwoju gietrzwałdzkiego sanktuarium było objęcie 
w 1945 roku stałej opieki duszpasterskiej przez księży z Zakonu Kanoni-
ków Regularnych Laterańskich. Mimo trudności stawianych przez władze 
komunistyczne, nastąpiło ożywienie ruchu pielgrzymkowego, do czego 
przyczyniła się koronacja obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami 
papieskimi w roku 1967. W roku 1970 papież Paweł VI nadał kościołowi   
w Gietrzwałdzie tytuł „Bazyliki Mniejszej”.

Kościół uznał, że widzenia, które stały się udziałem dwóch dziewcząt 
z Gietrzwałdu, nie sprzeciwiają się wierze i moralności chrześcijańskiej. 
11 września 1977 roku, sto lat po objawieniach, biskup warmiński Józef 
Drzazga wydał dekret zatwierdzający kult objawień Matki Bożej w Gietrz-
wałdzie. Stawia to Gietrzwałd wśród tak znanych sanktuariów jak Lourdes 
czy Fatima.
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Trzeźwymi 
bądźcie s. Dorota Boruch
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Gietrzwałd szczęśliwa to wioska… Rok 1877 to dla Warmii czas prze-
śladowań…  Czas zaboru pruskiego, Kulturkampfu, walki z polską mową  
i kulturą. Był to czas w którym zaborca carski celowo rozpijał naród, aby go 
doprowadzić do całkowitej ruiny moralnej. Picie było masowe, spożywano 
duże ilości piwa i wina, zaś w mniejszym stopniu wódkę. Alkohol rozpano-
szył się w tym okresie do przerażających granic. Wydawałoby się, że to już 
koniec, ale na ratunek upadłej ludzkości, pomoc nadeszła z nieba. Mat-
ka Najświętsza stanęła wśród ludzi. W czasie objawień gietrzwałdzkich 
12 sierpnia 1877 roku, wizjonerki na prośbę  proboszcza ks. Augustyna 
Weischla pytały Maryję: Co czynić, by nawrócili się pijacy? W odpowie-
dzi Maryja z westchnieniem powiedziała. „Oni będą ukarani”. Następnego 
dnia do Gietrzwałdu przybyło małżeństwo z Ornety, państwo Buchholz. 
Małżonkowie prosili wizjonerki o wstawiennictwo u Matki Bożej, prosząc  
o łaskę zdrowia. Otrzymali wówczas odpowiedź, że będą zdrowi, jeżeli 
będą się modlić i nie będą pić wódki. Z tego wynika, że najlepszym le-
karstwem na alkoholizm jest modlitwa. W czasie objawień, Maryja czę-
sto prosi o modlitwę różańcową i Eucharystię. Możemy wywnioskować, 
że te formy modlitewne powinny nieustannie towarzyszyć w błaganiach  
o trzeźwość. Rozmiary ówczesnego pijaństwa są trudne do oszacowania. 
Jednak mimo tak trudnej sytuacji, wśród Polaków pojawia się chęć stwo-
rzenia organizacji, mających na celu skupiania ludzi szerzących wstrze-
mięźliwość. Na Warmię ruch trzeźwości dotarł z Niemiec. Inicjatorem tej 
akcji był naczelny prezes prowincji Prus, Teodor von Schon. Objawienia 
w Gietrzwałdzie miały ogromny wpływ na trzeźwość wielu osób przyby-
wających do tego miejsca. Wyrazem tego są słowa pieśni liczącej aż 23 
zwrotki, która najprawdopodobniej powstała wśród pielgrzymów idących 
wówczas do Gietrzwałdu. 

Pójdźmy więc zrzućmy z serca kajdany  
Pokutą leczyć duchowe rany ,

Kto się swych grzechów szczerze wyrzecze,
Maryja  bierze go pod Swą pieczę. (…)

Ale groziła, że niepoprawni,
Krzywoprzysięzce, grzesznicy jawni

I nieczystości grzechem oddani
Również pijacy będą ukarani(…)’’

 
W swoich sprawozdaniach proboszcz ks. Augustyn Weischel pisał: 

„Owoce objawień są nadzwyczajne. W całej polskiej Warmii prawie we 
wszystkich domach różaniec jest wspólnie odmawiany. Wszyscy wyrze-
kają się tu wódki i przyrzekają modlić się na różańcu”. Pomimo takiego  
zaplecza nigdy w tym miejscu nie powstał potężny ruch abstynencki.  
Z każdym rokiem duszpasterzowanie na rzecz trzeźwości stawało się 
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coraz trudniejsze. Wiele już istniejących bractw trzeźwościowych zaczęło 
upadać. Przełomowym momentem stał się rok 1945, który zmienił oblicze 
diecezji pod wieloma względami. W dwa lata po zakończeniu II wojny świa-
towej biskupi polscy wystosowali list pasterski „O zwalczaniu pijaństwa”.  
W liście tym skierowano m.in. następujące słowa: „Cóż wart jest naród, 
który oddaje się pijaństwu? (…) Naród pijaków zamienia się w hordę nie-
wolników”. W setną rocznicę objawień w Gietrzwałdzie w 1977 roku, zano-
szono modlitwy błagalne o trzeźwość. Proszono, aby nasz naród porzucił 
zwyczaje pijackie. Aby do naszych rodzin wróciła trzeźwość, radość i pokój 
dodając, aby ojcowie, mężowie i młodzież weszli w szeregi abstynentów. 
Czy coś się od tego czasu zmieniło? W 1996 roku czteroosobowa grupa  
z Legionowa, będąc na pielgrzymim szlaku w Rzymie zapytała Papieża 
Jana Pawła II, o miejsce spotkań trzeźwościowych. Ojciec Święty odpo-
wiedział: „Miejscem spotkań trzeźwościowych ma być GIETRZWAŁD”. Od 
tego czasu, co roku organizowane są Ogólnopolskie Rekolekcje dla Rodzin 
z Problemem Alkoholowym. Od 1985 roku w Sanktuarium gietrzwałdzkim 
istnieje księga trzeźwości, do której składane są przyrzeczenia abstynenc-
kie. Z każdym rokiem przybywa coraz więcej pątników mających problem  
z alkoholem lub innym uzależnieniem. Tak jak kiedyś, tak i teraz Gietrzwałd 
nie jest obojętny na wezwanie Matki Bożej do walki z pijaństwem. Maryjne 
Centrum Pomocy Rodzinie  działające od kilu lat w Gietrzwałdzie skierowa-
ne jest szczególnie do osób dotkniętych problemem alkoholowym. Osoby 
zgłaszające się po poradę cenią sobie szczególnie klimat zaufania i bez-
pieczeństwa. Będąc w Gietrzwałdzie mają nadzieję, że z Bożą pomocą  
i różańcem w ręku wyjdą z tej choroby. Od kilku lat w każdą niedzielę or-
ganizowane są spotkania mityngowe. Z tych spotkań korzystają nie tylko 
osoby uzależnione, ale też osoby współuzależnione. Niektórzy z nich są 
po terapii w Starych Juchach koło Ełku, ale jak twierdzą: wyszli z tego 
(czyli nauczyli się żyć w trzeźwości), dzięki trwaniu na modlitwie różańco-
wej. Pewna osoba powiedziała: „Kiedy czuję, że coś zaczyna się ze mną 
dziać złego i moje myśli schodzą na złe tory - biorę wtedy różaniec do 
ręki i zaczynam się nim modlić. To mi pomaga. Po takiej modlitwie, jestem  
w stanie dalej funkcjonować”. Osoby z problemem alkoholowym kierowane 
są na leczenie, które oparte jest na psychoterapii indywidualnej i grupowej. 
Owo  leczenie w  znacznej mierze polega  na wzmocnieniu ich woli, uświa-
domieniu i wychowaniu do zupełnej abstynencji. 

Wydarzenia gietrzwałdzkie, które miały miejsce przed 136 laty, wciąż 
zawierają aktualne treści dotyczące problemów społecznych jakim jest al-
koholizm i inne uzależnienia. Podobnie jak wtedy, tak i dzisiaj mamy nowy 
impuls do odważnego przeciwstawiania się współczesnym zagrożeniom, 
bo mamy zapewnienie Maryi „Nie smućcie się, bo ja będę zawsze przy 
was”.
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Od 2011 roku gietrzwałdzkie Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie jest 
punktem informacyjnym profesjonalnego Ośrodka Terapii Uzależnień  

w Starych Juchach, prowadzonego przez Zakon Kanoników  
Regularnych Laterańskich.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z uzależnieniem od alko-
holu, narkotyków, hazardu, skontaktuj się z naszym ośrodkiem:

Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
19-330 Stare Juchy, ul. Mazurska 33
tel. 87-6199326, 6199327, 668114066

e-mail: otu@otu.pl, 
www.otu.pl
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O b j a w i e n i a  
pod psychologiczną lupą

Łukasz Murański CRL

Jak psychologia, psychologowie postrzegają fenomen jakim są  
objawienia?

Psychologia i psychologowie w różny sposób patrzą na zjawisko objawień. 
Wpływa na to wiele czynników, między innymi przyjmowany światopogląd czy 
paradygmat naukowy. Inaczej pisze o takich zjawiskach człowiek, który przyj-
muje realizm życia nadprzyrodzonego, a inaczej ten, dla którego tego typu do-
świadczenia są nie do zaakceptowania.

Mówiąc jednak o objawieniach warto na wstępie zrobić krótkie wyjaśnienie 
terminologiczne, ponieważ w języku polskim mamy pewną trudność. To samo 
słowo „objawienie” odnosi się do tzw. objawienia publicznego i tzw. objawień 
prywatnych. Co ciekawe, większość języków nowożytnych, idąc za łaciną, roz-
różnia na poziomie pojęciowym objawienie publiczne od objawień prywatnych.

Na objawienie publiczne używane jest łacińskie słowo „revelatio”, co się 
tłumaczy jako „odsłonięcie, objawienie, oświecenie, odkrycie”. Chodzi więc  
o ukazanie, udostępnienie pewnej prawdy. Objawienie prywatne jest określane 
łacińskim terminem „apparitio”, czyli „ukazanie się, pojawienie się”. Akcent pada 
nie tyle na treść, co na nadzwyczajność zjawiska.

Objawienie publiczne zostało zakończone i te prywatne nic nowego treścio-
wo do niego nie wnoszą. Można zatem postawić pytanie o ich zasadność. My-
ślę, że ich potrzebę można widzieć także w psychologicznym wymiarze przeży-
wania religii. Chodzi między innymi o:

1) wytworzenie poczucia, że Bóg ingeruje w bieg historii, że interesuje się-
nami,

2) realizację potrzeby zmiany, np.  nowe formy kultu,
3) podkreślanie znaczenia hierarchii w religijności, zwrócenie uwagi na to 

co istotne,
4) wskazanie określonych miejsc, jako środków pomagających w nawró-

ceniu,
5) aktualizuję religii do rozwoju i sytuacji, która ma miejsce w określo-

nym obszarze i epoce.

Z ks. Marcinem Cholewą, doktorem nauk humanistycznych 
w zakresie psychologii, wykładowcą Uniwesytetu  

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  
rozmawia Łukasz Murański CRL 
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Choć z punktu widzenia psychologicznego można patrzeć na objawienia  
w różnych perspektywach, myślę że warto widzieć je w kategorii doświadczenia 
religijnego. Na ten temat istnieje bogata, psychologiczna literatura, do której 
warto sięgnąć. Najogólniej rzecz ujmując, doświadczenia religijne to przeżywa-
nie obecności Boga, jego bliskości, wpływu na moje życie. Zawiera ono w sobie 
mocny komponent poznawczy, emocjonalny i wartościujący, co często podkre-
ślają osoby doznające objawień. Można w nim wyróżnić: nawrócenia, przeżycia 
mistyczne czy właśnie objawienia.

Czy można odróżnić objawienia od choroby psychicznej?
Objawienia są zjawiskami bardzo skomplikowanymi, sytuują się na granicy, 

do której w swoich analizach dociera psychologia i teologia. Psycholog, zgodnie 
ze swoim obszarem badań odnosi się tylko do sfery doświadczalnej, psychicz-
nej, nie przesądzając o istocie zjawiska. Oczywiście stany analogiczne do tych, 
które występują w sytuacji objawień, mogą mieć miejsce w sytuacji chorób czy 
zaburzeń psychicznych. Chodzi np. o: halucynacje i omamy wzrokowe, słucho-
we, węchowe, dotykowe, zmiany w wyrazie twarzy, podniesiona lub obniżona 
temperatura ciała, bezruch, głębokie skupienia, głosy, westchnienia, brak wraż-
liwości ciała na bodźce sensoryczne (zob. Zenomena Płużek). Najczęściej nie 
mają one nic wspólnego z głębokimi doświadczeniami religijnymi, np. z objawie-
niami. Zdarza się jednak, że objawy chorobowe nie są ewidentne i potrzeba dłu-
gich obserwacji prowadzonych przez fachowców, aby zaburzenie wykluczyć.
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Czy psychologia może być pomocna przy potwierdzaniu bądź obalaniu 
nadprzyrodzonego charakteru objawień?

Psycholog czy psychiatra pisząc diagnozę wskazuje tylko na objawy cho-
robowe lub na ich brak. Warto w tym kontekście sięgnąć do literatury przedmio-
tu i zapoznać się ze obrazem funkcjonowania człowieka w sytuacji psychozy 
czy histerii. Samo jednak wykluczenie zaburzenia nie przesądza o prawdzi-
wości objawień. To, czy określone doświadczenie religijne ma charakter nad-
przyrodzony czy nie, rozstrzyga teolog. Są oczywiście pewne kryteria, łączące  
w sobie element psychologiczny i teologiczny, choć o absolutną pewność  
w orzeczeniu jest bardzo trudno:

1) Gdyby jakieś objawienia podawały naukę sprzeczną z Objawieniem Bo-
żym lub sprzeczną ze zdrowym rozsądkiem (tu sytuacja jest z punktu widzenia 
psychologicznego bardzo skomplikowana), nie mogą uchodzić za prawdziwe.

2) Objawienia prywatne nie mogą być zjawiskami sensacyjnymi, spekta-
kularnymi, to przesłaniałoby treść objawień. Nie mogą też trwać całymi latami, 
powtarzać się „w nieskończoność”. 

3) Osoba doznającą objawień prywatnych musi być zdrowa psychicznie, 
krytyczna, rozsądna, zrównoważona, nie ulegająca złudzeniom, nie podatna na 
sugestię. Musi to być osoba szczera i prawdomówna, nie szukająca rozgłosu, 
sławy, sensacji czy korzyści materialnych. 

4) Ważne jest to, czy są to świadkowie bezpośredni, widzący także znaki 
zjawieniowe, czy osoby widzące tylko reakcje osób doznających objawień i słu-
chające ich relacji. Wiarygodność świadków zależy od wieku, wykształcenia, 
znajomości problematyki, nastawienia do religii, podatności na sugestię. Waż-
ne jest także, czy są to osoby wiarygodne czy też naiwne, łatwowierne. Ważne, 
jak oceniają znaczenie tych objawień dla osobistego życia religijnego, czy ich 
opinie nie są tendencyjne.
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Dodatkowo komplikuje sytuację fakt, że:
1) Podstawową formą objawień prywatnych są zjawienia w dostrzegalnej 

zmysłowo formie dla osoby doznającej objawień. Osoba, do której kierowane 
jest objawienie, widzi postać - Jezusa, Maryję, Anioła, świętego - ma przekona-
nie o jej realizmie, często rozmawia z nią. Można tu od razu postawić pytanie, 
czy takie zjawienie dostępne jest także dla innych świadków, innych osób obec-
nych w tym miejscu i czasie? Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć, 
że najczęściej nie. Zwykle bowiem widzą postać i słyszą słowa tylko ci, do któ-
rych kierowane jest orędzie.

2) Może się także zdarzyć, że objawienia prywatne nie polegają na ze-
wnętrznych zjawieniach, lecz mają charakter czysto wewnętrzny, dokonują się 
w umyśle odbiorcy. Dzieje się tak np., gdy odbiorca słyszy w swojej świado-
mości wewnętrzny głos. Ważne jest jednak, by ten głos wyraźnie pochodził  
z zewnątrz, z czego osoba musi się wylegitymować, dla potwierdzenia praw-
dziwości objawienia (taki charakter miały zwykle objawienia prorockie opisane 
w Starym Testamencie).

3) Współcześnie z objawień wyłącza się te, które rzekomo są dawane  
w snach, ponieważ nie da się ustalić zobiektywizowanych kryteriów dla ich 
uwierzytelnienia. Innymi słowy, nie da się jasno potwierdzić, że są autentyczne. 
Oczywiście nie można wykluczyć takiego Boskiego działania, bo wielokrotnie 
jest ono opisane w Biblii (np. św. Józef otrzymał polecenie przyjęcia Maryi we 
śnie).

Czy zdarzyło się kiedyś księdzu lub księdza znajomemu, że pacjent twier-
dził, że ma objawienia np. Matki Bożej. Co można takiemu człowiekowi 
powiedzieć, jak pomóc?

Wszystko zależy od osoby z którą mamy do czynienia, od jej dojrzałości  
w wymiarze osobowościowym i religijnym. By się temu przyjrzeć, warto się-
gnąć do klasyków (Allport), którzy piszą o tym wymiarze funkcjonowania czło-
wieka. Dojrzałość osobowości to: ciągła przemiana osobowości, umiejętność 
nawiązywania i podtrzymywania serdecznego kontaktu z ludźmi, dojrzałość 
emocjonalna, realistyczny stosunek do życia, dobre poczucie humoru, obiek-
tywna znajomość siebie, jednocząca filozofia życia. Czy takie cechy prezentuje 
rozmówca? Ważne są też motywy, dla których ktoś chce ukazać swoją sytuację 
i swoje doświadczenia jako niezwykłe. Czy pragnie takich wartości jak dobro, 
miłość, świętość, religijność, czy też raczej chce zwrócić na siebie uwagę, za-
imponować. Niezwykłe doświadczenia mogą też być symptomami rozwijające-
go się zaburzenia i wymagać konsultacji ze specjalistą. Trzeba być delikatnym  
i roztropnym. Zachęcam do lektury książek z psychologii klinicznej i psychiatrii, 
a także tych, które ukazują  interdyscyplinarne podejście do zjawiska objawień 
np. Objawienia Maryjne. Drogi interpretacji. Kazimierz Pek (red.), Warszawa 
1994.

Serdecznie dziękuję Księdzu Doktorowi za naszą rozmowę!



16

Maryja tylkojest

rys. Marika Pietrzyk (7 lat)

jedna

Maryjajest
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tylko

Karolina Derda

Można powiedzieć, 
że na świecie jest nie-
mal tyle wizerunków 
Matki Bożej, ile świą-
tyń. Wierni czczą Mary-
ję, modląc się do obra-
zów, posągów, rzeźb… 
W Polsce również 
mamy mnóstwo prze-
różnych wizerunków 
Matki Bożej – Czarna 
Madonna w Często-
chowie, Matka Boża 
Gietrzwałdzka, Matka 
Boża Bolesna Królo-
wa Polski z Lichenia, 
Matka Boża Mstowska 
Miłosierdzia i wiele in-
nych. Często zdarza 
się, że wizerunek Ma-
ryi zastępuje ją samą 
i wierni zdają się być 
przekonani, że obraz 
lub rzeźba im najbliż-
sze są najważniejsze. 
A przecież to ciągle ta 
sama Maryja!

jedna

Maryjajest
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Nie ma sensu porównywać poszczególnych wizerunków Matki Bożej 
i dociekać, który z nich jest lepszy. Bo co to miałoby oznaczać „lepszy”? 
Że jest bardziej znany? Że jest miejscem kultu i modlitwy dla większej licz-
by wiernych? A może – bardzo prozaicznie – jest ładniejszy? To przecież 
wszystko wizerunki tej samej Matki Bożej. A ona – niezależnie od liczby 
miejsc kultu na całym świecie oraz od przeróżnych obrazów i rzeźb ją 
przedstawiających – jest tylko jedna.

Nie można utożsamiać wizerunku z Maryją. W ogóle z żadnym świę-
tym, z Bogiem, Chrystusem czy Duchem Świętym. Już w początkach 
Chrześcijaństwa pojawił się problem ikonoklazmu, czyli zakazu przed-
stawiania wizerunków Boga i świętych. Miało to uzasadnienie biblijne:  
w Księdze Wyjścia czytamy: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadne-
go obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, 
ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu  
i nie będziesz im służył” (Wj 20,4 - 5). Ikonoklaści twierdzili, że przedsta-
wianie Boga i świętych na obrazach i w rzeźbach nie pomaga, ale wręcz 
zuboża wiarę – obiektem kultu staje się nie ten, kto został przedstawiony, 
ale sam wizerunek. Według mnie w tym przekonaniu jest trochę racji, ale 
też nie do końca. Obrazy i rzeźby przedstawiające świętych zawsze przy-
bliżały wiernym ten nieprzenikniony świat wiary, zwłaszcza ludziom pro-
stym, którym na pewno łatwiej było modlić się przed wizerunkiem świętego 
– jakimś widzialnym znakiem obecności – niż w pustce. Problemy zaczy-
nały się, kiedy ten wizerunek zastępował Boga i świętych. Kiedy zamiast 
świętego czciło się obraz świętego w danej miejscowości.

W pewnym sensie z tym właśnie mamy dziś do czynienia. Pewien wy-
ścig Matek Boskich, zastanawianie się która jest najlepsza, rozstrzyganie, 
który wizerunek jest najważniejszy – to nie powinno mieć miejsca. Czarna 
Madonna z Częstochowy jest może bardziej znana w Polsce i na świecie, 
ale jest tak samo ważna jak wizerunek Maryi z najmniejszej świątyni z ni-
komu nie znanej parafii. Ponieważ oba przedstawiają tą samą Matkę Bożą. 
Pieta Michała Anioła czy inne słynne rzeźby przedstawiające Maryję są tak 
samo ważne jak posążek wykonany przez zwykłego wiejskiego rzeźbiarza, 
stojący w przydrożnej kapliczce – bo to jedna i ta sama Maryja. Objawie-
nia w Fatimie czy Lourdes są tak samo ważne jak te w Gietrzwałdzie czy 
gdziekolwiek indziej – bo wszędzie do ludzi przyszła ta sama Matka Boża. 
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest tak samo waż-
na jak Wspomnienie Imienia Maryi, czy każde inne święto maryjne – bo 
wszystkie są sposobem na oddanie czci Matce Bożej. I nie ma sensu do-
ciekanie, czy któryś z tych wizerunków, któreś z tych objawień czy świąt 
jest ważniejsze, lepsze.

Jeśli chodzi o nasze mamy, nie zastanawiamy się nigdy, na jakim zdję-
ciu wyglądają najładniej. Nie stwierdzamy nagle – „Na tym zdjęciu kocham 
mamę najbardziej, a na tamtym już mniej”. Kochamy ją zawsze, niezależ-
nie od tego, jak wygląda, jak się czuje, gdzie jest. Bo to nasza mama. Czy 
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inaczej powinno być z Maryją – Matką Boga i naszą Matką? Oczywiście, 
że nie. Bo czy w Częstochowie, czy w Gietrzwałdzie, w Wilnie, czy Fati-
mie, to ciągle jedna Maryja, najlepsza Matka, która opieką otoczyła cały 
świat, niezależnie od tego, czy w danym miejscu jest otoczony specjalnym 
kultem jej wizerunek czy nie.

Nie ma znaczenia, jak nazwiemy Maryję – Matką Bożą, Madonną, 
Dziewicą, Bogurodzicą, Królową Polski, Matuchną, Matecką. Nie ma zna-
czenia, czy modlimy się do obrazów czy rzeźb ją przedstawiających. Nie 
ma znaczenia, gdzie się modlimy, które święto maryjne jest nam najbliż-
sze, jakie pieśni ku czci Maryi śpiewamy najczęściej. Jeśli tylko nasze 
modlitwy są szczere, Maryja usłyszy nas wszędzie i wysłucha. Dlatego, 
niezależnie od tego, gdzie jesteście i jaki wizerunek Matki Bożej jest naj-
bliższy Waszemu sercu, po prostu zapomnijcie o tym niedorzecznym wy-
ścigu wizerunków i zaśpiewajcie „Chwalcie łąki umajone” Maryi, która jest 
wszędzie – jedna jedyna Matka nas wszystkich. Albo po prostu powiedzcie 
jej: „Mamo, ciężko mi. Mamo smutno mi. Mateczko dziękuję, że mi dziś 
pomogłaś”, bo Ona nas doskonale rozumie.
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Jak na Proboszcza wygląda Ksiądz dość młodo… Jak długo posługu-
je Ksiądz w Anglii ?

Po raz pierwszy przyjechałem do Anglii w 2000 roku, ale był to zaledwie 
tygodniowy pobyt. Odwiedziłem wtedy naszych współbraci, którzy posłu-
giwali w Birmingham. W 2004 roku przyjechałem do Londynu, gdzie przez 
3 lata pomagałem w duszpasterstwie angielskojęzycznym mieszkając  
w angielskiej wspólnocie Kanoników Regularnych. W Birmingham pracuje 
od 2007 roku,  od 2008 jako Proboszcz.

Z Księdzem Marcinem Kordelem, Kanonikiem Regularnym  
Laterańskim, Proboszczem jedynej polskiej parafii  
w Birmingham, rozmawia kl. Maciej Guziejko CRL.

Kanonicy z Birmingham
Maciej Guziejko CRL
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Czy posługa wśród angielskiej Polonii różni się od posługi w Polsce?
Wspólnota polska w Birmingham ma swoja specyfikę – obok tzw. sta-

rej emigracji powojennej mieszka tu duża grupa osób przybyłych w ostat-
nich latach. Istniejące od lat struktury i wypracowany przez Polaków model 
samoorganizowania powodują, że praca parafialna nie rożni się  w sposób 
istotny od tej, którą prowadzimy w Polsce. Swoistym wyzwaniem dla dusz-
pasterzy jest duże rozproszenie parafian (parafia ma charakter personal-
ny, a nie terytorialny), oraz zróżnicowanie tradycji religijnych wynikające 
z tego, że parafianie wywodzą się z rożnych zakątków Polski. Do tego 
dochodzą różnice pokoleniowe i te wynikające z długości pobytu na Wy-
spach – osoby które opuściły Polskę 50-60 lat temu zachowały w pamięci 
obraz kościoła nieco inny niż jest obecnie. Zadaniem duszpasterza jest 
zatem znaleźć zloty środek i dołożyć starań by różnorodność nie odbijała 
się negatywnie na jedności parafii. 

A czy problemy, z którymi borykają się Polacy w Anglii różnią się od 
tych, które posiadają Polacy mieszkający w Ojczyźnie?

Jeżeli chodzi o problemy natury duchowej i pastoralnej to nie do-
strzegam zasadniczych różnic. Dużą rolę odgrywa na pewno fakt rozłąki  
z bliskimi, poczucie tymczasowości, trudności z asymilacją. Brak swo-
istej presji środowiskowej, jaka istnieje w Polsce powoduje, że wiele osób 
szczególnie młodych dość swobodnie traktuje kwestie praktyk religijnych.  
W praktyce wygląda to w ten sposób, że aktualnie członkami polskiej pa-
rafii jest około 2000 osób, a populacja polska w Birmingham szacowana 
jest na około 20 tys. 

Osobiście spotkałem się z wieloma przypadkami, gdzie właśnie ży-
cie emigracyjne wzbudziło w ludziach potrzebę większego doświadczenia 
Boga, a co za tym idzie osobistego nawrócenia.  Wspólnota Polska to  
w  większości ludzie młodzi, którzy egzystując w bardziej sprzyjających 
warunkach materialnych, chętniej decydują się na posiadanie dzieci. Dla-
tego tez możemy cieszyć się w parafii dużą ilością chrztów, kandydatów 
do I Komunii i Bierzmowania. 

Jak więc wygląda w Anglii wizyta duszpasterska, I Komunia i Bierz-
mowanie? 

Zarówno przygotowanie jak i same uroczystości I Komunii i Bierz-
mowania nie odbiegają w zasadzie od tego, do czego przywykliśmy  
w Polsce. Dla przykładu w 2013 roku Sakrament Bierzmowania przyjęło 
84 kandydatów, zaś do I Komunii przygotowano 98 dzieci. W minionym 
roku ochrzciliśmy 125 dzieci.

Dużym wyzwaniem organizacyjnym jest natomiast wizyta duszpaster-
ska. Chętni do przyjęcia księdza w domu parafianie, umawiają się z nami 
telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Staramy się o ile to możliwe 

Maciej Guziejko CRL
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kumulować odwiedziny w danej dzielnicy w jednym czasie. Nie zmienia to 
faktu, że kolędą trwa bardzo długo - cały adwent, styczeń i luty. Dostrze-
gam jednak sens tego wysiłku, gdyż dzięki temu utrzymujemy stały kontakt 
z rozproszonymi rodzinami w parafii personalnej.

Jak to się stało, ze polscy Kanonicy Regularni posługują także wśród 
Anglików?

Nasz Zakon posługuje w Birmingham od 1949 roku, kiedy to do miasta 
przybył ks. Franciszek Kącki CRL. Przez 60 lat nasi współbracia posługi-
wali tylko wśród Polaków, dojeżdżając codziennie do kościoła z odległej 
dzielnicy. W Kościele św. Michała równolegle było prowadzone duszpa-
sterstwo anglojęzyczne, którym zajmowali się miejscowi księża Anglicy.  
W 2010 roku Arcybiskup Bernard Longley, ordynariusz Birmingham powie-
rzył prowadzenie parafii angielskiej (terytorialnej) naszej polskiej prowincji. 

Jak wiadomo, rodowici Anglicy są w zdecydowanej większości człon-
kami (przynajmniej oficjalnie) państwowego Kościoła – Church of England. 
Katolików jest wśród nich niewielu. Stąd też nasze kanonickie duszpaster-
stwo anglojęzyczne skierowane jest przede wszystkim do wiernych pocho-
dzenia irlandzkiego, Filipińczyków, przybyszów z Afryki, Azji itd. Zdecydo-
wana większość z nich mieszka poza terenem parafii. Dlatego też prócz 
spotkań na nabożeństwach chcą się nacieszyć sobą nawzajem i urządzają 
„herbatki” w tzw. „tea room” – pomieszczeniu na tyłach kościoła; jest to 
nieodłączny  element , celebrowany z wielka pieczołowitością.

Niedawno został zakończony kapitalny remont kościoła p.w. Św. Mi-
chała. Była to chyba dość duża inwestycja? 

Tak, inwestycja istotnie była spora. Renowacja i przebudowa wnętrza 
kościoła św. Michała trwała od września 2012 do kwietnia 2013. 20 kwiet-
nia odbyła się uroczystość konsekracji nowego ołtarza, której dokonał abp 
Bernard Longley. Obecni byli także: nasz Opat Generalny Ksiądz Giusep-
pe Cipolloni CRL oraz Ksiądz Marian Szczecina CRL - Prowincjał z Polski.
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W kościele zmieniono tynki, posadzkę, instalacje, nagłośnienie, prze-
budowano i na nowo ozdobiono prezbiterium, wyremontowano także „tea 
room”. Całość renowacji wymagała sporych nakładów finansowych. Na 
szczęście wierni z naszych obu parafii ofiarnie zaangażowali się w remont. 
Opinie na temat efektu końcowego, które do mnie docierają, są jak najbar-
dziej pozytywne.

Na zakończenie chciałbym zapytać o rzecz zupełnie niezwiązaną z do-
tychczasowym tematem. Jest Ksiądz osobą, która w seminarium po 
wielu latach przerwy wznowiła wydawanie naszego Pisma Cor Unum, 
dlaczego?

(śmiech...) Porządkując naszą zakonną bibliotekę w Krakowie, natkną-
łem się na egzemplarz czasopisma kleryckiego, które było wydawane bo-
dajże w latach 60 – tych. Przez głowę przemknęła mi myśl o wskrzeszeniu 
tego periodyku. „Sprzedałem” ten pomysł obecnemu ks. Magistrowi Ma-
ciejowi Siepietowskiemu CRL, który później został pierwszym naczelnym 
„wskrzeszonego” Cor Unum. Koncepcja ta otrzymała oficjalne błogosła-
wieństwo przełożonych i prace ruszyły pełną parą. Ja zostałem tym od 
„brudnej roboty” – składałem tekst i przygotowywałem pismo do druku.

Jak wyglądały początki „wskrzeszania” Cor Unum? 
Początki były niełatwe. Pierwsze numery posiadały niewielki nakład 

(300 sztuk). Spowodowane było to m.in. trudnościami technicznymi – ca-
łość była drukowana na drukarce ówczesnego Wizytatora ks. Tomasza 
Ratajczaka CRL. Pierwszymi numerami obdarowywaliśmy naszych współ-
braci i rodziców; później nakład się zwiększał i poszarzało się grono od-
biorców.

Rzeczywiście, jako redaktor stwierdzam, że dziś wszystko wygląda 
zupełnie inaczej… Dziękuję Księdzu za rozmowę i życzę wielu sił po-
trzebnych do posługi na tak specyficznej placówce!
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Organy w Bazylice Bożego Ciała
Złoty Jubileusz

1963-2013
Jarosław Raczek

Królewski   Instrument - tym mianem zwykło 
się określać organy. Organy to właściwie nie 
jeden a wiele instrumentów (głosów), sprzę-
gniętych ze sobą w taki sposób, by mógł na 
nich grać jeden człowiek. Samo granie to popis 
niezwykłych umiejętności. Organista używa nie 
tylko palców (naciskając klawisze), ale również 
dłoni (uruchamianie rejestrów), stóp oraz wła-
snego głosu. Podczas grania na ogranach za-
angażowane jest niemal całe ludzkie ciało.    
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Historia organów w Kościele Bożego Ciała.

Pierwsze organy: Pierwsze udokumentowane wzmianki o organach  
w Bazylice Bożego Ciała pochodzą z roku 1373. W 1385 roku zostały prze-
robione przez Mistrza Jana. Dnia 9 grudnia 1594 roku kościół Bożego Ciała 
dotknął pożar, który zniszczył dach i wspomniane organy.

Drugie organy: Projekt nowych wielkich organów z 1606 roku zakładał 
28-głosowy instrument z 2 manuałami. Były to wielkie 28-głosowe organy  
z dwoma manuałami zawieszone nad starą amboną (dzisiaj pod tęczą).  
Ks. Stefan Ranatowicz CRL opisując kościół stwierdził: „Organy były wielkie 
nad kazalnicą, starą strukturą, te zepsowane y że daleko było na nie cho-
dzić, zniósł je Hyacynthus Liberiusz proboszcz, a na tym miejscu dał okno”. 
Wtedy też w prezbiterium na ścianie północnej, gdzie obecnie znajdują się 
Organy Boczne, były małe organy (pozytyw) o trzech głosach. 

„Organy były małe In Minori Chro, na tym miejscu gdzie teraz, ale że 
zły były o trzech głosach, y struktura stolarska robotą, zniósł je Hyacinthus 
Liberiusz, proboszcz, a dał te nowe [w 1664 roku]”.

Trzecie organy: Instrument który widzimy obecnie na ścianie w prezbi-
terium jako 25-głosowy, zbudowany został przez organmistrza Bartłomieja 
Juszkowicza w 1664 roku. W dzisiejszej formie z tamtych organów została 
część zabytkowych głosów oraz zabytkowa szafa organowa odrestauro-
wana w 2004 r. Przeglądając zachowane odnotowane wydatki związane  
z utrzymaniem kaplicy Zwiastowania, a zapisanych w księgach kasowych, 
znajduje się informacja o organach „1665 Grubarzowi na piwo przy zamia-
taniu śniegu w kaplicy B.V.M. i z organ 4 gr.”

Organmistrzowie, którzy pracowali przy tych organach wypalili na sza-
fie organowej swoje inicjały. Jako ciekawostka: w latach 1775-1778 przy 
organach pracował organmistrz – Ignacy Ziernicki. Orzekł on wówczas  
o organach w Bożym Ciele, że „…organ jest zbyt mocny i może spowodo-
wać pęknięcie murów…”, wobec czego polecił usunąć 6 lub 8 głosów, co 
też wykonano. W roku 1870 przeniesiono organy z prezbiterium na wybu-
dowany wcześniej, bo w 1772 roku chór. Na chórze organy stały do roku 
1957, 

Obecne organy:
Obecne Organy (1963-2013) w Bazylice Bożego Ciała są największym 

instrumentem w Krakowie. Zaprojektowano je na 83 głosy. Składają się  
z dwóch części połączonych w jedno ciało: 

Organów bocznych [1664r.] - (20 głosów) mieszczących się w prezbi-
terium.

Organów głównych [1963r.] - (63 głosy) umieszczonych na chórze mu-
zycznym,

Zaplanowane organy są na 5950 piszczałek i 25 dzwonów. Orga-
ny boczne zostały elektrycznie połączone z organami głównymi kablami 
umieszczonymi pod posadzką, która była wtedy restaurowana. Do grania 

Organy w Bazylice Bożego Ciała

1963-2013
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wykonano dwa identyczne, wolnostojące kontuary czteromanuałowe z pe-
dałem: jeden przy ołtarzu głównym, drugi na chórze w tyle bazyliki. Projekt 
w takiej formie powstał przy współpracy prof. Machla, prof. Chwedczuka  
i prof. Jargonia. Wykonawcą była firma Dominika Biernackiego (wówczas  
z Warszawy). Ukończenie tak wielkiego instrumentu w tamtych latach nie 
było łatwe. W roku 1962 organy miały zagrać po raz pierwszy na I komunię 
dzieci, jednak w przed dzień w sobotę piorun trafił w wieżę i uszkodził do-
piero co budowane organy. W 1963r. ostatecznie oddano obecne organy  
i w roku 2013 r. obchodzimy jubileusz 50 lat istnienia. Nie ukończo-
no projektu w 100%, gdyż nie zamontowano dziewięciu głosów ję-
zykowych. Ufam, że organy kiedyś zostaną uzupełnione i pozo-
staną dla przyszłych pokoleń widzialnym znakiem naszej wiary,  
a swoim brzmieniem będą „porywały” umysły i serca wiernych ku Bogu. 
Zbierając informacje o życiorysach organistów i księży, którzy  grali  
w Kościele Bożego Ciała widać, że byli to ludzie wszechstronnie wykształce-
ni. Jestem dumny, że mogę grać w tym kościele.

Dotychczas udało się zebrać informację o następujących organistach 
pracujących, oraz Kanonikach Regularnych grających w Kościele Bożego 
Ciała w Krakowie:

ks. Jan z Lublina (ok. 1540) - Kanonik Regularny - autor Tabulatury orga-
nowej z ok. 1538-1548 roku. Zbiór ten, stanowiący najcenniejszy zabytek 
muzyczny XVI-wiecznej Polski, przechowywany jest obecnie w oddziale 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (sygn. Ms. 1716).

ks. Jan Babraj CRL (ok. 1891) - Kanonik Regularny Laterański, pozostawił 
dwa śpiewniki z opracowaniem 4-głosowym. 

Józef Grzybek (ok. 1932-1937) - ojciec Bogusława Grzybka - organisty  
z Bazyliki Mariackiej. 

Franciszek Widełka (1937-1947) - docenił jego grę Stanisław Bursa, słysząc 
jak gra akompaniament do kompozycji „Ludu mój ludu...!” Grał również w ko-
ściele pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach. Uczył organów  
i teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej II st i. Władysława Żeleń-
skiego w Krakowie. (1972-1981). Dyplomant  Organów, Teorii Muzyki i Wy-
działu Wokalnego u prof. Romaniszyna Akademii Muzycznej w Krakowie.

Tadeusz Machl (1947-1950) - współprojektant obecnych organów. Eduka-
cję rozpoczął się w Szkole Muzycznej we Lwowie W latach 1941-43 brał 
udział w stałych, tajnych koncertach, organizowanych w lwowskim Zakła-
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Więcej o organach 
i Bazylice Bożego Ciała 

na stronie:
www.bozecialo.net
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dzie Sierot Polskich. Po wojnie był organistą w Kościele św. Elżbiety we 
Lwowie (1944-46) i w Kościele Bożego Ciała w Krakowie (1947-50). Kon-
tynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie grą 
na organach w klasie Bronisława Rutkowskiego. Od 1952 roku wykładał  
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, gdzie pełnił funkcję 
kierownika katedry kompozycji, dziekana Wydziału Teorii, Kompozycji i Dy-
rygentury Akademii Muzycznej w Krakowie.

Stefan Płachta (1950-1960) - ur. 1925 r.  Przybył na stałe do Krakowa  
w 1944 r.; wieloletni organista w kościele Bożego Ciała  i u o.o. Pijarów  
na Rakowicach. Zmarł przy organach w czasie nabożeństwa w dniu patron-
ki muzyki kościelnej i organistów - św. Cecylii (1996).

Ks. Stanisław Świś CRL (1958-1991) Kanonik Regularny Laterański, autor 
melodii hymnów w nieszporach, antyfon i Ciemnej Jutrzni.

Edward Stankowicz (1960-2001) - w wieku 16 lat grał jako organista  
w Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. W ostatnich  
4 latach życia grał jako organista w Sieprawiu.

Jarosław Raczek (od 25 sierpnia 2001 r.) obecny organista. Wykształcenie: 
muzyczne: 1983-1989 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Myślicach - forte-
pian, prof. Zbigniewa Sierpińskiego.1989-1995 Państwowa Szkoła Muzyczna 
II st. w Krakowie - organy, prof. Leszek Werner. 1995-2000 Papieska Akademia 
Teologiczna w Krakowie, Muzyka Liturgiczna, organy prof. Leszek Werner.

ks. Jan Babraj CRL Józef Grzybek Tadeusz Machl ks. Stanisław 
Świś CRL

Edward Stankowicz Jarosław Raczek
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historie zza
klauzury 

ks. Piotr SZYDEŁKO CRL
Rafał Przestrzelski CRL
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Chrzest 
Wszystko zaczęło się bardzo niepozornie – od Chrztu Świętego. Sza-

farzem sakramentu był ks. Wawrzyniec Bochenek, salwatorianin. We 
Mszy świętej brał wtedy udział ks. Antoni Kiełbasa, z tej samej wspól-
noty zakonnej. I od najmłodszych lat mawiałem, że chrzest odbywał się  
w wersji kanapkowej- Ks. Chlebek (tak mawiałem na ks. Bochenka)  
i Ks. Kiełbaska. 

Halloween czy bal przebierańców? Nie to ogórkowo-paprykowa impreza…  
Zawsze myślałem, że bycie ministrantem ogranicza się tylko do posłu-

gi przy ołtarzu. Myliłem się. Podczas Oktawy Bożego Ciała w mojej rodzin-
nej parafii w Miliczu odkryłem, że ministrant służy nie tylko przy ołtarzu. 
Otóż kobiety biorące udział w procesji pozostawiły swoje torebki bez opieki  
w kościele. Pewien spryciarz wykorzystał sytuację i kiedy nieświadomi 
wierni szli w procesji za Najświętszym Sakramentem, złodziejaszek za-
kradł się i obładowany damskimi torebkami próbował wyjść niepostrzeże-
nie. Niestety, nie był świadomy, że wychodząc z kościoła wpadnie prosto 
na nadchodzącą procesję, na czele której niosłem krzyż. Rozpoczął się 
błyskawiczny pościg za kryminalistą. Sytuację utrudnił mi mój strój - biała 
alba. Po wybiegnięciu z kościoła udaliśmy się z kolegą w pościg na miasto. 
Niestety, złodziej zyskał nad nami przewagę. Najpierw zostaliśmy zatrzy-
mani przez grupę „młodzieniaszków”, którzy z zaciekawieniem zapytywali 
nas czy to dzisiaj Halloween, czy jakiś jego odpowiednik, skoro biegamy 
w przebraniu po mieście. Następnie trafiliśmy na grupę podchmielonych 
mężczyzn, którzy myśleli, że to bal przebierańców i chcieli się włączyć 
do zabawy. Nie daliśmy za wygraną. Okazało się, że złodziej był „na pro-
centach” i zaczęły mu się plątać nogi. Kiedy dopadliśmy go, ten „miłośnik 
kobiecych torebek” tłumaczył się, że wszystkie pieniądze z łupów miał 
przeznaczyć na szczytny cel - zakup ogórków kiszonych i konserwowej 
papryki do zagryzki na najbliższą suto zakrapianą imprezę.  Pozbawiliśmy 
go złudzeń. W więziennym menu będą mu serwować lepsze rarytasy. Po 
odzyskaniu torebek zostaliśmy parafialnymi bohaterami. A wdzięczne wła-
ścicielki torebek wynagrodziły nam za włożony trud… 

zza
klauzury 

ks. Piotr SZYDEŁKO CRL

Na jego historie nasze seminarium czekało  
z niecierpliwością kilka lat. To co dziś przeczytacie 

wydarzyło się naprawdę. Przygotujcie się na  
porcję najlepszych historii zza klauzury. Opowiada 

ks. Piotr Szydełko CRL.
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Wrześniowa kolęda 
Pierwszej wizyty w rodzinnym Miliczu po wstąpieniu do Zakonu z pew-

nością nigdy nie zapomnę. Przywdzianie sutanny okazało się dla wielu Mili-
czan bardzo mylące. Po przyjeździe do domu zostałem najpierw pomylony 
z księdzem, który z pewnością przybył kogoś namaścić przed śmiercią. Inni 
mieszkańcy myśleli, że to wizyta kolędowa i zaczęli się zastanawiać dlacze-
go ks. proboszcz zmienił termin wizyty na wrzesień. W mieszkaniu, gdzie 
jedna rodzina była przekonana, że to wizyta kolędowa usłyszałem odgłosy 
pośpiechu i zamykanych drzwi, słysząc jednocześnie mniej więcej taki tekst: 
„Nie! tylko nie dzisiaj, świeczek nie mamy, a krzyż pożyczyliśmy tym spod 
czwórki”. Jeden mężczyzna był przekonany, że skoro codziennie rano widu-
je mnie obok Urzędu Skarbowego (mijałem go w drodze na poranną Mszę 
świętą), skojarzył to z tym, że w parafii jest nowy ksiądz, który zajmuje się 
finansami i sprawami urzędowymi. Dla pewnej zaspanej kobiety okazałem 
się bardzo niebezpieczny. Kiedy zmierzałem do kościoła, (a robię to często 
na skróty przez osiedlowe polne drogi i ogródki działkowe), przejeżdżała 
akurat do pracy. Z pewnością na polnej drodze o szóstej rano nie spodzie-
wała się księdza. W popłochu spadła z roweru i schowała się w krzakach. 
Być może myślała, że to jakaś zjawa albo przewidzenie… Ksiądz pomiędzy 
ogródkami działkowymi o brzasku słońca??? Niemożliwe? A jednak… to tyl-
ko Kanonik Regularny…

Bejsbolowa babcia i psie pogaduszki 
Będąc klerykiem, wraz z moimi współbraćmi na początku grudnia roz-

nosiliśmy opłatki.  Chodzenie po parafii obfituje w liczne przeżycia. Do naj-
ciekawszych z pewnością należą odwiedziny u starszych kobiet. Kiedy za-
pukałem do drzwi jednej z nich, po chwili ukazała mi się staruszka z laską 



31

w ręku zachęcająca, 
aby wejść do jej mieszkania. 
Zbombardowanie mnie życzliwością i szcze-
ry uśmiech nie zdradzały jednak tego, co zastanę wewnątrz.  
Po chwili moją uwagę zwrócił odgłos przekręcanych po kolei zamków, któ-
rych ilość wprawiła mnie w zdumienie. Następnie czekała mnie przeprawa 
przez kolejne drzwi, tym razem metalowe. Zakratowane okna i duża ilość 
kuchennych noży na stole sprawiła, że poczułem na sobie zimny pot. Kiedy 
ceremonia zamykania drugich drzwi dobiegła końca, kobieta odrzuciła la-
skę i zamieniła ją na bejsbola. Chwyciła także za jedno z ostrych narzędzi  
i zaczęła wymachiwać nimi po całym mieszkaniu. Całej szermierce towarzy-
szyły okrzyki dezaprobaty wobec jaśnie panujących w parlamencie polity-
ków oraz komunistów. Sytuacja pogarszała się z każdą chwilą. Oprócz noży 
pojawił się jeszcze tasak oraz paralizator. Poczułem się jak w domu dobrze 
wyposażonego kibola, chociaż niejeden z nich mógłby pozazdrościć kobie-
cie asortymentu. Na ścianach wisiały zdjęcia polityków i komunistów, z wy-
łupanymi oczami. Nagle starsza pani udała się do łazienki w poszukiwaniu 
kolejnego narzędzia zbrodni (prawdopodobnie chodziło o domestos, który 
miał posłużyć jako żrąca substancja na komunistyczną zarazę panującą  
w mieszkaniu). Skorzystałem z okazji i zabrałem się za odbezpieczanie 
drzwi. Na próżno. Były zamknięte na klucze, które bejsbolowa babcia scho-
wała w szufladzie. Musiałem użyć wtedy podstępu, żeby dostać się do klu-
czy. Zawołałem starszą panią i powiedziałem, że słyszę z kratek wentylacyj-
nych w kuchni odgłosy Gierka. Kobieta wraz z bejsbolowym ekwipunkiem 
wybrała się na starcie z towarzyszem Edwardem. W chwili kiedy próbowała 
kijem zdemolować kratkę wentylacyjną, żeby rozprawić się z ciemiężycie-
lem Polaków, rozpocząłem akcję ewakuacyjną. Odbezpieczanie drzwi za-
kończyło się powodzeniem. Słyszałem już za sobą tylko odgłosy: „Edek, 
Edek!!! Nie mam zamiaru spłacać twoich długów zaciągniętych na zacho-
dzie.  Zaraz poczujesz smak mojego kijaszka…”
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Innym znów razem…..
Znajomość języków obcych podczas akcji roznoszenia opłatków jest  

z pewnością wskazana, ale nigdy bym nie wpadł na to, że umiejętność po-
rozumiewania się ze zwierzętami jest także konieczna. Podczas jednego  
z wyjść, wciskając przycisk na domofonie, zamiast głosu ludzkiego, usłysza-
łem szczekanie, co wskazywało, że moim rozmówcą jest pies. Niestety  po 
krótkiej wymianie odgłosów, nie doszliśmy do porozumienia - bariera języ-
kowa okazała się nie do przeskoczenia.

Spotkanie z mafią
Nigdy nie sądziłem, że wyjście na drobne zakupy do galerii handlowej 

może zakończyć się thrillerem. Zacznijmy od początku. Historia rozegrała 
się w jednym z krakowskich centrów handlowych. Kiedy przechadzałem się 
po jednym z mniej uczęszczanych części galerii, mój czarny ubiór przykuł 
uwagą kilku mężczyzn, którzy natychmiastowo zaczęli przemieszczać się 
w moją stronę. Początkowo wydawało mi się jako niedoświadczonemu kle-
rykowi, że są to prawdopodobnie księża. Ich czarny ubiór wskazywał na 
tą samą profesję, co moja. Jedyną oznaką, która wzbudziła moje podej-
rzenia to sposób uczesania albo brak włosów na głowie. Pomyślałem- cóż 
pewnie jakaś nowa moda wkradła się w fryzjerstwo. Kiedy podeszli bliżej, 
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postanowiłem przywitać po chrześcijańsku kolegów po fachu: „Pochwalony”- 
zanuciłem pod nosem. Odpowiedź była inna niż oczekiwałem: „(….) o co ci 
biega?? Znaczy się kto ma być pochwalony? Zajarałeś coś?” Hmmm…. jak 
na duchownych wykazali się niezbyt kulturalni i okrzesani. Nastąpiła dalsza 
wymiana zdań, jak piłeczek w tenisie.

-Jesteś z branży?– zapytali.
-Oczywiście!!!- odpowiedziałem z entuzjazmem, wzbudzając w nich nut-

kę politowania i zaskoczenia. W końcu moja budowa ciała i wzrost wyraźnie 
odbiegały od ich muskularnych sylwetek. Jedynym, co nas łączyło to… czar-
ny ubiór. 

-Wiesz, (……) że to jest nasz teren.- Po krótkim zastanowieniu odpowie-
działem:

-Niemożliwe, przecież to jest teren Bożego Ciała- tą odpowiedzią wpra-
wiłem ich w niemałe zakłopotanie. – Przecież nie jesteście od nas.- Zaczęła  
w nich odzywać się agresja. (teren to w księżowskim żargonie- parafia). 

-Jakie Boże Ciało?? O co ci (….) chodzi? Gadaj od kogo jesteś? Kto cię 
tu przysłał???

-Nikt. Czekajcie… A może to jest teren Józka z Podgórza? (miałem oczy-
wiście na myśli Parafię św. Józefa, która znajdowała się w pobliżu). 

-Jakiego Józka?????? (…..) – odpowiedzieli pytaniem na pytanie. Nagle  
doznałem otrzeźwienia. Sposób zachowania i wysławiania się oraz nagmin-
ne nadużywanie przez nich łaciny (bynajmniej nie tej, którą poznałem na lek-
toracie w seminarium), sprawił, że intuicja zaczęła mi podpowiadać, iż nie 
mam do czynienia z czarnymi księżmi, a z czarnymi mafiosami. Aby wyjść  
z tego cało i zdrowo, poczułem, że trzeba się wycofać.

- Dla swojego dobra lepiej powiedz jaki Józek cię przysłał, czy tam Boże 
Ciało, bo gubisz się w zeznaniach- zripostowali moje dywagacje.

- Wiecie, chyba rzeczywiście pomyliłem tereny. Nie będę wam wchodził 
w drogę. Wracam na swoje terytorium.

- (…) Posypały się teksty podwórkowej łaciny – Wiesz, dziwny jesteś. 
Żebyśmy więcej ciebie tutaj nie spotkali i powiedz swojemu Józkowi czy Bo-
żemu Ciołowi, że nie macie czego tutaj szukać. Będziemy mieli Ciebie na 
oku - podsumowali. 

W międzyczasie uruchomiłem „gorącą linię” z Aniołem Stróżem. Kiedy 
opuściłem galerię zwróciłem uwagę, że moim „aniołem stróżem” stał się 
czarny BMW, który bacznie jechał za mną. Rozstałem się z moimi nowymi 
przyjaciółmi przed bramą klasztoru. Chyba wtedy zrozumieli, z kim mieli do 
czynienia. Później dowiedziałem się, że miejsce, w którym postanowiłem so-
bie zwyczajnie postać i popatrzeć na witryny sklepowe, jest punktem tranzy-
towym w rozprowadzaniu zakazanych prochów. 

Podsumowując, w zakamarku galerii spotkałem dilerów, których wziąłem 
za duchownych. Dobra lekcja na przyszłość. Nie wszystko co porusza się  
i jest na ubrane czarno musi być księdzem.  Pozory lubią wprowadzać w błąd.
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„Ej studencie, kolację gubisz”
Podczas sprawowania funkcji dziekana w seminarium, odwiedzałem 

często rowerem pobliski hipermarket. Podczas jednego z takich wypadów 
w ramach akcji „sesja z tostem”, wybrałem się po zakupy. W tym wypadku 
sprawdziło się porzekadło ludowe, że niczego nie warto w życiu robić na 
na skróty. Tym razem skróciłem sobie drogę przecinając osiedle ogródka-
mi działkowymi i skupiskiem garaży. W drodze powrotnej między garażami 
zauważyłem grupkę młodzieży, która uczestniczyła w bójce. Zaryzykowa-
łem i wjechałem w centrum bijatyki, mając nadzieję, że wyjdę z tego bez 
szwanku. Pomyliłem się. Kiedy znalazłem się w epicentrum walki na pię-
ści, w pewnym momencie oberwałem po głowie… laptopem, którym jeden 
młodzieniaszek tłukł drugiego. Po chwili poczułem, że tracę równowagę, bo  
w szprychach znalazł się kawałek kija. Rozpoczął się slalom pół przytomne-
go kleryka między garażami. W pewnym momencie reklamówki z zakupami 
doznały poważnych uszkodzeń. Chcąc jednak uciec, nie zwróciłem uwa-
gi, że po drodze gubię kolejne składniki na tosty dla wygłodniałych kano-
ników. Po chwili usłyszałem klakson i zatroskany kierowca zakrzyknął: „Ej 
studencie, kolację gubisz”. Kiedy spojrzałem, że podziurawione reklamówki 
są puste, obróciłem się za siebie i zobaczyłem, że co kilka metrów na ulicy 
leży ser, ketchup, chleb i inne produkty. W zbiórce żywności pomogli mi 
inni rowerzyści, którzy po drodze zbierali moje zaopatrzenie. Jeszcze tego 



35

samego wieczoru przeczytałem w internecie, że bójka, w centrum której się 
znalazłem, nie była zwykłą bijatyką, ale porachunkami pomiędzy kibolami, 
w wyniku której kilka osób trafiło do szpitala. W moim przypadku skończyło 
się na rozrzuceniu całej kolacji po ulicy. 

Za kim jesteś za Wisłą czy Cracovią? 
Spotkań z kibolami przeżyłem więcej. Zawsze wychodziłem z nich cało. 

Być może dzięki szczególnej przyjaźni z Aniołem Stróżem. Od wstąpienia 
do klasztoru, byłem uświadomiony przez starszych współbraci, że Kazimierz 
zasadniczo kibicuje Cracovii. Jednak spotkanie z kibicami na Kazimierzu 
nie musi oznaczać, że trafi się na fanów „Pasów”. Kiedyś przechadzając się 
natknął się na grupę kiboli, którzy zapytali mnie o upodobania drużynowe. 

- Za kim jesteś za Wisłą czy Cracovią? 
Pomimo, że był to Kazimierz, miałem wątpliwości, co odpowiedzieć, po-

nieważ nie mogłem zauważyć na nich żadnych emblematów świadczących 
o przynależności klubowej. Niewłaściwa odpowiedź mogła zakończyć się 
darmową operacją plastyczną na twarzy np. nosa albo podkolorowaniem 
oczu na fioletowo... Jak zawsze zaangażowałem do pracy Anioła Stróża  
i po chwili odpowiedziałem:

-Wiecie, ja tak naprawdę to jestem za krzyżem naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.

-Czarny… dziwny jesteś… - odburknęli. I rozeszliśmy się w pokoju każ-
dy w swoją stronę. 

Księdzu Piotrowi nie musimy życzyć przygód.  One są po prostu 
wpisane w jego życie. Życzymy tylko, aby z każdej z nich wychodził 
cały i zdrowy. A co przydarzyło mu się, gdy po święceniach, w białej 
sutannie wrócił do Milicza - zapytajcie go sami…
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Z pewnością się zgodzisz, że czas płynie bardzo szybko. Siedem lat temu 
po raz pierwszy przekroczyłeś próg naszego seminarium, a dziś ten sam próg 
przestępujesz jako kapłan. 

Dlatego „Absolwencie Kanonickiego Seminarium” chcemy Ci podzięko-
wać za chwile, które spędziliśmy razem. Wiedz, że wnosiłeś w naszą wspólno-
tę wiele radości i spokoju. Byłeś tą osoba, od której każdy z nas mógł zawsze 
otrzymać przemyślaną i cenną radę. 

Zapamiętamy Ciebie w różnych rolach. Po pierwsze jako pomysłowego in-
firmiarza. Kiedy brakowało nam leków z apteki, potrafiłeś z kilku cytryn i główki 
czosnku stworzyć medykament, który stawiał na nogi najbardziej pogrążonych 
w chorobie! Czasem tylko przesadzałeś z maścią rozgrzewającą, ale któż nie 
popełnia błędów?

Ponadto historia seminaryjna zapamięta Ciebie jako „Wielkiego Dzieka-
na”. Czuwałeś nad naszym seminarium przez 3 lata z rzędu! Jako dziekan 
umiejętnie pośredniczyłeś między nami, a przełożonymi.  Wiedz, że Twoje ła-
godne usposobienie i wrodzony spokój rozwiązały  wiele nerwowych sytuacji. 

Wierzymy bardzo mocno, że Twoje kapłaństwo wniesie dużo dobra do 
całego Kościoła. O to też będziemy się modlić. Powodzenia Bracie! 

Drogi KSIĘŻE Piotrze! 

Wspólnota Seminarium Kanoników Regularnych Laterańskich
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Kronika Seminarium 
PIELGRZYMKA WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH
Częstochowa, 17 kwietnia 2013

W środę 17 kwietnia uczest-
niczyliśmy w IV Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Wyższych Semina-
riów Duchownych na Jasną Górę. 
Pielgrzymce przewodniczył kard. 
Mauro Piacenza, prefekt Kongre-
gacji ds. Duchowieństwa, do której 
od niedawna należą seminaria du-
chowne.Dzień rozpoczęła konfe-
rencje do alumnów, którą wygłosił 
dotychczasowy kaznodzieja Domu 
Papieskiego o. Raniero Cantala-
messa. Konferencja rozpoczęła 
się o godzinie 10.00 w archikatedrze częstochowskiej. Następnie  wszyscy 
obecni rozpoczęli adorację Najświętszego Sakramentu. Poprowadził ją bp. 
Grzegorz Ryś.Z archikatedry klerycy i wychowawcy, przeszli w procesji na 
Jasną Górę. W trakcie marszu od-
mawiany był Różaniec. Centralnym 
punktem pielgrzymki była uroczy-
sta Msza św. pod przewodnictwem 
kard. Mauro Piacenzy. Odbyła się 
ona o godzinie 13.00 na jasnogór-
skich błoniach. Przed końcowym 
błogosławieństwem całą społecz-
ność polskich seminariów duchow-
nych zawierzył Matce Bożej abp 
Wacław Depo, metropolita często-
chowski. Pielgrzymka zakończyła 
się w ogrodzie częstochowskiego 
seminarium. Tam każdy uczestnik 
pielgrzymki mógł skosztować smacznego bigosu i wypić kubek pożywnej 
herbaty! Warto wspomnieć, że w tegorocznej pielgrzymce wzięło udział 
ponad 3000 alumnów z 63 polskich seminariów!

OPAT GENERALNY W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 4 maja 2013

Dnia 4 maja 2013 Opat Generalny Ksiądz Giuseppe Cipolloni CRL 
przybył do Klasztoru Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. 

Krakowski klasztor mieści w swoich murach Kanonickie Wyższe Semi-
narium Duchowne. Wizyta w Krakowie była więc dla Opata Generalnego 
doskonałą okazją do poznania najmłodszych współbraci.
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Kronika Seminarium 

WSPOMNIENIE ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
Kraków, 5 maja 2013

5 maja 2013 roku Kanonicy Regularni Laterańscy z Klasztoru Bożego 
Ciała w Krakowie obchodzili wspomnienie swojego świętego Współbrata - 
Stanisława Kazimierczyka. 5 maja jest również szczególnym dniem dla Nad-
zwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Krakowskiej, którzy ob-
rali św. Stanisława Kazimierczyka swoim patronem. Z tej okazji na uroczystej 
Mszy świętej o godzinie 19.00 Kanonicy Regularni, Nadzwyczajni Szafarze, 
przybyli goście oraz wierni z Parafii Bożego Ciała zgromadzili się blisko reli-
kwii św. Stanisława Kazimierczyka. Liturgii przewodniczył oraz kazanie wy-
głosił Opat Generalny Ksiądz Giuseppe Cipolloni CRL. Po Mszy św. wszyscy 
obecni przeszli do Mauzoleum św. Stanisława Kazimierczyka, aby ucałować 
relikwiarz z doczesnymi szczątkami naszego świętego Współbrata.
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PIESZA PIELGRZYMKA Z OPATEM GENERALNYM
Kraków, 7 maja 2013

We wtorek 7 maja 2013 roku wybraliśmy się razem z naszym Opa-
tem Generalnym Księdzem Giuseppe Cipolloni CRL na pieszą pielgrzymkę 
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Przy okazji wizyty  
w Łagiewnikach odwiedziliśmy powstające Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się”. W centrum każdy z nas mógł pomodlić się przy relikwiach 
błogosławionego Jana Pawła II. Pielgrzymowanie było doskonałym cza-
sem do wspólnego poznania. Z Księdzem Opatem mogliśmy porozmawiać  
w zasadzie na każdy temat. Niemałe kłopoty stanowiła pojawiająca się co 
jakiś czas  „bariera językowa”.  Jednak w myśl zasady „co trzy głowy to nie 
jedna”, wspólnie udawało się nam odnaleźć odpowiednie włoskie wyrazy!

SEMINARIUM KANONIKÓW U ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
Kraków, 8 maja 2013

8 maja w Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika wzięliśmy 
udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej w kościele oo. Paulinów na 
Skałce. Msza św. rozpoczęła się o godzinie 17.30. Liturgii przewodniczył  
i kazanie wygłosił Proboszcz Parafii Bożego Ciała – ks. Piotr Walczak CRL. 
W Eucharystii wzięli również udział członkowie Arcybractwa Pięciu Ran 
Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu z Bazyliki Bożego Cia-
ła. Msza św. w miejscu męczeńskiej śmierci Biskupa Stanisława zakończy-
ła się nabożeństwem majowym i procesją wokół kościoła.
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OPAT GENERALNY I KLERYCY POD ZIEMIĄ
Kraków, 9 maja 2013

W czwartek 9 maja wybraliśmy się z naszym Opatem Generalnym Księ-
dzem Giuseppe Cipolloni CRL na krótki spacer po Krakowie. Na samym 
początku udaliśmy się w stronę Stradomia. Tam oprowadziliśmy Księdza 
Opata po Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, w którym studiujemy. 
Zaszliśmy również do kościoła pw. 
Nawrócenia Świętego Pawła, który 
przylega do Instytutu.

Następnie przeszliśmy obok Wa-
welu i zaszliśmy do niewielkiego Ko-
ścioła pw. Świętego Andrzeja, który 
znajduje się przy ulicy Grodzkiej. Ko-
lejnym punktem naszego krótkiego 
zwiedzania było muzeum znajdują-
ce się w podziemiach krakowskiego 
Rynku. Aby Ksiądz Opat poczuł się 
w Polsce jeszcze lepiej, zwiedzanie 
zakończyliśmy wypiciem... filiżanki 
włoskiej kawy!

Z WAWELU NA SKAŁKĘ
Kraków, 12 maja 2013

W niedzielę 12 maja 2013 roku uczestniczyliśmy w uroczystej procesji 
z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patro-
na Krakowa i głównego patrona Polski. Msza św. na Skałce przy ołtarzu 
Trzech Tysiącleci została odprawiona bezpośrednio po procesji o godzinie 
10.00. Przewodniczył jej abp John Myers z Newark w stanie New Jersey. 
Homilię wygłosił abp Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary. W uroczystości wziął udział m.in. nasz Opat Generalny Ksiądz Giu-
seppe Cipolloni CRL, ks. Wizytator Marian Szczecina CRL, ks. Magister 
Maciej Siepietowski CRL, a także ks. Proboszcz Piotr Walczak CRL wraz  
z wiernymi i Arcybractwem z Parafii Bożego Ciała na Kazimierzu.
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REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI
Krzeszowice, 18-23 maja 2013

W dniach 18-23 maja 2013 dk. 
Piotr Szydełko CRL i kl. Maciej Gu-
ziejko CRL, wraz z czterema diako-
nami ze Zgromadzenia Księży Mi-
sjonarzy, odprawili rekolekcje przed 
święceniami prezbiteratu i diakona-
tu. Rekolekcje odbyły się w Krzeszo-
wicach koło Krakowa, w Ośrodku 
Formacyjnym Vincentinum, nale-
żącym do Polskiej Prowincji Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy. Re-
kolekcje poprowadził ks. Stanisław 
Szczepanik CM - Ojciec Duchowny 
misjonarskiego seminarium.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Misjonarzom Win-
centego à Paulo za wszelki trud jaki włożyli w przygotowanie rekolekcji. 
Wierzymy, że Słowo Boże zasiane przez ks. Stanisława Szczepanika CM 
wyda w nas obfite plony!

ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU
Kraków, 25 maja 2013

Dnia 25 maja w Kościele Nawrócenia Świętego Pawła na krakowskim 
Stradomiu, podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 9.00 J. E. Biskup Pa-

IMIENINY W ŚWIĘTO MACIEJA APOSTOŁA
Kraków, 14 maja 2013

W święto Macieja Apostoła (14 maja) w naszym seminarium przeży-
waliśmy imieniny dwóch współbraci: ks. Macieja Siepietowskiego CRL- na-
szego magistra i rektora seminarium oraz kl. Macieja Guziejko CRL. Na 
początku dnia zebraliśmy się w naszej klasztornej kaplicy. Tam o godzinie 
6.30 została odprawiona Msza św. w intencji solenizantów. Następnie o go-
dzinie 20.00 zgromadziliśmy się razem na imieninowym wieczorku. Na po-
czątku spotkania dziekan seminarium – kl. Rafał Przestrzelski CRL złożył 
solenizantom serdecz-
ne życzenia i przekazał 
skromne upominki. Póź-
niej wszyscy usiedliśmy 
do wspólnego stołu. 
Niezwykłym gościem 
na porannej Eucharystii 
i imieninowym wieczor-
ku, był nasz Opat Gene-
ralny Ksiądz Giuseppe 
Cipolloni CRL.
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weł Socha udzielił naszemu współbratu Maciejowi Guziejko CRL święceń 
diakonatu, a Piotrowi Szydełce CRL i czterem diakonom ze Zgromadze-
nia Misji święceń prezbiteratu. Po uroczystości nasi dwaj współbracia 
wraz z rodziną, gośćmi i mieszkańcami Klasztoru Bożego Ciała zebrali się  
w klasztornym refektarzu na wspólnym obiedzie. Podczas posiłku został 
odczytany dekret ks. Mariana Szczeciny CRL- Wizytatora polskiej pro-
wincji Kanoników Regularnych Laterańskich, kierujący ks. Piotra Szydeł-
kę CRL do pracy w Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. 
Nowemu diakonowi i neoprezbiterom gratulujemy i życzymy wielu łask 
Bożych w codziennym posługiwaniu!
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PRYMICJE W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Kraków, 30 maja 2013

Dnia 30 maja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
uczestniczyliśmy w parafii Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu we 
Mszy św. prymicyjnej, której przewodniczył nasz niedawny Współbrat  
z seminarium - ks. Piotr Szydełko CRL. Uroczysta Liturgia rozpoczęła się 
o godzinie 12.15 przed wejściem do Klasztoru Bożego Ciała. Tam ks. Pro-
boszcz Piotr Walczak CRL przywitał naszego Neoprezbitera. Następnie 
wszyscy obecni przeszli w procesji do kościoła. 

25 LAT KAPŁAŃSTWA 
KS. PIOTRA WALCZAKA CRL
Kraków, 28 maja 2013

We worek 28 maja przeżywaliśmy ju-
bileusz 25 lat Kapłaństwa naszego Współ-
brata ks. Proboszcza Piotra Walczaka CRL.  
Z tej okazji Ksiądz Jubilat odprawił dzięk-
czynną Mszę. Odbyła się ona w Bazylice 
Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu 
o godzinie 19.00. W liturgii wzięli udział 
współbracia, rodzina, goście oraz wierni 
Parafii Bożego Ciała.
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BOŻE CIAŁO ULICAMI KAZIMIERZA
Kraków, 30 maja 2013

Dnia 30 maja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  
w parafii Bożego Ciała na Krakowskim Kazimierzu uczestniczyliśmy w pro-
cesja ulicami krakowskiego Kazimierza. Rozpoczęła się ona uroczystymi 
Nieszporami o godzinie 17 00. Przewodniczył im Ksiądz Infułat Jakub Gil.

W procesji wzięli udział Kanonicy Regularni Laterańscy z klasztoru Bo-
żego Ciała w Krakowie na czele z ks. Wizytatorem Marianem Szczeciną 
CRL, przeorem klasztoru ks. Dariuszem Kaczyńskim CRL oraz probosz-
czem parafii Bożego Ciała ks. Piotrem Walczakiem CRL. Procesja została 
uświetniona obecnością wielu instytutów zakonnych, których domy znajdu-
ją się na Kazimierzu: Bonifratów, Paulinów, Albertynów, Szarytek, Alberty-
nek, Augustianek. Warto również wspomnieć o oprawie muzycznej, o którą 
zadbała orkiestra dęta z Podstolic pod kierownictwem Stanisława Gawora 
oraz Chór Kameralny Cantus Firmus z Drezdenka.

W tym roku trasa proce-
sji uległa niewielkiej modyfi-
kacji. Drugi ołtarz, który do 
tej pory znajdował się przed 
wejściem do szpitala oo. 
Bonifratrów, został przenie-
siony do ogrodu oo. Boni-
fratrów. Tam też wszyscy 
wysłuchali kazania. Wygło-
sił je ks. Grzegorz Cyga-
nik CRL – nasz Współbrat  
z parafii św. Michała Archa-
nioła w Birmingham. 

Po wysłuchaniu życzeń ks. 
Piotr odprawił Mszę świętą. Ka-
zanie podczas Mszy wygłosił ks. 
Grzegorz Cyganik CRL – nasz 
Współbrat posługujący od roku 
w parafii w Birmingham. 

Zwyczajem Uroczystości 
Bożego Ciała wszyscy wierni 
przeszli w procesji wokół Bazy-
liki. Na koniec ks. Piotr Szydełko 
CRL udzielił wiernym swojego 
błogosławieństwa.
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PRYMICJE KS. PIOTRA SZYDEŁKO CRL
Milicz, 2 czerwca 2013

Dnia 2 czerwca 2013 roku ks. Piotr Szydełko CRL odprawił w rodzin-
nej parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu swoją Mszę św. prymicyjną. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.30 na plebanii, gdzie rodzicie ks. 
Piotra – Państwo Barbara i Jan Szydełko, udzielili synowi swojego błogo-
sławieństwa. Następnie wszyscy zebrani w procesji ruszyli w stronę ko-
ścioła. Mszę św. poprzedziły życzenia skierowane w stronę ks. Piotra. Na 
początku przemówiły dzieci, następnie wierni z parafii oraz przyjaciele. Na 
końcu słowo do Neoprezbitera wygłosił sam Proboszcz - ks. Prałat Kazi-
mierz Kudryński. Przedstawił on pokrótce historię życia ks. Piotra i pogra-
tulował mu dojścia do stanu prezbiteratu. Kazanie po Ewangelii wygłosił ks. 
Szymon Szajko CRL – duszpasterz z Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwał-
dzie, współbrat ks. Piotra jeszcze z lat seminarium. Przed błogosławień-
stwem ks. Piotr wyraził wdzięczność wszystkim drogim mu osobom, które 
Bóg postawił na jego drodze. Cała uroczystość zakończyła się uroczystym 
błogosławieństwem prymicyjnym.
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PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Kraków, 5 czerwca 2013

5 czerwca 2013 roku w Parafii 
Bożego Ciała w Krakowie, uczestni-
czyliśmy w jednodniowej perygrynacji 
kopii obrazu Jezusa Miłosiernego. Pa-
rafianie na czele z ks. Proboszczem 
Piotrem Walczakiem CRL, przywitali 
obraz przy klasztornej bramie o go-
dzinie 17.45. Po krótkich obrzędach 
wstępnych, rozpoczęła się uroczysta 
Msza św. , której przewodniczył J.E. 

ks. bp Damian Muskus – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. 
We Mszy św. wzięli również udział: 
Opat Prymas Konfederacji Kanoni-
ków Regularnych Świętego Augustyna 
Bernhard Hermann Backovsky wraz  
z mistrzem nowicjatu i klerykatu  
z klasztoru w Klosterneuburg ks. An-
tonem Hoslingerem; Wizytator Kano-
ników Regularnych Laterańskich ks. 
Marian Szczecina CRL;, współbracia 
z Klasztoru Bożego Ciała na czele  

WIZYTA OPATA PRYMASA
Kraków, 3 - 6 czerwca 2013

W dniach 3-6 czerwca 
2013 roku w Klasztorze Bo-
żego Ciała gościł Opat Pry-
mas Bernhard Hermann Bac-
kovsky. Opat Prymas stoi na 
czele Konfederacji Kanoników 
Regularnych św. Augustyna,  
w której skład wchodzi m.in. 
nasza Kongregacja Kanoni-
ków Regularnych Laterań-
skich. Opat Prymas przybył 
do nas z Austrii, z Klaszto-
ru Kanoników Regularnych  
w Klosterneuburgu. Towarzyszyli mu dwaj współbracia: ks. Anton Höslin-
ger- mistrz nowicjatu i dyrektor klerykatu oraz ks. Albert Tomasz Macz-
ka – Polak pracujący w Trondheim (Norwegia). W trakcie swojej wizyty 
prócz naszego Klasztoru Opat Prymas odwiedził współbraci z Klasztoru we 
Mstowie oraz z Parafii Opieki Matki Bożej w Kamieniu. Ważnym punktem 
wizyty było niewątpliwie spotkanie z J. E. Kardynałem Stanisławem Dziwi-
szem – Metropolitą Archidiecezji Krakowskiej.



48

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
Kraków, 10-27 czerwca 2013

Zanim rozpoczęliśmy wa-
kacje i praktyki 2013, musieli-
śmy zmierzyć się z materiałem 
filozoficzno-teologicznym oraz 
profesorami w letniej sesji egza-
minacyjnej. Z trudem, raz lepiej, 
raz gorzej, przebrnęliśmy przez 
„gąszcz” letnich egzaminów. 
Kolejne tego typu przyjemności 
czekają na nas już za pół roku. 

Wydarzenia z życia naszego seminarium 
można śledzić na bieżąco na stronie: 

www.kanonicy.pl 
z zakładce „seminarium” 

z Przeorem ks. Dariuszem Kaczyńskim CRL; ks. Magister Maciej Siepie-
towski CRL, księża z diecezji, bracia i siostry zakonne oraz wierni z Parafii 
Bożego Ciała. Z Bazyliki Bożego Ciała obraz został przewieziony do ko-
ścioła i szpitala oo. Bonifratrów.

PIYKNO JEST NASA ZIYMIA ŻYWIECKO
Węgierska Górka, 15 czerwca 2013

Nasz Współbrat kl. Łukasz Murański CRL zdobył I pierwsze miej-
sce w VII edycji konkursu literackiego  „Piykno jest nasa Ziymia Żywiec-
ko”. Rywalizacja polegała na napisaniu wiersza lub utworu prozatorskiego  
w gwarze żywieckiej. Nasz współbrat oczywiście nie miał z tym żadnego 
problemu, gdyż od urodzenia otaczała go „żywiecka mowa”. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbyło się w Węgierskiej Górce dnia 15 czerwca 2013 roku.


