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Oddajemy w Wasze ręce zimowy numer Cor Unum. 
Nie zabraknie w nim artykułów, które sprawią że nasze 

czasopismo pozwoli Wam zatrzymać się i zastanowić nad  cudem 
Świąt Bożego Narodzenia.

 Pierwszą część nowego Cor Unum poświęciliśmy tematowi 
Świąt Narodzenia Pańskiego, ale z nieco innej perspektywy. 
Następnie poświęciliśmy sporo uwagi beatyfikacji Ojca 
Świętego Pawła VI. Poruszyliśmy również tajemnicę powołania  
w naszym zakonie, który postanowiliśmy nieco przybliżyć 
naszym czytelnikom. Z racji rozpoczynającego się Roku Życia 
Konsekrowanego pochyliliśmy się nad życiem konsekrowanym  
i bogactwem charyzmatów w Kościele.

W aktualnym numerze nie mogło zabraknąć „Historii zza 
klauzury”. Tym razem kilka ciekawych zdarzeń zrelacjonował nam 
ks. Ryszard Siuta CRL z Parafii Bożego Ciała w Krakowie. 

Całość wieńczy Kronika naszego Seminarium ze specjalnym 
artykułem dotyczącym zakończenia renowacji i uroczystości 
poświęcenia Ołtarza Głównego w Bazylice Bożego Ciała  
w Krakowie.

Życzymy Wam przyjemnej lektury i owocnego roku 2015. 
Niech będzie przeżyty w radości i poczuciu bliskości Boga! 

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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     Okres Bożego Narodzenia historycznie był pełen obrzędów i zwy-
czajów związanych z ziemią i początkiem nowych zbiorów oraz ideą zjed-
nania sobie szczęścia i pomyślności w nowym roku. Cały ten radosny 
okres tzw. „świętych wieczorów” rozpoczyna się od dnia poprzedzającego 
rocznicę narodzin Jezusa, uroczystą wieczerzą Wigilijną. Wieczór ten  jest 
momentem przebaczenia, zgody i miłości. Dla wielu jest to najbardziej wy-
jątkowa noc w ciągu roku.

Na Białorusi ze względu na wielowiekową wspólną historię zwyczaje 
świąteczne są bardzo bogate a także w wielu miejscach podobne są do 
polskich. Również są świętami radosnymi i rodzinnymi oraz związanymi  
z wieloma różnymi tradycjami, które powstawały z biegiem lat. Święto 
Bożego Narodzenia poprzedza czas Adwentu - radosnego oczekiwania.  
W katolickich kościołach przez cały grudzień odprawiane są  Msze św. ku 
czci Najświętszej Maryi Panny, nazywane roratami.

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia. Zwyczaj wieczerzy wigilijnej na 
Białorusi bierze swój początek w XVIII stuleciu. Obecnie wigilię rozpoczyna 
się od odczytania tekstu Ewangelii oraz dzielenia się opłatkiem. Taka wie-
czerza nazywa się często kucia (biał. куця)  i na stole są tylko potrawy post-
ne z 12 dań. Sama nazwa pochodzi od nazwy tradycyjnej potrawy wigilijnej 
- owsianki ze zbóż. W dawnych czasach owsianka ta, głównie z jęczmienia, 
była przygotowywana na wieczerze żałobne po pogrzebie i była symbolem 
życia wiecznego. W ludowej etymologii nazwa kucia  (biał. куця) powsta-
ła od tego, że ta potrawa była zawsze stawiana na honorowym miejscu  
w rogu stołu. Uważa się, że wspólne spożywanie tej potrawy ze zbóż,  
z miodem i makiem, symbolizuje dobrobyt, dobrą wolę oraz pojednanie 
między członkami rodziny. 

nov. Wiktor Ruszlewicz

„Kucia” czyli Wigilia po 
Białorusku
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Przez dziewięćset lat kucia tak zakorzeniła się w życiu narodowym 
Białorusinów, że zniosła między-religijne bariery i stała się ważnym ele-
mentem dla katolików i prawosławnych. Podczas Wigilii Bożego Narodze-
nia, szczególną atmosferę tworzą kolędy śpiewane w domach, a także 
w kościele podczas Mszy św., nazywanej Pasterką, którą zazwyczaj od-
prawia się o północy i jest kulminacją Wigilii Bożego Narodzenia. W tych 
świątecznych dniach kolędy można usłyszeć także na ulicach, gdy mło-
dzież przebrana w stroje ludowe z Gwiazdą Betlejemską chodzi od domu 
do domu, kolędując i obwieszczając ludziom radość Bożego Narodzenia.

Drodzy Bracia i Siostry! W adwentowej refleksji, w skupieniu tuż przy 
konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego  
i otwartego serca, niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,  
byśmy go mogli rozdawać na każdym kroku tam, gdzie niepokój. 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
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Paweł VI

Papież przełomu
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kl. Łukasz Murańśki CRL

Paweł VI to kolejny papież XX wieku, wynie-

siony do chwały ołtarzy – po świętych Piusie X,  

Janie XXIII i Janie Pawle II. Jego 15-letni pontyfikat  

z wielu powodów można uznać za przełomowy, przypadł bowiem 

na czasy Soboru Watykańskiego II, w którego przeprowa-

dzeniu brał najbardziej bezpośredni i osobisty udział.

Papież przełomu

 Giovanni Battista Montini urodził się 26 września 1897 r. w lombardz-

kim miasteczku Concesio koło Brescii. Jego ojciec Giorgio był dziennikarzem  

i propagował społeczną naukę Kościoła, działał we Włoskiej Akcji Katolickiej, 

był parlamentarzystą. Święcenia kapłańskie przyszły papież przyjął 28 maja  

1920 r. w Brescii, po czym kontynuował naukę i studia w Mediolanie i Rzy-

mie. W maju 1923 r. rozpoczął pracę w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie.  

Po powrocie do Rzymu ks. Montini rozpoczął pracę w Sekretariacie Stanu. 

Papież powołał go w 1954 r. na urząd arcybiskupa Mediolanu. Na stanowi-

sku tym objawiły się jego talenty duszpasterskie i organizacyjne. W ciągu po-

nad ośmiu lat odnowił życie duchowe archidiecezji, ogłosił liczne listy i orę-

dzia duszpasterskie, odwiedzał zakłady pracy i przyczynił się do powrotu do  

Kościoła wielu zeświecczonych środowisk robotniczych i intelektualnych, 

wspierał rozwój prasy katolickiej. Następca Piusa XII, Jan XXIII już na pierw-

szym konsystorzu mianował 61-letniego wówczas arcybiskupa Mediolanu 

kardynałem. Po śmierci Jana XXIII kard. Montini już po dwóch dniach konkla-

we, został jego następcą. Był ostatnim papieżem ukoronowanym tiarą. Zaraz 

potem sprzedał ją, a pieniądze rozdał ubogim. Zmarł w święto Przemienienia 

Pańskiego 6 sierpnia 1978 w wieku 81 lat.
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 Wielką zasługą Pawła VI było takie pokierowanie pracami Soboru, że 
stworzono warunki pełnej wolności wypowiedzi jego uczestników, przeprowadzo-
no głębokie reformy w Kościele, zachowując nienaruszony depozyt wiary Chry-
stusowej. Po Vaticanum II Paweł VI zaangażował cały swój autorytet we wprowa-
dzanie w życie postanowień soborowych, co nie było łatwe ani proste. Z jednej 
strony istniał opór, głównie ze strony starszych hierarchów i katolików świeckich, 
obawiających się, że zbyt szybkie wprowadzanie zmian, np. języków narodowych  
w liturgii czy otwieranie się Kościoła na inne wyznania i religie, może doprowa-
dzić do zamętu wśród wiernych i osłabi wiarę. Z drugiej strony Papież musiał  
hamować największych zapaleńców, którzy zmiany soborowe chcieli wprowa-
dzać od razu, bez odpowiedniego przygotowania duchowieństwa i wiernych.  
Paweł VI był też pierwszym biskupem Rzymu, który odwiedził w 1965 r. nowo-
jorską siedzibę ONZ i wygłosił tam przemówienie nt. pokoju, sprawiedliwości  
i bezpieczeństwa na świecie. Ważną międzynarodową inicjatywą pokojową tego 
papieża było ustanowienie Światowego Dnia Pokoju.
 Wielką nowością pontyfikatu Pawła VI były jego pielgrzymki. Niektórzy 
jego poprzednicy odbywali podróże po Państwie Kościelnym, Półwyspie Ape-
nińskim lub Francji, zwykle zresztą wymuszone przez władców świeckich. Do-
piero Paweł VI rozpoczął całkowicie dobrowolny „podbój świata”, odbywając  
w latach 1964-70 dziewięć podróży do niemal 20 państw.
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 Beatyfikacja Pawła VI  nastąpiła 19 października, na zakończenie obrad 
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. 
Data nie została wybrana przypadkowo. Paweł VI w swoim nauczaniu wielokrot-
nie przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z podkopywania fundamentów  
cywilizacji życia i wartości rodziny. W lipcu 1968 roku Paweł VI podpisał encyklikę  
„Humanae vitae” o zasadach moralnych przekazywania życia ludzkiego. Przedstawił  
w niej wizję odpowiedzialnego rodzicielstwa, odnoszącego się do metod natural-
nych. Bronił życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Encyklika zabrania katolikom 
stosowania środków antykoncepcyjnych, ale dopuszcza regulację poczęć za po-
mocą metod naturalnych. Wiele osób o lewicowych poglądach kwestionowało nie  
tylko treść encykliki ale także prawo papieża do wypowiadania się w tej kwestii.
Nie doszłoby do beatyfikacji Pawła VI gdyby nie cud, który miał miejsce na począt-
ku lat 90-tych. Dotyczył on dziecka jeszcze nienarodzonego, u którego stwierdzono 
poważne problemy zdrowotne. Lekarze doradzali matce dziecka aborcję, ta jednak 
postanowiła urodzić. W czasie ciąży kobieta modliła się o szczęśliwy poród, pro-
sząc o wstawiennictwo papieża Pawła VI. Dziecko urodziło się całkowicie zdrowe, 
lekarze byli tym faktem zdumieni. Obecnie chłopiec ma kilkanaście lat i rozwija się 
prawidłowo. Ten cud wpisuje się w linię nauczania papieża, który dał światu ency-
klikę „Humanae vitae”.
Pięknie o Pawle VI mówił Benedykt XVI: „(Paweł VI) wszystkie swoje siły oddał na 
służbę Kościołowi, najbardziej, na ile to możliwe, upodabniając się do swego Pana 
Jezusa Chrystusa, tak, aby spotykając go, człowiek współczesny mógł spotkać  
i Jego, ponieważ bardzo Go potrzebuje”.

 Pierwszą wizytę złożył w Ziemi Świętej: w Izraelu i Jordanii. Podróż  
ta – obok swego wymiaru historycznego – miała też charakter ekumeniczny  
ze względu na pierwsze od czasów rozłamu między chrześcijaństwem wschodnim  
i zachodnim w 1054, spotkania ze zwierzchnikami Kościołów wschodnich. Za pon-
tyfikatu tego Papieża rozpoczęły się oficjalne dialogi m.in. z anglikanami i lutera-
nami oraz ożywione kontakty z Patriarchatem Moskiewskim. Paweł VI przyjął też 
wielu zwierzchników innych Kościołów.
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który woła...
Pójść za głosem Pana,
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kl. Grzegorz Gałat CRL

Z o. Marianem Zawadą OCD dyrektorem Centrum Kultury Duchowej 
„Communio Crucis” im. św. Edyty Stein w Krakowie oraz rektorem Kolegium 

Teologicznego WSD, rozmawia kl. Grzegorz Gałat CRL

Często słyszymy że „powołanie” to głos Boży który mówi 
„Pójdź za mną”. Jak to jest naprawdę? Jak współczesnej mło-
dzieży wytłumaczyć czym jest powołanie?

Powołanie to sprawa szersza. Czasem przychodzi z pytaniem, co zrobić  
z życiem? Do powołania trzeba mieć dobre ucho – żeby usłyszeć. Niestety 
świat dziś ogłusza i okropnie hałasuje. Człowiek otrzymuje życie, żeby coś 
zrobił na Boskim planie, w Jego scenariuszu. Odkrycie powołania, to chęć 
wpisania się w partyturę Boskiej symfonii stworzenia.

Od kilku lat zauważamy spadek liczby młodych wybie-
rających drogę powołania. Czy jest to spowodowane „du-
chem” współczesnego świata, który jest pełen sekularyzacji   
i pogonią za pieniądzem?

Mentalność współczesna nastawiona jest na „sycenie” siebie, natomiast 
konsekracja jest w najgłębszym nurcie – ofiarą z siebie. To dwa różne światy. 

Tak zwany „kryzys powołań’’ o  którym się tyle mówi jest 
brakiem ludzi powołanych czy może jest  brakiem odpowiedzi 
ludzi powołanych Bogu na to powołanie? A może nie ma kryzy-
su powołań?

Myślę, że wielu po prostu boi się Boga, nie wierzy, że On daje szczęście, 
ale, że je zabiera, że On nie miłuje, ale zadręcza tych, którzy chcą być bliżej, 
że jest wrogiem ludzkiej wolności. Słowem to obraz potwora, który pożera. 
Dla innych Bóg jest zupełnie nieważny, na najniższej półce.  Stąd problem, by 
potraktować powołanie jako piękny projekt życia.
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 Pontyfikat papieża Franciszka trwa od roku. Papież przy-
brał imię po św. Franciszku z Asyżu.  W ubiegłym roku najwięcej 
kandydatów zgłosiło sie do franciszkanów. Jak to należy rozu-
mieć?

 Każdy z papieży miał swój duchowy profil: Jan Paweł II – karmelitański,  
Benedykt XVI lubił Ojców Kościoła (np. św. Augustyna), obecny – pochodząc  
z jezuitów – daje pierwszeństwo duchowi ubóstwa.  

	 Czy	to	jest	„fenomen”	papieża	Franciszka?	Czy	może		wizja	ko-
ścioła	 ubogiego	 i	 dla	 ubogich	mogła	 przyczynić	 sie	 do	wzrostu	 liczby	
powołanych?	Czy	w	ogóle	można	mówić	o	„fenomenie	Franciszka”,	bo	
podobnie	było	po	wyborze	na	papieża	św.	Jana	Pawła	II?

 Wybór papieża dla Kościoła jest ważnym wydarzeniem. Każdy to swego 
rodzaju „fenomen”. Pojawienie się nowej osobowości pozwala Duchowi Świętemu  
w młodych sercach działać skuteczniej. 

 Ludzie którzy przychodzą do zakonu są pełni ideałów  
i wizji doskonałego życia zakonnego. Wiemy, że życie zakonne 
zmieniło sie i nie wygląda jak za czasów św. Franciszka czy św. 
Dominika. Jak mówić młodzieży o życiu zakonnym, aby nie znie-
chęcić  czy rozczarować???

 Powołanie to „sprawa” z Bogiem. Ona rozstrzyga jakość życia. Z natury  
życie zakonne jest życiem na krawędzi – pomiędzy niebem i ziemią, pięknem  
absolutnym i tym względnym. Jest życiem, które kieruje się prawem obietnicy. 
Bóg obiecuje być po stokroć hojny, dla tych, którzy się zdecydują. To rozsadza 
każdą ekonomię. Kiedyś, kiedy kończyłem studia ekonomiczne, uświadomiłem 
sobie, że warto zaryzykować.

 Spotkałem wielu ludzi w swoim życiu którzy twierdzili, że 
interesowało ich życie zakonne, ale jakoś nie było im po drodze  
z zakonem. Czy można przypuszczać, że zabrakło na ich drodze 
dobrego przykładu zakonnego, a może zabrakło kogoś kto by ich 
poprowadził?

 Często brakuje po prostu wiary, a bywa, że i odwagi albo wyobraźni. 
Ale Bóg zostawia znaki, ślady, i kto szuka znajduje. Ludzie czasem boją się 
„znaleźć”, wolą być ciągłymi szperaczami.
Życie zakonne ma też „złą prasę”. To wielu zniechęca do wiązania się z takimi 
wspólnotami, które oskarża się o nadużycia. 
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 Jak budzić powołania zakonne? Co radzić osobom szu-
kającym drogi w życiu związanym z kościołem? 

 Powołanie budzi Bóg i wprowadza pewien niedosyt, albo też niepokój,  
by człowiek dostrzegł inne możliwości życia. Ale jak to Chrystus przedstawił  
w metaforze z ziarnem, które nie wzrosło, bo zagłuszyły go chwasty, mamy 
do czynienia z takim właśnie zagłuszeniem powołania. Pewne życiowe intu-
icje należy „przetestować”. Życie zakonne może się okazać świetną propo-
zycją.

 Dla niektórych zakon kojarzy sie z „zakapturzonymi 
mnichami”. Jak przedstawić młodym, poszukującym, że obraz  
zakonu prezentowany we współczesnym świecie jest wypa-
czony? Jak pokazywać zakon, aby nie straszył tylko zachę-
cał?

 Życie zakonne to pomysł Pana Boga, niejako Jego „firma”. Z drugiej 
strony zakony to ludzie i czasy, czy też środowiska. Po trosze zakony są takie, 
jacy ludzie przychodzą i je tworzą. Nowe czasy stawiają nowe wymagania.  
Trzeba to ciągle odświeżać, wydobywać to co stare i nowe. Wiele zakonów 
szuka nowoczesnej „oprawy”, chcą odpowiadać na współczesne problemy  
w oparciu o aktualne możliwości, np. media.   
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 Byłem ostatnio świadkiem rozmowy kleryckiej w której padło  
hasło „samotność wśród kleryków’’ - bo wystarczy mieć posta-
wę wierności regule i konstytucji a jest się na marginesie życia  
seminaryjnego. Czy naprawdę występuje takie zjawisko w semi-
nariach i czym to jest spowodowane?

 Jak w każdym środowisku, nawet konsekrowanym są ludzie, którzy zadowa-
lają się przeciętnością, nie mają wyższych aspiracji, a nawet tacy, którzy chcą  „urzą-
dzić” sobie życie na koszt Kościoła. Zazwyczaj gorzknieją, mają do wszystkich pre-
tensje. To może wywoływać samotność negatywną, tęsknotę na  ciepłem, za bratnią  
duszą. Tacy z tego samego powodu wstępują, jak i występują z zakonów –  
właśnie dla „ciepełka”.
Jest też samotność proroków, ludzi bliskich Bogu, którzy kosztują, jak Chrystus 
niezrozumienia i odrzucenia „przez to pokolenie”. Dla nich samotność jest tyglem 
świętości.
Swoją drogą, każdy może być zaskoczony w życiu konsekrowanym „dawką”  
samotności, bo przecież wstępuje do wspólnoty. Ale samotność może być  
„językiem” Boga, który w ten sposób przypomina, że człowiek należy przede 
wszystkim do Niego.  
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 Każdy kleryk ma być naśladowcą Jezusa Chrystusa Naj-
wyższego Kapłana. Jak to przekłada sie na rzeczywistość??? Jaki 
powinien być kandydat na kapłana ? Czym powinien się cechować 
i czym powinien się kierować?

 Kapłan staje w szczególnym miejscu, pomiędzy Bogiem i ludźmi, i powi-
nien być dwukierunkowy – trzymać razem z Bogiem i razem z ludźmi. Reszta jest 
wynikiem tego „usytuowania”. Powinien mieć też szerokie serce, by zmieścić w 
nim cały świat i trafiać ze swą modlitwą pod wszystkie szerokości geograficzne. 
Słowem, być tam, gdzie jest Kościół.   

 To pytanie jest bardzo trudne i sprawia najwięcej bólu. Dla-
czego zazwyczaj jest tak, że wraz z zakończeniem okresu formacji  
seminaryjnej kończy sie okres jakiejkolwiek formacji? Kapłani, 
zakonnicy zapominają o tym czego się nauczyli w seminarium  
i żyją życiem wykreowanym przez siebie?

 Niektórzy formację traktują jak wykształcenie, a po co się uczyć  
po osiągnięciu np. magisterium? Albo jak niewygodny przymus, więc dla nich koniec 
seminarium to uwolnienie. Potem życie, zwłaszcza powierzone obowiązki wymu-
szają zaangażowanie i brak na przykład czasu na modlitwę. Bywa, że człowiek kon-
sekrowany rezygnuje w wymiarze duchowym z ideałów i zadowala się dobrze zor-
ganizowanym życiem. Są i tacy, którzy wykorzystują swe kapłaństwo i środowisko 
zakonne do budowania własnej pozycji. Ale to nie musi decydować. Życie zakonne 
ma narzędzia, by przypomnieć o duchowych priorytetach, np. coroczne rekolekcje.  
Bóg też czasem plącze ludzkie drogi, by zmusić do postawienia zasadniczych 
pytań.

 Bardzo dziękuję za rozmowę.   
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 Powołanie zakonne to dar, ale i tajemnica. Nie wystarczy wstąpić do wy-
branego przez siebie klasztoru, by zostać w nim do końca swych dni. Trzeba 
mieć odpowiednie intencje, cechy charakteru, predyspozycje a przede wszystkim 
właściwy kontakt z Tym, który powołuje. Kandydat do kapłaństwa zanim przyj-
mie święcenia powinien najpierw dobrze poznać samego siebie, zajrzeć w głąb 
swojej duszy co w dzisiejszym świecie przepełnionym konsumpcjonizmem, seku-
laryzmem i pędem za pieniędzmi przychodzi coraz trudniej. Aby mógł on dobrze 
rozeznać swoje powołanie przechodzi przez proces formacji. 
Formacja zakonna (łac.  formare- kształtować) u kanoników regularnych obejmuje 
postulat (trzytygodniowy, który rozpoczyna się w połowie sierpnia), roczny nowi-
cjat (kończący się profesją czasową oraz obłóczynami w Uroczystość św. Augu-
styna) oraz sześcioletnie seminarium. Wróćmy jednak do początku, czyli do tego, 
co najbardziej przyczynia się do formowania młodego człowieka w klasztorze, a 
mianowicie nowicjatu.
Podoba mi się porównywanie nowicjatu do okresu niemowlęctwa w życiu czło-
wieka. Poczynając od tego, że niemowlę w pierwszych momentach poznaje ro-
dziców i rodzeństwo, tak kandydat poznaje swych przełożonych i współbraci. Po-
dobnie jak dziecko oswaja się z otoczeniem, domem, tak nowicjusz zapoznaje się 
z klasztorem. 

nov. Sebastian Krukowski

Okiem nowicjusza
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Okiem nowicjusza
 Miejscem szczególnym dla każdego zakonnika jest kaplica. To tutaj odbywa się  
codzienna Msza Święta, różaniec oraz Liturgia Godzin potocznie zwana brewia-
rzem. Tak jak dziecko uczy się pierwszych słów, tak nowicjusz modli się brewiarzem 
i uświęca nim każdą porę dnia. Czyta Pismo Święte i stara się usłyszeć, co przez nie 
chce mu przekazać sam Bóg.
Aby od samego początku wypełniać słowa św. Augustyna- „ mieć jedno serce i jedną  
duszę” w porządku dnia nowicjusza, oprócz modlitwy znajduje się też praca, która 
spełnia ważną rolę w każdym zakonie. Ideę pracy realizuje się w nowicjacie w formie 
dyżurów porządkowych, posługi braterskiej, a także w postaci nauki, kształtowania 
własnej osobowości i ascezy (dążenia do doskonałości). 
To wszystko świadczy o trosce zakonu o nowe powołania oraz jakość przyszłych 
księży kanoników. Nie byłoby ich jednakże, gdyby nie modlono się do Pana „aby 
wysłał robotników na swoje żniwo”. Pamiętajmy, że życie zakonu zależy od prawdzi-
wych i świętych powołań. W związku z tym, warto pamiętać w naszych modlitwach o 
osobach zaproszonych do służby Bożej.
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Nasi nowicjusze
 Nazywam się Wiktor Ruszlewicz  
Mirosławowicz, urodziłem się 29 kwietnia 
1997 roku na Białorusi we wsi Papiernia, 
gdzie również wychowałem się i uczęsz-
czałem do szkoły. Następnie ukończyłem 
szkołę średnią w Wawiórce, gdzie jest moja  
parafia pw. Przemienienia Pańskiego, pro-
wadzona przez Księży Kanoników Regu-
larnych.

Moje powołanie do zakonu zostało zbudowane przez przykład życia  
i działalności apostolskiej jaką mogłem zaobserwować w mojej rodzimej  
parafii.  Pasjonuję się podróżami, polityką i socjologią.

 Nazywam się Artur Adam Lisowski. 
Urodziłem się 16 stycznia 1995 roku w Czę-
stochowie. Tam również wychowałem się  
i ukończyłem szkołę podstawową i gimna-
zjum. Przez rok uczęszczałem do Niższego 
Seminarium Duchownego w Częstochowie. 
Następnie kontynuowałem swoją naukę  
i zdałem maturę w Kolegium Franciszkań-
skim im. św.  Antoniego  Padewskiego  i  bł.  
Krystyna Gądka  w  Wieliczce. Moją parafią 
jest kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Czę-
stochowie.
Z Kanonikami Regularnymi Laterańskimi zetknąłem się w szkole średniej za 
sprawą rekolekcji w których uczestniczyłem. Wtedy to, również postanowiłem 
spróbować realizować swoje powołanie w tym zakonie, który zachwycił mnie 
swoją bogatą historią, kulturą i tradycją, jak i dziełami duszpasterskimi, które 
prowadzi. Na co dzień interesuję się historią, teatrem i sztuką.

grudniowy_2014.indd   18 2015-01-05   08:15:41



19

 Nazywam się Adam Wiktor Stelma-
szewski, urodziłem się 19 lutego 1995 roku, po-
chodzę z Gdyni, z parafii Matki Boskiej Bolesnej  
w Orłowie. Ukończyłem klasę humanistyczną 
VI LO w Gdyni im. Wacława Sierpińskiego. 
Kanoników poznałem za sprawą pielgrzymki, 
którą odbyłem po I Komunii Świętej do Gie-
trzwałdu. Tam też właśnie powracałem w cza-
sie swoich wakacji, aby rozeznawać swoje  
powołanie.
Obecnie interesuję się literaturą i krytyką literacką, sam również piszę 
małe formy literackie. Również zajmuję się muzyką sakralną. W wolnych 
chwilach gram na organach.

 Nazywam się Sebastian Krukowski, 
urodziłem się 21 października 1995 roku we 
Włodawie. Wychowałem się w Nowym Stręczy-
nie - małej wsi na Lubelszczyźnie. Moją parafią 
jest kościół pw. św. Józefa w Cycowie. Ukoń-
czyłem katolickie XXI LO z internatem  im. św.  
St. Kostki w Lublinie. Kanoników Regular-
nych poznałem w internecie. Zafascynowa-
ła mnie ich działalność duszpasterska na 
wzór księży diecezjalnych przeżywana we  
wspólnocie.

Interesuję się fotografią, malarstwem i muzyką. Gram również na gitarze, jak   
i sam komponuję własne utwory. W wolnych chwilach maluję martwą naturę  
i wykonuję szkice.
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nov. Artur Lisowski

 Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu życiem kanoniczym 

postanowiliśmy stworzyć serię artykułów poświęconych gałęziom wchodzących  

w skład Zakonu Kanoników Regularnych Św. Augustyna. Wszystkie one bowiem 

składają się na ogromną spuściznę historyczną i odegrały nieocenioną rolę w dzia-

łalności Kościoła Powszechnego na przestrzeni wieków. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy- 
czyli kto ?

 Jako pierwszą chciałbym przybliżyć Kongregację Laterańską zwaną rów- 

nież Kongregacją Najświętszego Zbawiciela na Lateranie. To od niej swoją nazwę 

biorą kanonicy posługujący w parafii Bożego Ciała w Krakowie, czy w Sanktuarium  

Maryjnym w Gietrzwałdzie. Odwołując się do historii zauważymy, że jej ośrod-

ki były rozsiane po całej ówczesnej Europie, co świadczy o wielkim zaufaniu  

i szacunku, jakim Kanonicy Regularni Laterańscy cieszyli się wśród władz i elit  

politycznych. Często przez pokolenia byli wspierani przez wielkie rody szlachec-

kie, które chętnie sprowadzały kanoników regularnych na swoje ziemie. 
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nov. Artur Lisowski

 Warto wspomnieć również 
co świadczy o tym, że nazywamy się  
Kanonikami Regularnymi Laterań-
skimi. Nazwa naszego zakonu ma  
bowiem swoje bogate odzwier-
ciedlenie w wielowiekowej historii  
sięgającej swymi początkami VI w.  
naszej ery. Otóż słowo „kanonik” 
znaczy tyle, co wpisany do spisu, 
rejestru księży posługujących na  
terenie danej diecezji. „Regularny” 
odnosi się do tego, iż pod wpływem  
reformy gregoriańskiej na synodzie 
laterańskim zakonnicy przyjęli regułę 
św. Augustyna. 

Przydomek „Laterańscy” odnosi się do 
faktu, iż w swojej historii aż dwukrot-
nie mieli w swojej opiece archibazylikę  
św. Jana na Lateranie, która jest „głową i mat-
ką wszystkich kościołów” i stanowi katedrę  
Biskupa Rzymu. Bogate dziedzictwo zakonu  
Kanoników Regularnych Laterańskich bę-
dzie znajdowało swoje odzwierciedlenie  
w stroju, który od wieków noszą członkowie 
tego zakonu.

grudniowy_2014.indd   21 2015-01-05   08:15:44



22

 Biała sutanna, która od XIX w pojawia się w towarzystwie pelerynki 
jest typowym strojem kanoniczym, bowiem od najdawniejszych czasów człon-
kowie tego zakonu zakładali właśnie białe sutanny. Kolor biały był od wie-
ków kojarzony ze stanem kapłańskim. Oczywiście jej kształt zmieniał się na 
przestrzeni wieków. Dzięki historycznym powiązaniom również Ojciec Święty  
aktualnie używa dokładnie takiej samej białej sutanny, jaką noszą Kanonicy Re-
gularni Laterańscy. Rokieta kanonicka, która współcześnie jest zastępowana 
komżą, świadczy niepodważalnie o spełnianiu funkcji kapłańskich. Mucet (zwykle  
w kolorze fioletowym) u Kanoników Regularnych Laterańskich w Polsce jest koloru 
czarnego z fioletową podbitką, obszyciami i guzikami, i odnosi się do historycznych 
więzi jakie łączyły kanoników regularnych z biskupami i ich kapitułami. Współcze-
śnie Kanonicy Regularni Laterańscy swojej działalnośći nie ograniczają jedynie do 
pielęgnowania bogatej tradycji, ale prowadzą również szeroko zakrojone działania 
na polu duszpasterskim i społecznym. Zakon ten ze swoich założeń nie ogranicza 
się do konkretnych dziedzin, ale jest otwarty na wszelką formę duszpasterstwa  
w myśl zasady: „świętość i apostolat”.
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 Tak więc księża z zakonu kanoniczego posługują na placówkach zagranicz-
nych w Anglii i Białorusi, prowadzą ośrodki terapii uzależnień, pracują w szkołach,  
są kapelanami w szpitalach, wykładają na uniwersytetach kościelnych i świeckich, 
a także trudnią się praca wydawniczą i publicystyczną. Wszystko to, Kanonicy  
Regularni Laterańscy wyrażają w swojej dewizie: „Cor unum et  anima una”  
co znaczy „jedno serce i jedna dusza”, realizując swoje powołanie i apostolski 
charyzmat. 

grudniowy_2014.indd   23 2015-01-05   08:15:46



24

HISTORIE ZZA
KLAUZURY

ks. Ryszard Siuta CRL

kl. Rafał Przestrzelski CRL
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Historie zza klauzury …a właściwie to zza oceanu, 

ponieważ wspomnieniami podzielił się ks. Ryszard 

Siuta CRL - były misjonarz z Dominikany.

 Swoją misyjną przygodę rozpocząłem od kilkudniowego pobytu  

w Madrycie, skąd udałem się na Dominikanę. Mieszkałem w San Isidro, dzielnicy 

położonej ok. 15 km od centrum Santo Domingo – stolicy Dominikany. Pierw-

szy tydzień spędziłem na poznawaniu ludzi i okolic, zamiast uczyć się języka 

hiszpańskiego. Bardzo pragnąłem porozmawiać z kimś po polsku. Dopiero po 3 

miesiącach zrealizowałem tę potrzebę.

Mieszkałem z księżmi: dwoma Dominikańczykami i jednym Włochem oraz 4 

klerykami. Miejscowi ludzie byli tam bardzo prości i życzliwi. Choć wielokrotnie 

przedstawiano mnie, że jestem księdzem Ricardo z Polski (Ricardo de Polonia), 

to i tak dla miejscowej ludności długo pozostawałem –– Americano. 

Uwaga na drogach!

 Dominikana to „trzeci świat” wraz ze swymi wielkimi kontrastami. Bywa, 

że na skrzyżowaniu dróg policjant kieruje ruchem, a i tak bezkarnie poboczem 

pod prąd, jadą samochody. Samochody w „szczycie” jeżdżą w czterech rzę-

dach, przy czym to „oczywiste”, że jeden ze środkowych rzędów musi prowadzić  

w przeciwnym kierunku niż pozostałe. Generalna zasada mówi: „jeśli kierowca 

jedzie i nikogo nie potrąci, to wszystko jest zupełnie w porządku”. Drogi przypo-

minają te trzeciej kategorii w Polsce. Po drogach jeżdżą zwykle japońskie auta. 

Japonia podpisała jakąś umowę, dzięki której samochody są stosunkowo tanie,  

a parafie mają dodatkowe zniżki. Miejscowi jeżdżą takimi ruinami, że w Polsce 

nie byłoby to możliwe. Blisko 75% aut nie byłoby w Europie dopuszczonych do 

ruchu. Widziałem na własne oczy, jak na drodze szybkiego ruchu samochód 

pchał z tyłu zderzakiem inny zepsuty samochód. Często zdarzało się, że auta nie 

miały z tyłu świateł, a lampy wisiały swobodnie na kablach. Widocznie wystarczy-

ło ażeby były, nie koniecznie sprawne.
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Może rosół z bananem?

 Jeśli chodzi o Dominikańską kuchnię to jest ona bardzo skromna.  
Codziennie jedliśmy ryż polewany grochówką i zawsze taką samą sałatkę jarzy-
nową. Nie było tam żadnej różnicy między posiłkiem tygodniowym, a niedziel-
nym. Tam dorośli i dzieci nie grymaszą i nie są wybredni. Trudno było żyć, gdy  
w lodówce nie istniało nic, z czego można byłoby coś ugotować. Była tylko woda. 
Najbardziej brakowało zwykłego „polskiego” chleba. Zrobiłem wielkie wrażenie 
na księżach Michaelitach z Polski, gdy udało mi się ugotować im polskie dania: 
placki ziemniaczane z pikantnym sosem grzybowym i polski bigos. To było dla 
nich wielkie wydarzenie, bo już od dawna nie jedli „naszych” potraw. Często 
śmiali się ze mnie, bo nie lubiłem tamtejszych dań. Tubylcy dziwili się jak można 
nie lubić na obiad: zupy bananowej lub rosołu z bananem. Zamiast makaronu - 
banana w sałatce jarzynowej. Na kolację – banana smażonego, a na śniadanie 
i na deser banana, po prostu jako owoc. Jak ktoś nie lubi banana to Adíos… 
pozostawał do jedzenia ryż z grochem. 

Zwyczaje pogrzebowe

 Ciekawa rzecz. Miejscowi jak mi mówiono, nie dbają w ciągu roku  
o zmarłych, natomiast całą oktawę obchodzą uroczystości pogrzebowe. To czę-
sto powoduje zadłużenie rodziny nawet na 5 lat. Muszą żywić przez te dni całą 
rodzinę. A do rodziny wówczas przyznają się również sąsiedzi i znajomi z całego 
„bario”- praktycznie z całej miejscowości. Natomiast na cmentarzu widziałem 
grobowce przypominające małe, prywatne domki. Przyznam, że wiele z nich 
było ładniejsze niż domy, w których codziennie mieszkają. Cmentarze są wiel-
kości dużego polskiego osiedla. Pomiędzy grobowcami są polne drogi, po któ-
rych jeździ się samochodami. Pieszo trudno byłoby dojść do miejsca wiecznego 
spoczynku krewnych.
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Wyglądałem jak biskup

 Msze św. odprawiałem po Hiszpańsku, ale w stylu polskim. Ze wszyst-
kimi dodatkami w celebrowaniu uroczystości. Czyli w ornacie z Polski (częścio-
wo wyhaftowanym przeze mnie), na którym z szyi wisiał piękny krzyż misyj-
ny (pobłogosławiony przez JPII). Komunię św. udzielałem pod 2 postaciami.  
Po Ewangelii zamiast homilii wprowadziłem zwyczaj - czytanie fragmentu  
z „Dzienniczka” św. s. Faustyny, bo przez jakiś czas nie potrafiłem po hiszpań-
sku mówić kazań. Po Mszy św. odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego 
przed relikwią s. Faustyny, którą przywiozłem z Polski. Po czym następowało 
indywidualne błogosławieństwo relikwiami oraz ich ucałowanie. Po pierwszej ta-
kiej Mszy Św.  siostry zakonne żartobliwie stwierdziły, iż „wyglądałem jak biskup” 
i bardzo sobie te celebracje ceniły. 
Wysoka temperatura i palące słońce były na Dominikanie dużym problemem. 
Łatwo się pociłem nawet będąc w przewiewnej koszuli z krótkimi rękawami,  
a cóż dopiero, gdy nałożyłem albę i stułę (a ornat?...) Byłem równocześnie bar-
dzo otwarty na tamtejsze warunki i tradycje.
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 Pewnie niejedna starsza pani w Europie widząc mnie w niektórych sytu-
acjach, posądziła by mnie o odstąpienie od czci i wiary, jednak na Dominikanie 
inaczej się nie da. Dla przykładu, gdy śpiewałem polskie pieśni, czy piosenki 
religijne, następowało od razu zniechęcenie. Ponieważ ludzie szanowali  tam 
bardzo księży, to mi nie przerywali, jednak nadali utworom swój własny styl. Czy 
trzeba, czy nie trzeba (w rozumieniu Europejczyków), spontanicznie co jakiś 
czas wykrzykiwali: Ole?!!  - ku uciesze wszystkich. Więc bardziej im się podoba-
ło „Ole!”, niż mój przepiękny-wspaniały śpiew przepełniony liryzmem i nostalgią. 
Często instrumenty muzyczne zastępowało klaskanie rękami. Dominikańczycy 
potrafią na ulicy zacząć klaskać (do im znanego rytmy) i tak zwyczajnie - parami 
- tańczyć na jezdni. Jakby to była dyskoteka. Tak bawiła się młodzież i osoby 
dorosłe. Najpopularniejszym instrumentem w tamtejszych kościołach (podobnie 
jak w Polsce organy) jest noszony na szyi bęben oraz tarka. Tarka to instrument 
przypominający tarkę do sałaty - kawałek podziurawionej gwoździem blachy  
w kształcie walca, z przylutowanym uchwytem. Do tego kawałek pręta do robie-
nia hałasu. Tak, więc niewiele mogłem poradzić. Inna kultura. Widać było, że tak 
naprawdę, niezbyt podobał się ludziom ten „zachodni” styl.
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Haitańska pomoc drogowa

 Była już noc. Wracałem do domu ze Mszy Świętej „kamionetą”-   

takim większym samochodem dostawczym. Droga była nieoświetlona. Nagle coś 

gruchnęło i silnie szarpnęło autem. Wpadłem w dziurę, jedną z wielu na Domini-

kanie. Przednie koło przejechało przez nią, ale tylnie ugrzęzło w środku tak, że 

nie można było użyć lewarka. Byłem bezradny. Samochodu nie dało się ruszyć, 

a ja stałem sam w ciemności, w szczerym polu. Nagle nie wiadomo skąd, jak-

by z podziemi wyrośli Haitańczycy. Może spali w okolicznych rowach, nie mam 

zupełnie pojęcia. W każdym razie grupa ok. 10 osób postanowiła mi pomóc wy-

ciągnąć samochód z dziury. Udało się wspólnymi siłami. W trakcie mocowania 

się z samochodem poprosili mnie jeszcze, abym zaświecił światło w kabinie  

i wtedy dostrzegłem, że jedna Haitanka wyjęła mi z bagażnika niewielką skórza-

ną torbę. Podbiegłem do niej i mówię: „zobacz coś ty mi ukradła”.

 Otworzyłem torbę, a tam były naczynia liturgiczne, w tym kielich mszalny. 

Haitańczycy podbiegli do niej i zaczęli krzyczeć, że jest złodziejką i jak ona tak 

może robić. Potrafili uszanować świętość. Jako, że mi bardzo pomogli, musiałem 

im za to zapłacić. Miałem przy sobie tylko pieniądze z tacy, ze Mszy Św., więc 

otworzyłem inną teczkę i uczciwie wsypałem im na ręce wszystko co w niej było.  

 Po chwili zorientowali się, że to było mało. Ja w tym czasie depnąłem na 

gaz i w „nogi” - ruszyłem z piskiem opon. Zaczęli mnie gonić, coś  tam wykrzyku-

jąc. Zrobiło mi się gorąco, ale docisnąłem pedał do końca i zniknęli mi z lusterek 

– nie mieli szans z silnikiem spalinowym. Nie zarobili dużo, taca wystarczyła im 

raptem na dwa piwa. Na szczęście nigdy więcej nie miałem żadnych problemów 

z Haitańczykami, a wręcz przeciwnie, byli mi bardzo pomocni.

 Ksiądz Ryszard pracował jako misjonarz na Dominikanie przez  

5 lat. Obecnie duszpasterzuje chorym w parafii Bożego Ciała w Krakowie. 

Dziękujemy serdecznie za ciekawe wspomnienia, z tak egzotycznego dla 

nas kraju. Życzymy dużo radości oraz satysfakcji z życia kapłańskiego  

i zakonnego.
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Poświęcenie odnowionego Ołtarza
Głównego

 Dnia 8 listopada 2014 roku w kanonickiej bazylice pw. Bożego Ciała na 
Kazimierzu miało miejsce wydarzenie, które bez wątpienia przejdzie do historii 
nie tylko zakonu, ale i miasta Krakowa. Podkreśliła to obecność metropolity kra-
kowskiego, kard. Stanisława Dziwisza oraz opata generalnego naszego zakonu,  
ks. Giuseppe Cipolloni CRL, który na tę uroczystość przybył specjalnie  
z Rzymu. W trakcie uroczystej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie  
ołtarza głównego, który po czterech latach misternej renowacji odzyskał dawny 
blask. 
 A zaznaczyć należy, że blask odzyskał dosłownie, gdyż charakterystycz-
nie dla innych ołtarzy w kościołach kanonickich z tego okresu (np. w Kraśniku, czy 
Krzemienicy) jest w całości pozłacany. W tym miejscu można przytoczyć historię 
tego zabytku. Został on wzniesiony za czasów wielkiego reformatora, prepozyta 
krakowskiego Marcina Kłoczyńskiego, w roku 1634 w warsztacie Baltazara Kun-
cza, natomiast obrazy znajdujące się w nim wyszły z pracowni Tomasza Dolabelli. 
Jego konsekracji dokonał ówczesny ordynariusz krakowski, bp Tomasz Oborski  
9 listopada 1642 roku (a więc 372 lat bez jednego dnia przed tegoroczną uroczy-
stością). 
 Jednak ten zabytek nie stanowi jedynie ogromnej wartości artystycznej, 
ale również niesie ze sobą rzadko spotykane treści teologiczne. Znajdują się w nim 
dwa obrazy: większy, nad tabernakulum i mniejszy, umieszczony nad tym pierw-
szym, ukazujący ukrzyżowanie. Umiejscowiony centralnie przedstawia narodzenie 
Pana Jezusa w sposób bardzo wymowny i nad nim zamierzam się, z racji przeży-
wanych teraz świąt, nieco zatrzymać. Jego wyjątkowość polega na tym, że wokół 
Świętej Rodziny, oprócz pasterzy, znajdują się przedstawiciele wszystkich epok, 
aż do baroku, kiedy obraz był tworzony, co podkreśla powszechność dzieła odku-
pienia.
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nov. Adam Stelmaszewski

 Także wbrew tradycyjnemu sposobowi przedstawiania Bożego Na-
rodzenia Jezus rodzi się nie w grocie, czy stajence, ale wśród podniszczo-
nych klasycznych kolumn i podupadłych budowli świata antycznego, co sym-
bolizuje cel zbawczego przyjścia Chrystusa i Jego misję w świecie, który jest 
toczony przez grzech, który wyobrażają pnące bluszcze obejmujące swy-
mi gałęziami sypiące się mury dając jednocześnie wyraz zdziczenia obycza-
jów na ziemi. Warto również nadmienić, że brakuje w koło nowonarodzo-
nego Jezusa zwierząt pasterskich, pojawiły się natomiast zwierzęta leśne  
i dzikie, co stanowi obraz spontanicznej radości całego stworzenia. U góry obra-
zu, w niebiosach plastycznie zlewających się ze sceną poniżej znajduje się Bóg  
Ojciec wraz z chórami niebieskimi, który przez swoją opatrzność czuwa nad bie-
giem wydarzeń. Obraz ten daje widzowi zupełnie inne spojrzenie na misterium 
świąt Bożego Narodzenia. 
 Wracając do uroczystości poświęcenia, wspomnę tutaj, że ważnym wyda-
rzeniem było również wręczenie przez Ks. Opata honorowego udziału w dobrach 
duchowych zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich kard. Stanisławowi  
Dziwiszowi, oraz dwojgu świeckim w dowód uznania szczególnych zasług dla kra-
kowskiego klasztoru i parafii. 
 Na uroczystości gościliśmy licznych dobroczyńców naszego zakonu, bez 
których ofiarności jakiekolwiek prace nad renowacją kompleksu klasztoru i bazyliki 
byłyby niemożliwe. Nie bez znaczenia przy prowadzeniu tychże prac jest także 
współpraca ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa. Dzięki temu 
przedsięwzięciu nasza bazylika może jak nigdy dotąd sprzyjać modlitwie wier-
nych nawiedzających tę świątynię z całego Krakowa, oraz być wizytówką miasta, 
gdyż kanonicki kościół jest przez cały rok masowo odwiedzany przez turystów ze 
wszystkich stron świata.  
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Jubileusze w 2015 roku
Drodzy Współbracia Jubilaci!  

 Z okazji obchodzonych przez  was w tym 
roku wyjątkowych rocznic  poświęcenia się całko-
wicie Bogu, Kościołowi i Zakonowi pragniemy Wam  
życzyć Światła Ducha Świętego, opieki Matki  
Zbawiciela, a przede wszystkim radości i pokoju  
z każdego przeżytego dnia. Niech dobry Bóg,  
który obdarzył was łaską powołania dokończy 
dzieła, które zapoczątkował w waszym życiu  
w dniu złożenia ślubów zakonnych i przyję-
cia święceń kapłańskich. Życzymy wam drodzy 
Współbracia jubilaci pokoju i wielu łask Bożych. 

Wspólnota Seminarium  
Kanoników Regularnych Laterańskich  

grudniowy_2014.indd   32 2015-01-05   08:15:53



33

Jubileusze w 2015 roku

Jubileusz ślubów zakonnych:

Jubileusz święceń kapłańskich:

75 lat - ks. Józef Kącki CRL (Straduny)

65 lat - ks. Kazimierz Błoński CRL (Mstów)

70 lat - ks. Józef Kącki CRL (Straduny)

55 lat - ks. Tadeusz Masłowski CRL (Kraków)

65 lat - ks. Marian Wojtkowiak CRL (Ełk)

50 lat - br. Karol Krzyżanowski CRL (Kraków)

50 lat - ks. Leszek Andrzejczak CRL (Kraków)

50 lat - ks. Jan Brzozowski CRL (Mstów)

60 lat - ks. Zenon Skóra CRL (Kraków)

55 lat - ks. Józef Stramek CRL (Gietrzwałd)

55 lat - ks. Jan Lange CRL (Rąpin)

55 lat - ks. Mieczysław Madej CRL (Niegosław)
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Ś.P

Ks.dr.StefanRyłko CRL

Dnia	 2	 stycznia	 2015	 o	 godzinie	 18.45,	 w	 wieku	 91	 lat,	
zmarł	nasz	Współbrat	ks.	dr	Stefan	Ryłko	CRL.

 Sędzia Sądu Metropolitalnego i Referent ds. procesów 
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w diecezji krakowskiej,  
w archidiecezji lwowskiej. Postulator beatyfikacji i kanonizacji 
wielu błogosławionych i świętych polskich.

1923 - 2015
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Ks.dr.StefanRyłko CRL

 Długoletni pracownik krakowskiej Kurii Metropoli-
talnej. Prawnik. Historyk Kościoła. Hagiograf. Zasłużony 
badacz dziejów klasztoru i kościoła Bożego Ciała. Kapłan 
odznaczający się niezwykłą pobożnością i pracowitością, 
wrażliwością na potrzeby bliźnich, oddany całkowicie 
sprawom Kościoła oraz wspólnoty zakonnej. Przeżył lat 
91, w zakonie 72, w kapłaństwie 66.
Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Ujsołach. Syn Ludwika  
i Klotyldy z d. Kocoń.
 Do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich 
w Krakowie wstąpił 4 lutego1943 r. i tam rozpoczął no-
wicjat. Polecał go ks. prof. dr hab. Ignacy Różycki. Ma-
gistrem nowicjatu był ks. Stefan Zagrodzki (1944-1946),  
a następnie ks. Teofil Widełka (1946-1949)
 Śluby zakonne czasowe złożył - 21 kwietnia 1944 
r. w kościele Bożego Ciała, a śluby uroczyste - 21 kwiet-
nia 1947 r. W latach 1945-1950 odbył studia filozoficz-
no-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie.
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Kronika Seminarium 

PRZYJĘCIE DO NOWICJATU
Kraków,	27	sierpnia	2014
 W dniu wspomnienia św. Moniki (27 sierpnia 2014), podczas uroczystych 
nieszporów sprawowanych w Bazylice Bożego Ciała o godzinie 17.30, postulanci 
Adam, Artur, Sebastian i Wiktor oficjalnie rozpoczęli nowicjat w naszym Zakonie. 
Przyjęcia do nowicjatu dokonał ks. Marian Szczecina CRL- Wizytator polskiej pro-
wincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Bogu niech będą dzięki, że 
obdarzył nasz Zakon nowymi powołaniami!
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ŚLUBY ZAKONNE
Kraków,	28	sierpnia	2014

W uroczystość św. Augustyna (28 sierpnia 2014), podczas Mszy św. 
sprawowanej o godzinie 12.00 w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie, nasi 
najmłodsi współbracia złożyli śluby zakonne. Dotychczasowy nowicjusz,  
Grzegorz Gałat, został obłóczony w sutannę i złożył śluby czasowe na trzy lata.  
Brat Jarosław Marynowski CRL wraz z kl. Łukaszem Murańskim CRL prze-
dłużyli swoją profesję o rok. Natomiast kl. Rafał Przestrzelski CRL złożył 
w tym dniu uroczyste śluby zakonne, wiążąc się tym samym aż do śmierci  
z Zakonem Kanoników Regu-
larnych Laterańskich. Mszy św. 
przewodniczył i kazanie wygło-
sił ks. Marian Szczecina CRL 
– Wizytator polskiej prowincji 
Zakonu Kanoników Regular-
nych Laterańskich. Wszyst-
kim współbraciom gratulujemy  
i życzymy, aby codziennie w ich 
osobach Bóg był uwielbiony!

Seminarium 
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PRZYGOTOWANIA I ODPUST W GIETRZWAŁDZIE 
Gietrzwałd,	13	-	14	września	2014

Tradycyjnie po Uroczystości św. Augustyna 
wybraliśmy się do Gietrzwałdu. Tam pomaga-
liśmy naszym współbraciom w przygotowaniu 
głównych uroczystości odpustowych. Przez po-
nad tydzień umiejętnie dzieliliśmy nasze obo-
wiązki i sprawnie wykonywaliśmy powierzone 
nam prace. Wszystko to sprawiło, że przygoto-
wania do odpustu udało się nam zapiąć na przy-
słowiowy „ostatni guzik”.

Główne uroczystości odpustowe  
w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie od-
były się w dniach od 13-14 września 2014 r.  
 
 

 Odpust rozpoczął się 
nieszporami w sobotę o go-
dzinie 18.00. Przewodniczył 
im i kazanie wygłosił ks. Infułat 
dr Jan Jerzy Górny. O godzi-
nie 21.00 wszyscy pielgrzy-
mi zebrali się przed kapliczką 
objawień. Został tam odśpie-
wany apel maryjny, połączo-
ny z krótkim rozważaniem oraz modlitwą różańcową. O godzinie 22.00 
rozpoczęło się czuwanie modlitewne, które poprowadziła młodzież  
z kanonickich parafii. 

Następnie o godzinie 24.00 kapłani oraz wierni ponownie zebrali się 
przed kapliczką objawień. Była tam sprawowana Msza św. w intencji nowych  
powołań. W tym roku celebrował ją i kazanie wygłosił nasz Opat Generalny  
z Rzymu ks. Giuseppe Cipolloni CRL. Po Mszy św. pielgrzymi udali się w pro-
cesji do cudownego źródełka.

Tradycyjnie w niedzielę (14 września), o godz. 9.00 została odprawiona 
Msza św. w intencji kierowców, połączona z poświęceniem pojazdów. Prze-
wodniczył jej Ks. Prał. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców.  
Kazanie wygłosił ks. dr Zbigniew Czernik Kapelan Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie. Sumę odpustową o godz.11.00 na błoniach przy cudow-
nym źródełku celebrował J.E. ks. abp Wojciech Ziemba (Metropolita Warmiń-
ski). Homilię wygłosił J.E. ks. Antonii Pacyfik Dydycz (Biskup Senior Diecezji 
Drohiczyńskiej).
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PIELGRZYMKA STUDENTÓW UPJPII
Kalwaria	Zebrzydowska,	30	września	2014

Dnia 30 września w Kalwarii Zebrzydowskiej miała miejsce doroczna 
pielgrzymka studentów ze wszystkich uczelni afiliowanych do Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W związku z tym nie mogło zabrak-
nąć również naszej wspólnoty seminaryjnej, która niestrudzenie i z zapałem 
zdobywa wiedzę teologiczną na tej uczelni.

Pielgrzymka była jednocześnie wprowadzeniem do rozpoczynającego 
się roku akademickiego. Całą uroczystość rozpoczęliśmy od wysłuchania 
wykładu dotyczącego szeroko pojętego konsumpcjonizmu, który skierowała 
do nas Pani dr hab. Joanna Mysona Byrska. Następnie uczestniczyliśmy we 
Mszy św. sprawowanej przez Ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka, w czasie 
której homilię wygłosił rektor WSD Redemptorystów O. dr Janusz Urban 
CSsR.
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO ITKM
Kraków,	4	października	2014

 Dnia 4 października udaliśmy 
się na uroczystą inaugurację roku 
akademickiego 2014\2015 do Insty-
tutu Teologicznego Księży Misjona-
rzy na Stradomiu w Krakowie. Wyda-
rzenie to rozpoczęło się od Mszy św. 
sprawowanej pod przewodnictwem 
ks. prof. dr hab. Arkadiusza Barona 
dziekana Wydziału Teologicznego. 
Koncelebransami byli m.in. ks. Wizy-
tator Kryspin Banko, Rektor Instytutu 
ITKM ks. Paweł Holc oraz księża wy-
chowawcy i wykładowcy.
Druga część inauguracji odbyła się 
na auli Instytutu. Wtedy to studenci  
I roku złożyli swoje ślubowanie  
i otrzymali indeks uczelni. Następnie 

wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego, który w tym roku wygłosił ks. prof. dr 
hab. Wiesław Przyczyna pt.: „Kodyfikacja pisowni słownictwa religijnego – dzie-
sięć lat doświadczeń”.
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WYBORY!
Kraków,	4	października	2014

Dnia 4 października w naszym 
Wyższym Seminarium Duchow-
nym miały miejsce wybory dziekana.  
W tym roku grono kleryków wybrało 
jednogłośnie na dziekana WSD Ka-
noników Regularnych Laterańskich  
kl. Łukasza Murańskiego CRL.

Jednocześnie zostały przydzielone 
inne funkcje, takie jak ceremoniarz, re-
daktor Cor Unum, infirmiarz czy kaplicz-
nik. Posługi te służą usprawnianiu pracy 
w naszym klasztorze i stanowią jedno-
cześnie okazję do budowania w nas po-
czucia odpowiedzialności. 

Pragniemy podziękować dotychcza-
sowemu dziekanowi kl. Rafałowi Prze-
strzelskiemu CRL. Mamy nadzieje, że 

również w tym roku cała wspólnota będzie się dobrze czuła w nowych rolach 
i sprosta powierzonym im zadaniom.

WYPOMINKI 
Kraków,	Ełk.	Mstów,	Drezdenko,	1-2	listopada	2014

W Uroczystość Wszystkich 
Świętych oraz we Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych 
modliliśmy się za zmarłych po-
lecanych w wypominkach. Tra-
dycyjnie gościliśmy u naszych 
Współbraci w Ełku, Drezdenku 
i Mstowie. Również polecali-
śmy Bogu zmarłych z parafii  
w Krakowie. Pragniemy podzię-
kować za ofiary składane przy 
okazji wypominek. Będą one 
przeznaczone na nasze Wyż-
sze Seminarium Duchowne  
w Krakowie. 

Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Przeorów: ks. Andrzeja Olek-
sego CRL, ks. Wojciecha Ćwiękały CRL, ks. Pawła Grenia CRL oraz  
ks. proboszcza Piotra Walczaka CRL – dziękujemy im za umożliwienie zbiórki 
wypominek.
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POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO OŁTARZA GŁÓWNEGO
Kraków,	8	listopada	2014

W sobotę 8 listopada 2014 r., Metropolita Archidiecezji Krakowskiej  
J. E. kard. Stanisław Dziwisz poświęcił w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie 
odrestaurowany ołtarz główny i nowe tabernakulum. To szczególne wydarze-
nie miało miejsce na Mszy św. sprawowanej o godzinie 17.00. We Mszy Św. 
uczestniczył również przybyły z Rzymu Opat Generalny Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich - ks. Giuseppe Cipolloni CRL. Przed końcowym 
błogosławieństwem ks. Opat Giuseppe Cipolloni CRL wręczył ks. kard. Sta-
nisławowi Dziwiszowi - naszemu Wielkiemu Dobrodziejowi i Przyjacielowi w 
dowód uznania specjalny list przyznany za szczególny wkład i zasługi dla 
naszego zakonu. Na mocy tego dokumentu ks. Kardynał został włączony do 
udziału we wszelkich dobrach duchowych naszej Kongregacji Kanoników 
Regularnych Najświętszego Zbawiciela na Lateranie. Od tej chwili kanonicy 
regularni laterańscy mają obowiązek wspierać w sposób szczególny posłu-
gę ks. Kardynała swoją modlitwą za życia, a po śmierci wypraszać łaskę 
zbawienia.
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MIKOŁAJKI W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
Kraków,	6	grudnia	2014

Wieloletnia tradycja klasztoru Bożego Ciała nakazuje seminarzystom 

odwiedzenie starszych współbraci w towarzystwie św. Mikołaja. Odbywa 

się to 6 grudnia, czyli w dzień wspomnienia św. Mikołaja. Nie inaczej było 

i  w 2014 roku. W sobotnie popołudnie przeszliśmy po klasztorze ze św. Miko-

łajem. Wykonywaliśmy przy tym znaną przyśpiewkę: „A my mamy Mikołaja  

i robimy sobie… żarty”! Dziękujemy wszystkim współbraciom za wszelkie dary  

w postaci słodyczy i kawy, dzięki którym życie kanonickie-

go studenta staje się przyjemniejsze… Warto wspomnieć, że  

w Mikołajki każdy z nas znalazł ponadto pod swoimi drzwiami Mikołaja  

z czekolady oraz czekoladę.
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Regularne informacje  
o naszym Seminarium znajdziesz na stronie  

WWW.KANONICY.PL  
w zakładce „seminarium” 

 Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz 

do niego ręce -  jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać - 

jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz 

uciskają ludzi w ich samotności - jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy 

są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa 

-  jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są 

twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość - jest Boże Narodzenie.

 Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez  

ciebie, zawsze wtedy - jest Boże Narodzenie.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty
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