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Ogarnięci atmosferą Wielkiego Postu oddajemy w ręce 
Czytelników wielkanocny numer „Cor Unum”. 

Pochyliliśmy się w nim nad symbolami tego czasu, jak  
i liturgii Wielkiej Soboty. Przeżywając wraz z Kościołem rok życia 
konsekrowaneo przygotowaliśmy kilka artykułów, które - mamy 
nadzieję - przybliżą naszym Czytelnikom ten wielki dar jakim jest 
życie poświęcone Bogu. 

Zajęliśmy się również tematyką życia rodzinnego, zwłaszcza 
zagrożeniami, z którymi mogą się spotkać współczesne rodziny.

Nie mogliśmy również pominąć tak wspaniałego jubileuszu 
jakim jest 1500-lecie istnienia Opactwa Świętego Maurycego, 
należącego do naszych braci kanoników regularnych w Szwajcarii. 

W aktualnym numerze znalazło się także wspomnienie  
o naszym zmarłym współbracie, ks. Stefanie Ryłko CRL. 

Na ostatnich stronach zamieściliśmy kronikę naszego 
seminarium.

Życzymy miłej lektury 

Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum
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       Przechadzając sie po krużgankach klasztoru ojców dominikanów 
w Krakowie, pośród wielu ciekawych obrazów, przedstawiających różne 
wydarzenia z życia zakonników, spostrzegłem  jeden obraz, który mnie 
bardzo zaciekawił.                  
    Obraz ten przedstawiał dominikanów niosących ”swoje głowy”  
w rękach! Z jednej strony obraz mnie zaintrygował, zastanawiałem się jed-
nak nad powodem powieszenia go w krużgankach klasztoru. Z drugiej 
strony, gdy dowiedziałem się, jakie jest przesłanie dzieła, postanowiłem, 
że muszę  opisać związaną z nim legendę, aby  można było kontemplo-
wać heroiczność zakonników uwiecznionych na płótnie. Jeden z dominika-
nów, zdziwiony moim zbulwersowaniem na widok obrazu, objaśnił mi sens  
i znaczenie sceny na malowidle.
            Krąży legenda, że za czasów najazdów tatarskich zakonnicy z obawy 
przed innowiercami nie wychodzili z  klasztoru. Znalazła sie jednak  grupa 
odważnych dominikanów, którzy nie zważając na grożące im niebezpie-
czeństwo, postanowili udać sie do przeora, aby prosić go o pozwolenie  
na opuszczenie klasztoru. Przełożony po namyśle podjął decyzję. Pozwo-
lił na wyjście, lecz NAKAZAŁ, aby wrócili do klasztoru na nieszpory. Nie-
stety, zakonnicy zostali zaatakowani przez barbarzyńców, którzy obcięli 
im głowy. 
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kl. Grzegorz Gałat CRL

    POSŁUSZEŃSTWO 

  PONAD ŻYCIE...

Dominikanie „pozostając” pod nakazem przeora, „zabrali” swoje głowy  
i wrócili na nieszpory, aby zaraz po ich odmówieniu położyć się i umrzeć 
spełniwszy ostatnie polecenie przełożonego.
      Jest to przepiękna legenda, opisująca jedną z trzech rad ewange-
licznych, którą ślubuje się w zakonach. Można zadać sobie pytanie,  
„czy ślub posłuszeństwa jest aż tak ważny?”
         Co dla mnie oznacza jeden z trzech ślubów?
      Posłuszeństwo to filar naszego życia zakonnego. Nie można być 
gorliwym nowicjuszem, alumnem, ojcem czy bratem zakonnym lub do-
brym przełożonym, jeśli się nie posiada łaski posłuszeństwa. Posłu-
szeństwa  nie można nauczyć się z książek ani przez mądre opowieści.  
Tej rady ewangelicznej trzeba uczyć się całe życie, ciągle nad nią pracować  
i ją udoskonalać. Trudno czasem podporządkować się woli przełożonych, 
jeśli ona nie jest zgodna z naszą wizją. Wtedy pomaga wiara i ufność,  
że sam Bóg tego od nas chce. Z posłuszeństwa płyną same korzyści, 
spokój, zgoda, otwartość, wzajemna pomoc… Doświadczyć w swoim ży-
ciu prawdziwego i szczerego posłuszeństwa, to jak złapać Pana Boga  
„za nogi”. Nie ma wspanialszego prezentu dla Boga, jak wielbienie Go 
sercem szczerym i posłusznym. 

wielkanocny_2015.indd   5 2015-03-15   20:46:03



6

kl. Łukasz Murański CRL

ROK ŻYCIA 

   KONSEKROWANEGO

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku 
do  2 lutego 2016 roku w całym Kościele trwa Rok Życia Konsekrowanego. 
Przeżywamy go pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie kon-
sekrowane w Kościele dzisiaj”. Rok poświęcony osobom konsekrowanym 
został przez papieża ogłoszony z racji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycz-
nej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, 
a także dekretu Perfectae caritatis mówiącego o odnowie życia zakon-
nego. Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2014 roku papież powiedział, 
że  życie konsekrowane jest złożone, pełne łaski, ale i grzeszności.Rok Ży-
cia Konsekrowanego jest wspaniałą okazją, aby nie tylko dziękować Bogu 
za dar osób konsekrowanych, ale także ukazać, jak bardzo życie konse-
krowane dynamizuje i ubogaca Kościół.  

Czym właściwie jest życie konsekrowane? Jego istota polega na na-
śladowaniu Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez ży-
cie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Co prawda wszyscy wierni  
są wezwani do naśladowania Chrystusa, jednak osoby konsekrowane  
są powołane do szczególnej zażyłości z Jezusem i oddania się Mu w spo-
sób niepodzielny. Poprzez życie w posłuszeństwie, nieposiadanie niczego  
na własność i poprzez zachowanie czystości, osoby konsekrowane pragną 
jak najlepiej służyć Bogu oraz wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia 
i życzliwości. Adhortacja apostolska Życie konsekrowane rozróżnia pięć 
form życia radami ewangelicznymi: instytuty zakonne oddane całkowicie 
kontemplacji, instytuty zakonne oddane dziełom apostolskim (tzw. czyn-
ne),
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        NIEŚCIE  ŚWIATŁO  CHRYSTUSA TAM, 

GDZIE  SĄ  NAJGĘSTSZE  CIEMNOŚCI  

                                    PAPIEŻ FRANCISZEK

instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego oraz stan dziewic, 
pustelników i wdów oddających się Bogu. Te formy życia poświęconego 
szczególnej służbie Bogu podejmowane są zarówno przez mężczyzn, 
jak i kobiety.

W dzisiejszym świecie wielu osobom brakuje radości życia, duża część 
społeczeństwa zdaje się cierpieć na „deficyt radości”. Osoby konsekro-
wane nie są powołane do wielkich gestów ani głoszenia szumnych słów, 
ale do świadectwa radości, pochodzącej z pewności bycia kochanym, 
z ufności, że życie nie kończy się tu na ziemi. Osoby konsekrowane ży-
jąc w wierności Bogu, pokazując radość, która w nich mieszka, stają się 
wspaniałym świadectwem tego, jak pójście za Chrystusem może zmieniać 
człowieka na lepsze. Zakonnicy i zakonnice - jak pisze papież Franciszek 
- powinni być mężczyznami i kobietami zdolnymi obudzić świat. W świe-
cie, w którym jest tyle braku zaufania, zniechęcenia, depresji, oczekuje się  
od osób konsekrowanych, że będą świadczyć o istnieniu prawdziwe-
go szczęścia i  nadziei, które nie są owocem naszych własnych talen-
tów, zalet czy wiedzy, ale są darami Boga. Życie konsekrowane to powo-
łanie do tego, aby w konkretnym wymiarze – przyjąć styl życia Jezusa, 
Jego wewnętrzne postawy, pozwolić przeniknąć się Jego duchem.  Osoby 
należące do instytutów życia konsekrowanego mają budzić świat, ukazy-
wać prawdziwe wartości i być prawdziwymi świadkami Jezusa. Konsekro-
wani mają pokazać ludziom, że można żyć inaczej, piękniej - najlepiej, by 
świadczyli o tym swoim dobrym życiem.
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Trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytu-
tów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary 
i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpa-
sterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, 
służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, że w sytuacjach kryzysu 
w Kościele Duch Święty powoływał do istnienia nowe charyzmaty zakonne, 
które przyczyniały się do odnowy Kościoła. Dojrzałe wspólnoty zakonne, 
które modlą się, działają razem z innymi i dla dobra innych, stają się ży-
wym świadectwem, że pomimo różnic, jakie są między nami, możemy żyć  
w jedności i pokoju. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że życie konsekrowane 
wyraża się poprzez różnorodne duchowości, w których na swój sposób 
uczestniczą także niektórzy duchowni i osoby świeckie. A zatem do ko-
rzystania z charyzmatów zakonnych zaproszeni są również nie-zakonnicy. 
Dokonuje się to m.in. w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez oso-
by konsekrowane.  

Ktoś może zadać pytanie, czy życie konsekrowane jest Kościołowi i lu-
dziom naprawdę potrzebne? Praca tych wszystkich mężczyzn i kobiet, 
którzy należą do różnego rodzaju stowarzyszeń życia konsekrowanego, 
nabiera sensu i staje się w pełni zrozumiała dopiero wtedy, gdy popatrzymy 
na nie przez pryzmat wiary.
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Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, 
oparte na radach ewangelicznych. Czy ich wysiłki, złożone śluby, nie są 
stratą czasu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił święty Jan Paweł II stwier-
dzając: „Szczególnie oczekiwaną dzisiaj posługą osób konsekrowanych 
jest nieustanne wychodzenie wraz z całym Kościołem naprzeciw najwięk-
szej biedzie człowieka współczesnego: z powodu odrzucenia Boga wielu 
utraciło sens życia. Osoba konsekrowana staje pośród tych naszych braci 
jako żywe proroctwo zbawczej miłości Boga, a przez to jako żywy świadek 
radości i nadziei”.
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Dominika Truchan

 „ DROGA DO UDANEGO 

                 MAŁŻEŃSTWA...”

       Małżeństwo jak napisał bł. Paweł VI w swojej encyklice Humanae  
vitae „,-nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych 
sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym 
celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości”. Aby ten plan mógł 
się udać człowiek otrzymał od Boga specjalną łaskę - jest nią sakrament 
małżeństwa, będący zapewnieniem o pomocy Boga. Osoby, które chcą 
zawrzeć sakrament małżeństwa, muszą przejść odpowiednią drogę wy-
znaczoną przez Kościół. Ma ona pomóc w upewnieniu się, czy narzeczeni 
rzeczywiście pragną tą drogą osiągnąć świętość i spędzić ze sobą całe 
życie. 
      Każdy, kto pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, 
musi odbyć kurs przedmałżeński i udać się do poradni życia rodzinnego  
na trzy spotkania. Dla większości jest to formalność, polegająca na zdo-
byciu pieczątek „księdzu potrzebnych”. Są jednak i tacy, którym  wizyta 
w poradni pozwoliła uświadomić sobie, na jak ważny krok się decydują. 
Wiele par dopiero podczas wizyty w poradni zdaje sobie sprawę z tego,  
że mają odmienne zdanie na kluczowe kwestie małżeńskie. Ktoś powie,  
że przeciwieństwa się przyciągają, ale takie rzeczy jak np. planowanie  
ilości potomstwa, czy kwestia pracy i utrzymania domu powinna być doga-
dana przed ślubem. Tymczasem często dochodzi do sytuacji, gdy na py-
tanie o wychowanie dziecka narzeczony odpowiada, że przyszła żona po-
winna być w domu i zająć się wychowaniem, podczas gdy ona chce szybko 
wrócić do pracy. Pojawia się problem, który potem zamienia się w kryzys  
i szybki rozpad pięknej miłości, która przecież miała trwać aż do śmierci... 

wielkanocny_2015.indd   10 2015-03-15   20:46:06



11

       Narzeczeni są uświadamiani o obowiązkach, które na siebie  
zaciągają przed Bogiem oraz informowani o nauczaniu Kościoła w wielu 
trudnych kwestiach jak np. antykoncepcja, in vitro czy wychowanie po-
tomstwa. Jako instruktor naturalnego planowania rodziny mogę nauczyć 
metody planowania potomstwa; pary często pytane o to, ile chciałyby 
mieć dzieci, odpowiadają (niezwykle pobożnie): „ile Bóg da...” No i często 
kończy się to tym, że sięgają po antykoncepcję, która prowadzi do chorób  
i zatarcia uczuć, a z aktu miłości, którego celem jest prokreacja, staje się  
pustym używaniem swoich ciał do zaspokojenia popędu. Stąd też natu-
ralna metoda planowania rodziny pozwala na kontrolę nad swoją płod-
nością i wymaga od pary współpracy. Nie jest tak, jak się często słyszy, 
że tylko kobieta jest w ciąży. To małżeństwo oczekuje potomstwa, i ojciec  
i matka, dlatego powinni wspólnie pielęgnować dar przekazywania życia,  
którym zostali obdarzeni. Jednak wiele par współżyje ze sobą przed ślubem,  
a nawet ma już dzieci. Jest to trudne zjawisko związków mieszkających ze 
sobą na tak zwaną próbę, co prowadzi u nich do wypaczenia znaczenia 
sakramentu małżeństwa. Wiele takich par się rozpada, wchodzi w nowe 
związki krzywdząc swoje dzieci, ale też i siebie. Całe szczęście, do po-
radni przychodzi też wiele pięknych par, obdarzonych dużą świadomością  
i odpowiedzialnością. Ważne jest, aby uświadomili sobie, że małżeństwo 
ma być ich drogą do świętości. Mają się stać „współpracownikami Boga  
w dziele stworzenia” (Paweł VI, Humanae vitae). Poradnia życia rodzin-
nego nie służy tylko do spotkań z narzeczonymi, jest ona także miejscem, 
do którego mogą przychodzić małżonkowie po wsparcie w chwilach trud-
ności, gdy problemy, które pojawiły się w ich rodzinie, wydają się być  
nie do przezwyciężenia. Posługa w poradni jest trudna, ale i piękna.  
Pozwala ona na przekazywanie swojego doświadczenia, aby jak najwię-
cej par budowało swoje małżeństwo na fundamencie miłości, wiary, praw-
dy i zaufania. Kościół wspiera rodziny i małżeństwa, dając im za wzór 
wielu świętych, m.in. św. Joannę Berettę Molla, św. Państwa Martin- ro-
dziców św. Teresy z Lisieux. W wieku XX i XXI wzrosło zainteresowanie 
sprawami rodziny dzięki papieżom, a zwłaszcza św. Janowi Pawłowi II,  
który wykazywał wielką troskę o rodziny. Nie zapominajmy, że aby rodzina 
była święta, musi budować więź z Bogiem opartą na miłości do Niego.
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nov. Wiktor Ruszlewicz

 Popiół jest znakiem o głębokiej wymowie. To symbol odrodzenia 
życia, abyśmy oczyszczeni przez modlitwę, post i jałmużnę, mogli naro-
dzić się na nowo dla Chrystusa. W okresie wielkopostnym Kościół wzy-
wa wszystkich wiernych, aby ze szczególną starannością wypełniali dobre 
uczynki, dzięki którym człowiek skruszony w sercu otrzymuje przebaczenie 
swoich grzechów.
 Popiół to symbol naszej wiary w to, że dzięki oczyszczeniu z grze-
chów, będziemy mogli z czystym sercem trwać przy Chrystusie Zmartwych-
wstałym. Wielki Post ma przygotować wszystkich chrześcijan do święto-
wania pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego. Tylko pełne uczestnictwo  
w wielkanocnej Eucharystii pozwoli wiernym przeżyć ten najważniejszy czas  
w ciągu całego roku liturgicznego. 
 Popiół to wreszcie znak zmartwychwstania - zmartwychwsta-
nia starego, grzesznego człowieka, który ożywa dzięki mocy Chry-
stusa wskrzeszającego wszystko, co umarło. Po oczyszczeniu przez 
sakrament pokuty człowiek na nowo rodzi się dla Jezusa, który przyj-
muje każdego grzesznika, jeśli tylko żałuje za popełnione przewinie-
nia. Popiół to symbol ułomności i przemijania człowieka, znak żało-

          czyli o popiele słów kilka

 „Marność nad marnościami,       

wszystko marność…”
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by, a posypanie nim głowy zawsze wyraża skargę, smutek, pokutę  
i skruchę. 
 Zwyczaj posypania głów popiołem został wprowadzony w IV wie-
ku. Najpierw zarezerwowany był dla tych, którzy publicznie odprawiali po-
kutę. Publiczna pokuta musiała być podjęta za takie grzechy jak morder-
stwo, nierząd, zaparcie się wiary, a więc bardzo poważne wykroczenia. 
Osoby, które dopuściły się takich przewinień, posypywały głowy popiołem, 
przywdziewały zgrzebne szaty i włosiennice oraz żyły o chlebie i wodzie.  
Nie miały też wstępu do kościoła aż do Wielkiego Czwartku. Do spowiedzi 
mogły przystąpić dopiero w Wielki Czwartek, gdyż był to dzień odpuszcze-
nia grzechów. Po 600 latach, w XI wieku papież Urban II uczynił posypa-
nie głowy popiołem obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Mogli  
w nim uczestniczyć wszyscy wierni. Zmieniła się dyscyplina pokutna, nato-
miast sama wymowa, sens tego gestu, pozostał taki sam. Popiół używany  
w liturgii Środy Popielcowej uzyskiwany jest ze spalenia palm wielkanoc-
nych, poświęconych w Niedzielę Palmową ubiegłego roku. 
 Posypując głowy wiernych popiołem, kapłan wypowiada pewne 
formuły. Pierwsza formuła - „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” - po-
chodzi ze Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 19). Są to słowa, 
które Bóg skierował do człowieka, kiedy ten dopuścił się grzechu pierwo-
rodnego.
  Druga formuła - „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - za-
czerpnięta została z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,15). Są to pierwsze 
słowa Pana Jezusa, którymi rozpoczął swoją publiczną działalność, kiedy  
po 40-dniowym poście na pustyni przybył do Galilei. Jezus zawarł w nich 
cały sens swojego przyjścia do ludzi. Przyjęło się uważać, że pierwsza 
formuła pokazuje znikomość ludzkiego życia i nieuchronność śmierci. 
 Myślę jednak, że najważniejszy powód to chęć zatrzymania się, 
odnalezienia punktu odniesienia, refleksji nad tym, co się robi, przypo-
mnienia sobie o Panu Bogu, o tym, co jest ważne. To, że ludzie tak tłumnie 
przychodzą do kościoła, wynika po prostu z potrzeby. W Środę Popielcową  
odczytywana jest zawsze ta sama Ewangelia wg św. Mateusza, wska-
zująca na pewne priorytety. Otrzymujemy wskazówki, które mogą pomóc  
w przeżyciu okresu Wielkiego Postu. Zarówno post, jak i wewnętrzne 
wyciszenie są ludziom potrzebne, żeby mogli dobrze przygotować się  
do Wielkanocy. Celem jest spotkanie z Bogiem, a obrzędy Środy Popiel-
cowej są etapem w drodze do tego celu. 
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Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwsta-

nia Pańskiego uważa się za „matkę wszystkich wigilii”(św. 

Augustyn, Sermo 219). Kościół czuwając, oczekuje zmartwych-

wstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały 

obchód tej świętej wigilii powinien się odbyć w nocy, to znaczy 

rozpocząć się po zapadnięciu nocy, albo skończyć przed świ-

tem dnia niedzielnego.

Okres Wielkiego Postu posiada głębokie znaczenie w życiu każdego 
chrześcijanina. Ma za zadanie przygotować nas do obchodzenia najważ-
niejszej tajemnicy chrześcijaństwa – tej, która stanowi fundament naszej 
wiary i jednocześnie nadaje jej sens. W przeżywaniu pamiątki wydarzeń 
zbawczych trzech ostatnich dni życia Jezusa, które zmieniły bieg historii 
ludzkości i całego świata, a także nadały jej nowy sens przez powszechne 
Odkupienie, pomaga nam liturgia Triduum Paschalnego.

Według tradycji żydowskiej, dni były liczone od zapadnięcia zmro-
ku. Kościół przejął ten zwyczaj, rozpoczynając celebrację ważnych uro-
czystości od nieszporów (modlitw wieczornych) dnia poprzedzającego,  
czyli tzw. wigilii. Ponadto Zmartwychwstanie dokonało się w noc po zakoń-

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

nov. Sebastian Krukowski 

SYMBOLIKA I ZNACZENIE
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czeniu szabatu, stąd obchody Świąt Wielkanocnych zaczynają się od Wi-
gilii Paschalnej, podczas której odśpiewujemy radosne Alleluja na cześć 
Zmartwychwstałego.

Na początku należy powiedzieć o charakterze samego dnia Wielkiej 
Soboty. Dominuje w tym dniu „cisza żałobna”. Kościół po przeżyciu naj-
tragiczniejszych chwil w życiu Chrystusa – Jego męki i śmierci na krzyżu 
– trwa teraz przy grobie Pańskim. W tym dniu nie odprawia się mszy świę-
tych, a ołtarz pozostaje obnażony. W godzinach porannych ma miejsce 
poświęcenie pokarmów wielkanocnych, połączonych często z adoracją 
Bożego grobu i wielkopiątkowego Krzyża.

Wielka Sobota nie ma własnych nabożeństw. Nie należy jej także my-
lić z celebracją Wigilii Paschalnej, gdyż ta należy już do obchodów Wielka-
nocy. Jest chrześcijańskim obchodem Paschy, swymi korzeniami sięgając 
do momentu przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Rozpoczyna się 
liturgią światła, podczas której do pogrążonej w mroku świątyni wnosi się 
procesyjnie paschał – świecę symbolizującą światło Zmartwychwstałego 
Pana, rozpaloną od ognia poświęconego przed drzwiami świątyni. Po za-
paleniu wszystkich świateł w kościele diakon lub kapłan odśpiewuje uro-
czyste Orędzie wielkanocne Exultet, obwieszczając światu wielką tajemni-
cę zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i wszelkim złem.

W dalszej kolejności następuje liturgia Słowa Bożego, składająca się  
z siedmiu czytań ze Starego Testamentu, obejmujących najważniejsze 
wydarzenia w historii Zbawienia (opis stworzenia świata i człowieka, 
ofiara Abrahama z jego syna Izaaka, przejście Izraelitów przez Morze 
Czerwone, obietnica odkupienia Jerozolimy, wezwanie do nawrócenia, 
obietnica dla nawróconych, obietnica oczyszczenia i wyzwolenia Izraela).  
Po nich zapala się świece ołtarzowe i odśpiewuje uroczyście hymn „Chwa-
ła na wysokości Bogu” (w trakcie którego, podobnie jak podczas Mszy 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony,  
a organy ponownie się odzywają), a lektor odczytuje Epistołę (z łac. epi-
stula – list) podsumowującą czytania ze Starego Testamentu w świetle 
Ofiary Nowego Przymierza. Po niej następuje śpiew pierwszego od czter-
dziestu dni Alleluja i po nim odczytywana jest Ewangelia. 

Po liturgii Słowa następuje liturgia chrzcielna, w trakcie której śpie-
wana jest Litania do Wszystkich Świętych symbolizującą prawdę,  
że przez chrzest człowiek zostaje włączony do wspólnoty obmytych Krwią 
Baranka. Po niej błogosławi się wodę poprzez trzykrotne zanurzenie  
w niej paschału. Zanurzenie to jest znakiem, że chrzest jest sakramen-
tem współumierania i współzmartwychwstania z Chrystusem (Rz 6).  
Na końcu tej części mszy świętej odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, 
podczas których wierni trzymają w rękach zapalone świece. Kapłan kro-
pi ich wodą święconą. W jej ramach może być celebrowany sakrament 
chrztu lub bierzmowania, gdy liturgię sprawuje biskup.

nov. Sebastian Krukowski 
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Dalsza część mszy – liturgia eucharystyczna – przebiega jak pod-
czas każdej uroczystości. Jeżeli liturgia kończy się po północy, ceremonię 
może uwieńczyć procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, 
wokół kościoła. Jeśli nie odbywa się procesja (gdyż w niektórych kościo-
łach procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed pierwszą mszą  
w niedzielę, o świcie), liturgia kończy się uroczystym błogosławieństwem. 
Jest to jedyna taka noc w roku, dlatego też i liturgia ma swój wyjątkowy 
przebieg. Poprzez jej celebrację chrześcijanie obwieszczają całemu świa-
tu, że Chrystus, który spełnił oczekiwania całego stworzenia, prawdziwie 
zmartwychwstał i nas odkupił. Z jej tajemnicy bierze moc cały Kościół.

Jak głosi Orędzie wielkanocne (Exsultet) „jest to zatem ta noc,  
która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu,  
a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej zie-
mi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca  
i gromadzi w społeczności świętych.”

Jest  to   jedyna   taka  noc   w  roku, toteż  i  liturgia  ma  swój  wyjątkowy   przebieg. 
Nią to chrześcijanie obwieszczają całemu światu, że Chrystus, który spełnił 
oczekiwania całego stworzenia, prawdziwie zmartwychwstał i nas odkupił.  
Z jej tajemnicy bierze moc cały Kościół Święty. 
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Wiemy, żeś zmartWychWstał,       

   że ten cud praWdziWy, 

o Królu zWycięzco, bądź nam

          miłościWy.
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Artur Lisowski

       W tym roku przeżywamy szczególny jubileusz - 1500-setną rocz-
nicę istnienia Kanoników Regularnych Świętego Augustyna Kongregacji 
Świętego Maurycego. Postaramy się trochę przybliżyć naszym czytelni-
kom wspólnotę, która ma swój dom nad górską przełęczą Agaunensis 
w Szwajcarii. 
         Początki jej powstania datuje się na rok 512, kiedy to św. Sigismond, 
król Burgundów, ledwie co nawrócony na katolicyzm, pragnął uhonoro-
wać relikwie św. Maurycego i jego Towarzyszy, fundując pierwszy klasztor 
u stóp góry.
      Patron tego miejsca, św. Maurycy, był dowódcą legionów rzym-
skich z Teb. Stacjonował wraz ze swoimi towarzyszami w wiosce Agau-
nensis strzegącej przełęczy pomiędzy Alpami Galów a Germanią,  
która była bardzo ważnym strategicznie punktem dla Imperium Rzymskiego. 
Ze swoich obowiązków wywiązywał się perfekcyjnie lecz kiedy otrzymał 
rozkaz złożenia ofiary bogom pogańskim i zabicia miejscowych chrze-
ścijan, odmówił jego wykonania. Dowódca legionów oraz inni legioniści 
byli chrześcijanami i nie godzili się na rozlew krwi swoich braci w wierze.
      Za odmowę wykonania rozkazu cesarskiego Maurycy i cały jego 
legion został bezlitośnie zamordowany w miejscu zwanym Verolliez  
ok. 286 roku.
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Wokół relikwii św. Maurycego zawiązała się początkowo wspólnota kapła-
nów, którzy następnie przyjęli regułę św. Augustyna stając się kanonika-
mi regularnymi. Ich opactwo rozwijało się nieprzerwanie przez 1500 lat,  
nigdy nie pustoszejąc
     Do dzisiaj Kanonicy Regularni Św. Maurycego zajmują się tym, 
co wynika z ich charyzmatu zakonnego: duszpasterstwem, nauczaniem  
i odmawianiem godzin kanonicznych. I choć powszechnie używanym języ-
kiem jest francuski, to językiem liturgii tradycyjnie pozostaje łacina. 
        Zakonnicy żyją w miejscu szczególnym – to nie tylko cel pielgrzymek 
pragnących modlić się przy relikwiach św Maurycego, lecz także świadec-
two długiej i burzliwej historii chrześcijaństwa na tych terenach. 
   Warto również wspomnieć, że opat Agaunensis jest jednym 
z nielicznych na świecie opatów terytorialnych, któremu podległe są 
okoliczne parafie, i który traktowany jest tam jak ordynariusz miejsca. 
To ciekawe zjawisko w Kościele, a opactwo św. Maurycego jest jedynym 
takim ośrodkiem pozostającym pod opieką kanoników regularnych. 
      Zapewne rok 2015 będzie obfitował w różnorakie wydarzenia kul-
turalne, historyczne i religijne, upamiętniające tak wspaniały jubileusz. 
Mamy nadzieję, że czytelnicy będą mieli jeszcze okazję usłyszeć o tym 
wspaniałym miejscu, które nieprzerwanie od 1500 lat służy tamtejszej 
ludności i Kościołowi powszechnemu zgodnie z regułą św. Augustyna.
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 W tym miejscu chciałbym się zatrzymać nad samym opactwem 
Kanoników Regularnych Świętego Maurycego. Klasztor, który przez set-
ki lat stanowił i nadal stanowi miejsce licznych pielgrzymek, jesteś świa-
dectwem oddziaływania licznych wpływów i stylów architektonicznych,  
które doskonale wyważone, tworzą niezwykle spoistą budowlę. 
 Centralnym punktem kompleksu jest bazylika, ciesząca się tytułem 
katedry. Według tradycji, sam Karol Wielki przybył do bazyliki jako pokorny 
pielgrzym, aby oddać się modlitwie; tu również Rudolf I, król Burgundii, 
został proklamowany na króla.
 Wchodząc do katedry, od razu zauważa się przeróżne elementy 
stylów, które nadają świątyni monumentalną i podniosłą strukturę. Wie-
lowiekowa historia opactwa jest niejako wyrzeźbiona w kamieniu. Nawa 
boczna była zarezerwowana do celebracji Mszy Świętych w licznych  
kaplicach, w czasach, gdy nie była dopuszczalna koncelebracja Eu-
charystii. Narteks (kruchta) oraz nawy boczne z kaplicami dobudowano  
w  XX wieku, w czasie rozbudowy świątyni.
 Sercem katedry jest jednak prezbiterium, w którym kanonicy za-
siadają w imponujących barokowych stallach, aby oddawać cześć Bogu  
i sprawować sakramenty. Ołtarz na murze z ikoną św. Maurycego pocho-
dzi z 1727 roku, na dole spoczywa jego armia, sztandary rzymskie, rózgi 
liktorów i klejnot herbowy. 
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 Dookoła kopuły i powyżej pre-
zbiterium przedstawieni są czterej święci 
związani z tym klasztorem: św. Maurycy, 
św. Theoudule, św. Zygmunt, św. Augu-
styn. Nowy ołtarz wykonany z czarnego 
marmuru pochodzi z 2005 roku i jest wi-
docznym znakiem komunii   (tj. jedności, 
wspólnoty) kapłańskiej Kanoników. Sło-
wo Boże proklamowane jest z masyw-
nej ambony z VIII wieku, z rzeźbionym 
krzyżem udekorowanym winogronem 
i zbożem, aby przypomnieć łączność 
między Pismem Świętym a Eucharystią. 
Dwie czerwone lilie, które przecinają bruk 
w prezbiterium, przypominają przelaną 
krew na tej ziemi, która stała się nasie-
niem nowych chrześcijan, jak o tym pisał 
Tertulian.
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nie maO Kimś, kogo już z nami
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kl. Rafał Przestrzelski CRL 

nie maO Kimś, kogo już z nami

      

      "Śpieszmy się kochać ludzi,
        bo tak szybko odchodzą..."
                 ks. Jan Twardowski

     
      
      2 stycznia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w wieku 91 lat 
odszedł do Pana ks. Stefan Ryłko CRL.

      Urodził się w 1921 roku w Ujsołach. Święcenia kapłańskie przyjął  
w 1949 roku. W zakonie przeżył 72 lata. Zostanie zapamiętany  
jako wieloletni pracownik krakowskiej Kurii Metropolitalnej, histo-
ryk oraz postulator spraw kanonizacyjnych. Pracował przy proce-
sach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych - m.in. św. Stanisława Kazi-
mierczyka, św. Królowej Jadwigi,  św. Brata Alberta Chmielowskiego  
czy św. Siostry Faustyny Kowalskiej. 
      Wiele osób pytało nas, jak to jest żyć z kimś takim pod jednym 
dachem. Jakim był człowiekiem? Przyznaję, że trudno jest pisać  
o ks. Stefanie w czasie przeszłym… jeszcze do niedawna widywaliśmy 
go w kaplicy czy przy wspólnym stole. Z pewnością był jedyny w swoim 
rodzaju.

kl. Rafał Przestrzelski CRL
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MŁODY DUCHEM
        Zapamiętamy go na pewno jako starszego księdza o młodym duchu. 
Dzięki temu, że w latach sześćdziesiątych nauczył się szybkiego pisania 
na maszynie, jako pierwszy w klasztorze stał się posiadaczem komputera. 
To było jego główne narzędzie pracy. Dbał o niego z wyjątkową pieczołowi-
tością. Kapłsn ten bardzo zwinnie obchodził się z maszyną do kserowania. 
Współbracia pamiętają jak będący po osiemdziesiątce ks. Stefan samo-
dzielnie nosił ksero, do czego zwykle potrzebni byli dwaj młodzi klerycy.

FILAR W KAPLICY
       Praktycznie do końca swoich dni pomagał wiernym w sprawach mał-
żeńskich. Nieraz widywałem go z interesantami w rozmównicy klasztor-
nej. Jako znawca prawa kanonicznego służył wiedzą i doświadczeniem.  
Mimo że pod koniec życia bardzo cierpiał z powodu niedomagań związa-
nych ze starszym wiekiem, zawsze był filarem modlitwy w kaplicy zakonnej. 
Każdego dnia rano celebrował Mszę Świętą w bazylice Bożego Ciała. Czę-
sto widywałem go zanurzonego w głębokiej modlitwie. Dawał w ten sposób 
bardzo wymowne świadectwo wiary.
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DOBRY STRÓŻ
       Latem klasztor nieco pu-
stoszeje. Księża i klerycy wy-
jeżdżają na wakacje. Kiedyś,  
gdy znienacka pojawiłem się  
w klasztorze, on od razu o tym 
wiedział. Mimo że klasztor i se-
minarium są nieco od siebie 
oddalone, ks. Stefan jako do-
bry stróż czuwał nad semina-
rium pod naszą nieobecność.  
       Bardzo dbał o kleryków. 
Wiele wdzięcznych osób, rodzi-
na i siostry zakonne przynosiły 
mu owoce i słodycze. Ks. Stefan 
wszystko oddawał to nam klery-
kom – zawsze z wielką radością.  
Zdecydowanie bardziej troszczył 
się o innych niż o siebie. Nie miał 
wielkich wymagań, żył skrom-
nie.  Zapytany o samopoczucie 

zawsze z uśmiechem odpowiadał „dobzie, dobzie”. Nigdy nie słyszałem,  
żeby na coś narzekał. Miał mocny charakter, dążył zdecydowanie do celu. 
Był szczęśliwy, że dzięki zakończonym procesom kanonizacyjnym i korona-
cjom obrazów, mógł zostawić coś dla potomnych. 

SKROMNY I ŻYCZLIWY
        Znany był też z dość niezwykłego „hobby”. Co jakiś czas do klaszto-
ru przychodziła pocztą tajemnicza paczka do ks. Stefana. W środku były 
kostki wosku. Ks. Stefan samodzielnie wytwarzał znicze, które później za-
nosił na zakonny grób kanoników, który znajduje się na Rakowickim cmen-
tarzu. W trakcie produkcji zniczy po klasztorze rozchodził się zapach wosku.  
Tak troszczył się o zmarłych współbraci. Teraz jest już zapewne z nimi. Wie-
rzę, że wstawia się w niebie za nami. Mimo, że dokonał w życiu wielkich rze-
czy, to pozostał bardzo prostym i skromnym człowiekiem. Robił zawsze to, 
co do niego należało. Do końca aktywny, życzliwy i pogrążony w modlitwie.  
Takim go zapamiętamy.
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Kronika Seminarium 
                                                           nov. Adam Stelmaszewski
WIGILIA U KANONIKÓW
Kraków, 24 grudnia 2014

 W krakowskim klasztorze obchody Świąt Bożego Narodzenia roz-
poczęły się nieszporami połączonymi z absolucją generalną (uwolnieniem 
od konsekwencji grzechów) w kaplicy zakonnej. Następnie w refektarzu, 
po odczytaniu przez ks. przeora Dariusza Kaczyńskiego CRL fragmentu 
z Ewangelii, łamaliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. 
Na zakończenie śpiewaliśmy wspólnie kolędy, co należy do tradycji domu 
krakowskiego. W tym roku radosne śpiewanie kolęd i pastorałek rozpoczę-
te w refektarzu, a zakończone na klasztorym holu, zajęło nam półtorej go-
dziny! Wszystko zwieńczyła uroczysta Pasterka w Bazylice Bożego Ciała, 
której przewodniczył ks. Piotr Walczak CRL, proboszcz krakowskiej parafii.
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Seminarium 

KOLĘDA W KLASZTORZE
Kraków, 6 stycznia 2015

6 stycznia 2015 roku w klasztorze Bożego Ciała odbyła się tradycyj-
nie wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. W tym roku poprowadził ją nasz 
magister, ks. Maciej Siepietowski CRL, przy wsparciu kleryków i nowicju-
szy. Śpiewając kolędy odwiedziliśmy wszystkich współbraci, którzy przy-
jęli nas bardzo życzliwie. Niech dobry Bóg obdarzy hojnie swym błogosła-
wieństwem całą wspólnotę Księży Kanoników Regularnych Laterańskich  
na cały 2015 rok.
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POGRZEB Ś. P. KS. STEFANA RYŁKO CRL
Kraków, 8 stycznia 2015

W czwartek, 8 stycznia 2015 roku uczestniczyliśmy w pogrzebie na-
szego współbrata, ks. prof. Stefana Ryłko CRL, który zmarł w Krakowie 2 
stycznia. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem trumny do Bazyliki 
Bożego Ciała w Krakowie. Po odśpiewaniu jutrzni za zmarłych nastąpiła 
Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, ks. 
Stanisława kard. Dziwisza. Homilię wygłosił ks. dr. Stanisław Więzik CRL. 
Potem udaliśmy się wraz z licznymi uczestnikami pogrzebu na cmentarz Ra-
kowicki, gdzie złożyliśmy ciało naszego współbrata w grobowcu zakonnym.
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DZIEŃ NOWICJUSZY
Kraków, 21 stycznia 2015

21 stycznia, we wspomnienie św. Agnieszki, obchodziliśmy w na-
szej wspólnocie dzień nowicjuszy. Najmłodsi współbracia przygotowali  
z tej okazji krótkie przedstawienie i smaczny poczęstunek. Dzień ten sta-
nowił prawie półmetek przed 28 sierpnia, uroczystością św. Augustyna  
i dniem profesji (ślubów) zakonnych, do których przygotowują się bracia 
nowicjusze w tym wstępnym roku formacji zakonnej.

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kraków, 2 lutego 2015
 
    W poniedziałek 2 lutego 2015 roku wspólnota Kanoników Regular-
nych Laterańskich wraz z całym Kościołem świętowała Dzień Życia Kon-
sekrowanego. Centrum obchodów stanowiła uroczysta Msza Święta 
koncelebrowana przez krakowski konwent o godzinie 12.00, której prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Szczecina CRL, wizytator polskiej 
prowincji Kanoników Regularnych. Liturgia była połączona z procesją  
ze świecami po nawach bazyliki oraz odnowieniem ślubów zakonnych.  
Tegoroczne obchody nabrały szczególnego wymiaru także dzięki przeży-
wanemu aktualnie w Kościele Rokowi Życia Konsekrowanego, ogłoszone-
mu przez papieża Franciszka.
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FERIE ZIMOWE
Ełk, 9 - 17 lutego 2015

Od 9 do 17 lutego spędziliśmy wspólnie nasze ferie zimowe w jednej  
z naszych kanonii, w Ełku, pośród mazurskich jezior. Tam regenerowaliśmy 
siły po zimowej sesji egzaminacyjnej zwiedzając okolicę. Nawiedziliśmy 
między innymi sanktuarium Matki Bożej w Sejnach, oraz Katedrę i Sobór  
św. Mikołaja w Białymstoku. Po wypoczynku wróciliśmy do Krakowa,  
by wraz z nastaniem Środą Popielcową rozpocząć rekolekcje wielkopostne.

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
Kraków, 26 stycznia - 6 lutego 2015
 
     Od 26 stycznia do 6 lutego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
w Krakowie, gdzie uczestniczymy na co dzień w wykładach, odbyła się zi-
mowa sesja egzaminacyjna, w czasie której wykładowcy sprawdzali naszą 
wiedzę, którą zdobywaliśmy od października. Był to czas wytężonej pracy 
naukowej, dlatego z radością po jego zakończeniu powitaliśmy ferie zimo-
we.
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REKOLEKCJE WIELKOPOTNE W SEMINARIUM
Kraków, 18 - 20 lutego 2015

W dniach od 18 do 20 lutego w naszym seminarium przeżywaliśmy re-
kolekcje wielkopostne prowadzone przez naszego współbrata, ks. Piotra 
Szydełko CRL z Drezdenka. Te trzy dni skupienia na rozpoczęcie okresu 
pokuty spędziliśmy rozważając bogactwo Eucharystii. Zwłaszcza tu, w Kra-
kowie, w naszym klasztorze i bazylice poświęconym tajemnicy Obecności 
Pana, temat nabiera szczególnego znaczenia. Księdzu rekolekcjoniście  
za ten pełen dobrego zasiewu czas składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

POSŁUGA AKOLITATU
Kraków, 5 marca 2015

W czwartek, 5 marca 2015 roku nasz współbrat Łukasz Murański CRL, 
kleryk czwartego roku, przyjął w Bazylice Bożego Ciała posługę akolita-
tu z rąk ks. Mariana Szczecina CRL, wizytatora polskiej prowincji Kano-
ników Regularnych Laterańskich. Miało to miejsce w czasie Mszy Świętej 
o godzinie 19.00, która została odprawiona przed ołtarzem-mauzoleum 
św. Stanisława Kazimierczyka. Przez tę posługę Łukasz jest szczególnie 
związany z Sakramentem Ołtarza. Może m.in. rodzielać Komunię Świętą,  
czy wystawiać Najświętszy Sakrament.  
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Regularne informacje  
o naszym Seminarium znajdziesz na stronie  

WWW.KANONICY.PL  
w zakładce „seminarium” 

	 Niech	 Zmartwychwstały	 Pan	 udziela	 Wam	

wszelkich	 łask,	 a	 nade	 wszystko	 niech	 Was	 obda-

rzy	 pokojem,	 abyście	 wśród	 trosk	 niełatwego	 dziś	 

życia,	zaczerpnęli	siłę	z	wiary,	która	rodząc	nadzieję	 

pozwoli	pokonać	wszelkie	trudy.

	 Niech	 Chrystus	 da	 każdemu	 z	 Was	 to,	 

czego	 najbardziej	 potrzebuje:	 zdrowie	 chorym,	 ra-

dość	 smutnym,	 bezrobotnym	 pracę,	 skłóconym	 po-

jednanie,	wątpiącym	umocienie	w	wierze.	Niech	otrze	 

z	Waszych	oczu	wszelką	łzę	i	trudne	chwile	przemie-

ni	 w	 radość,	 bo	 On	 rzeczywiście	 zmartwychwstał!	 

Alleluja!
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