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Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum

     W tym wakacyjnym czasie z radością oddajemy w Wasze ręce kolejny 
numer „Cor Unum”.
 Kilka artykułów poświęciliśmy objawieniom Matki Bożej  
w Gietrzwałdzie, a także nieco szerzej pochyliliśmy się nad tematyką 
objawień, co z pewnością pozwoli lepiej zgłębić zdarzenia wspominane  
w sanktuarium, które Kanonicy mają pod swoją opieką. Pomoże w tym  
z pewnością artykuł poświęcony modlitwie różańcowej, o którą kilkakrot-
nie prosiła Maryja objawiając się na warmijskiej ziemi.
     W rubryce poświęconej kongregacjom zakonu Kanoników Regularnych 
opisaliśmy kongregację francuską św. Wiktora, której członkowie byli po-
tocznie zwani wiktorynami. 
    Przeżywając 25. rocznicę refundacji klasztoru w Mstowie koło Często-
chowy, przedstawiamy artykuł poświęcony obecności Kanoników Regu-
larnych w tej miejscowości. 
   Sierpień jest tradycyjnie przeżywany jako miesiąc trzeźwości, dlatego 
też zamieszczamy artykuł dedykowany temu zagadnieniu, pokazując,  
że alkohol – choć nie jest zły sam w sobie – wymaga jednak mądrego 
użycia, a wstrzemięźliwość jest zawsze wielką cnotą. 
  Podejmujemy w bierzącym numerze zagadnienie pokoju i wojny  
w świetle wiary chrześcijańskiej. 
    Numer tradycyjnie wieńczy Kronika Seminarium, w której przybliżamy 
Państwu codzienne życie kleryków i nowicjuszy naszego Zakonu.
Życzymy miłej lektury!
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kl. Lukasz Murański CRL

      Gietrzwałd, mała warmińska wieś leżąca nad rzeką Giłwą, 
stała się w roku 1877 świadkiem niezwykłego dialogu – dialo-
gu Nieba z Ziemią. To właśnie w Gietrzwałdzie od 27 czerwca  
do 16 września 1877 roku Matka Boża objawiała się dwóm 
dziewczynkom, trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwu-
nastoletniej Barbarze Samulowskiej. Maryja ukazywała się im  
na klonie rosnącym niedaleko kościoła. Piękna Pani –  
tak o Matce Najświętszej mówiły Justyna i Barbara, przekazy-
wała dziewczynkom swoje orędzie i odpowiadała na zadawane 
Jej pytania. Wydarzenia te odbiły się szerokim echem w całej 
Europie, porównuje się je do objawień w La Salette czy Lourdes.  
Jeśli dawniej sanktuarium było znane tylko w najbliższej okolicy, 
to z chwilą rozpoczęcia objawień do Gietrzwałdu zaczeli przy-
bywać pątnicy ze wszystkich stron Polski, a także z zagranicy. 
        27 czerwca 1877 roku trzynastoletnia Justynka Szafryń-
ska wracała wraz z mamą z kościoła w Gietrzwałdzie. Nie uszły 
daleko, kiedy Justynka zauważyła na pobliskim klonie coś białe-
go. Podeszła bliżej i spostrzegła wielką jasność i jasną postać. 
Ksiądz Augustyn Weichsel, który właśnie nadszedł, zaintere-
sował się opowieścią dziewczynki. Ksiądz zaciekawiony tym,  
co powiedziała mu Justynka, kazał przyjść dziewczynce na-
stępnego dnia. Miała wówczas stanąć pod drzewem i odmówić 
różaniec. Gdy dziewczynka odmawiała modlitwę różańcową,  
zobaczyła w pewnym momencie jasność, z której wyłoniła się 
Pani zasiadająca na złotym tronie. Pięknej Pani towarzyszyli 

 Matko Gietrzwałdzka, 
      módl się za nami!
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aniołowie, którzy po pewnym czasie unieśli się do nieba i zstąpili ponow-
nie, trzymając Dzieciątko Jezus ubrane w złotą szatę. Tego dnia prócz  
Justynki jeszcze jedna dziewczynka widziała Matkę Bożą. Dwunastoletnia 
Basia Samulowska stała się drugim świadkiem Maryjnych objawień. Matka 
Boża ukazywała się dziewczynkom ponad 160 razy, ostatnie objawienie 
miało miejsce 16 września. Tak samo jak w Lourdes i Fatimie, Maryja uka-
zała się w Gietrzwałdzie dzieciom wiejskim, prostym i ubogim. W Lourdes 
w grocie skalnej, w Fatimie na dębie, a w Gietrzwałdzie w koronie klonu. 
We wszystkich objawieniach ukazywała się jako Niepokalana Dziewica.

    Maryja zwracała się do dziewczynek w języku polskim, przynosząc  
w ten sposób także nadzieję na odzyskanie wolności w latach wzmożonej 
walki z przejawami patriotyzmu i polskości. W czasie objawień wizjonerki 
zawsze modliły się na różańcu, Maryja zachęcała do tej modlitwy, najsilniej 
zaakcentowała potrzebę modlitwy różańcowej właśnie w Gietrzwałdzie. 
Maryja na gietrzwałdzkiej ziemi wyraziła pragnienie, by w miejscu obja-
wień wybudowano kapliczkę z figurą Niepokalanie Poczętej. Matka Boża 
podkreślała w Gietrzwałdzie szczególne znaczenie i rolę mszy świętej jako 
centrum życia każdego wyznawcy Jezusa. 8 września Maryja przekaza-
ła uspokajające, pełne matczynej miłości przesłanie: „Nie smućcie się,  
bo Ja będę zawsze przy was”. Matka Boża polecała posłuszeństwo ka-
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płanom, karciła złe prowadzenie się 
młodych dziewcząt oraz nadużywanie  
alkoholu. Czasem Maryja odpowiada-
ła na szczegółowe pytania. Potwier-
dziła, że żyje misjonarz Fox, natomiast 
o innym mężczyźnie powiedziała, 
że zginął. Dzień 8 września miał 
być ostatnim dniem objawień, wtedy 
też miała zostać postawiona figura,  
o której wzniesienie apelowała w jed-
nym z objawień Maryja. Zamówio-
na w Monachium rzeźba nie dotarła  
na wyznaczony czas do Gietrzwałdu, 
dlatego intronizacja figury odbyła się 
dopiero 16 września i wtedy też miały 
miejsce ostatnie objawienia.
     Od początku objawień dziewczynki 
pytały Maryję, czy przybywający cho-
rzy pielgrzymi doznają łaski uzdro-
wienia. Matka Boża obiecała, że takie 
wypadki będą miały miejsce, ale za-
wsze potrzebna jest modlitwa, popra-
wa życia, czasem zamówienie mszy 
świętej. Cudowne źródełko pobło-
gosławione przez Maryję przyciąga 
tłumy wiernych, którzy pragną prosić  
o zdrowie dla siebie i bliskich. Po-
dobnie sprawa ma się z płócienkami,  
które kładzione są u stóp figury,  
a którą poleciła wznieść Maryja. 
    Do zbadania medycznej strony 
objawień gietrzwałdzkich biskup war-
miński Filip Krementz powołał jako 
biegłych trzech lekarzy. Niektóre me-
tody badań przeprowadzanych przez 
lekarzy w celu ustalenia, czy dziew-
czynki rzeczywiście coś widzą, były 
bardzo kontrowersyjne. Lekarze wy-
ginali dziewczynką palce rąk, nakłu-
wali palce szpilką, drażnili źrenice,  
by zaobserwować oznaki odczuwania 
bólu. Zastosowano także inne metody,  
aby przekonać się, czy dziewczyn-
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ki nie są w zmowie. Wizjonerki w trakcie trwania objawień oddzielano,  
tak by nie mogły się widzieć ani kontaktować. Po zakończeniu widzenia 
Matki Bożej dziewczynki wypytywano o słowa Maryi i porównywano na-
stępnie zeznania Justyny i Barbary. Zeznania dziewczynek pokrywały się  
a występujące różnice były niewielkie i dotyczyły mało istotnych szcze-
gółów. Maryja przedstawiła się w Gietrzwałdzie jako Niepokalane Poczę-
cie. Jest to fakt znamienny, gdyż dogmat o Niepokalanym Poczęciu został 
ogłoszony w roku 1854, nikła jest więc szansa, by dwunastoletnia Barbara 
i o rok starsza Justyna mogły znać teologiczny sens słów Maryi o tym,  
że jest Niepokalanym Poczęciem.
       Życie wizjonerek po objawieniach nie było łatwe. Zostały poddane dłu-
gotrwałym i męczącym przesłuchaniom, nie ominęły ich represje ze stro-
ny władz pruskich. Obydwie wizjonerki wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia. Barbara Samulowska po kilkunastu latach pracy w Paryżu 
została misjonarką w Gwatemali, gdzie niosła pomoc chorym i cierpią-
cym. Zmarła w roku 1950 w opinii świętości, jej proces beatyfikacyjny jest  
w toku. Kościół uznał, że widzenia, które stały się udziałem dwóch dziew-
cząt z Gietrzwałdu, nie sprzeciwiają się wierze i moralności chrześcijań-
skiej. 11 września 1977 roku, sto lat po objawieniach, biskup warmiński 
Józef Drzazga wydał dekret zatwierdzający kult objawień Matki Bożej  
w Gietrzwałdzie. Stawia to Gietrzwałd wśród tak znanych sanktuariów  
jak Lourdes czy Fatima.
      Gietrzwałdzkie sanktuarium nawiedzają w ciągu całego roku rze-
sze pielgrzymów. Przybywają zwłaszcza ludzie chorzy, którym Matka 
Boża obiecała w Gietrzwałdzie szczególne łaski. Pielgrzymi modlą się  
najpierw przed figurą Maryi Niepokalanej w kapliczce objawień, wybudowa-
nej nieopodal miejsca, gdzie stał klon. Następnie przechodzą do bazyliki,  
aby tam modlić się przed obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej umiesz-
czonym w ołtarzu głównym. Później pątnicy udają się do źródełka, piją  
i obmywają się wodą, zabierają także do swoich domów i dzielą się nią  
z bliskimi. 
     Niech zachętą do odwiedzenia Sanktuarium w Gietrzwałdzie będą 
słowa arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza: „Minione lata potwier-
dziły jednak, że Gietrzwałd jest wyjątkowym miejscem, w którym Matka 
Boża wypraszała i wyprasza nadal wiernym rozmaite łaski, jakich udziela  
Jej Syn Jezus Chrystus.(…) Wspomniane łaski dotyczą zarówno orga-
nicznych uzdrowień, jak i tych, które związane są z przemianą ludzkich 
serc i ludzkiego życia. Dzieje się to zwłaszcza poprzez sakrament, jakim 
jest spowiedź święta, a więc Sakrament Pojednania z Bogiem i ludźmi.  
Gietrzwałd wywiera nadal wrażenie swoją ciszą, spokojem, a więc warun-
kami sprzyjającymi skupieniu (…). To miejsce trzeba odwiedzić, by doznać 
szczególnego przeżycia spotkania się z Matką Bożą i Jej Synem – naszym 
Zbawicielem”.
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O objawieniach
maryjnych

inaczej

                                  Nie należy się już spodziewać
                                  żadnego nowego objawienia publicznego

 przed chwalebnym ukazaniem sie Pana naszego,
 Jezusa Chrystusa. (KKK 66)

Po zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świę-
tego cuda – znaki, jakich dopełnił Chrystus, znajdują niejako swój 

„ciąg dalszy” w działalności Apostołów, a potem w działalności 
świętych i w dziejach Kościoła z pokolenia na pokolenie. Żywoty 

świętych, dzieje Kościoła, a przede wszystkim procesy kanoni-
zacyjne stanowią dokumentację, która po poddaniu jej bardzo 

surowej analizie ze strony krytyki historycznej i nauk medycznych 
potwierdza istnienie Mocy z wysokości, która przewyższa cały 

porządek natury i działa w nim.

św. Jan Paweł II

nov. Sebastian Krukowski
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    Kościół zawsze ostrożnie podchodzi do badania cudów i objawień, 
zwracając uwagę na skomplikowanie takich zjawisk, troskę o dobro  
autorytetu, wiarygodność Kościoła oraz odpowiedzialność za katechizację 
chrześcijan. W analizie biorą udział specjaliści reprezentujący różne dzie-
dziny naukowe. Proces uznawania przez Kościół objawień musi być wy-
starczająco długi, by móc dokładnie, bez pominięcia szczegółów, opisać 
i przeanalizować ich prawdziwość. Samo przyjęcie nawet zaakceptowa-
nych objawień sprawia niektórym trudności. Niekiedy do końca pozostają 
sceptyczni. Nic dziwnego – musi się ono przecież wiązać z głębokim ży-
ciem religijnym. Wiara w objawienia maryjne nie jest konieczna do zbawie-
nia, ale może zdziałać wiele dobrego, m.in. poznanie ich może przyczynić 
się do nowego spojrzenia na rzeczywistość czy być motorem nawrócenia.
      W swoim artykule postanowiłem nietypowo zestawić niektóre z obja-
wień maryjnych. Aby choć w nieznacznym stopniu przybliżyć temat każ-
dego z objawień, trzeba by napisać osobny artykuł, a prawdopodobnie  
i to stanowiłoby bardzo małe źródło informacji. Posługując się trochę 
schematycznym porównaniem, postarałem się dostrzec podobieństwa, 
różnice, znaleźć cechy wspólne objawień. Może takie spojrzenie na ten 
fenomen zachęci innych do dalszych poszukiwań.

      Ci, którym dane było widzieć Maryję – wizjonerzy
      
      Już na początku można stwierdzić, że ludzie, którym dane było 
uczestniczyć w tak wielkich wydarzeniach, jakimi są objawienia ma-
ryjne, nie mieli zazwyczaj zaawansowanej wiedzy teologicznej,  
lecz to, co było bardzo pożądane w oczach Bożych – głęboką wiarę.  
Paradoksalnie, mniejsza znajomość zagadnień teologicznych nie przeszka-
dzała im w tym, by spokojnie przeżywać spotkania z Matką Najświętszą,  
co więcej – nieanalizowanie zachodzących wydarzeń czy zupełnie przeciw-
ne niż kronikarskie patrzenie na kwestię objawień – zwyczajne tylko interpre-
towanie wypowiadanych do nich słów, pomogło im w zebraniu, zachowaniu,  
a także przekazaniu wygłoszonego orędzia, w dodatku w stanie praktycz-
nie dosłownym, niezmienionym.
         „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21).  
To zdanie rzuca światło na Boży wybór osób, które mają stać się po-
wiernikami tajemnic. I tak wizjonerami były w wielu miejscach dzie-
ci (Gietrzwałd, Fatima, Kibeho, Lourdes) albo osoby trochę starsze,  
ale mające skromny bagaż intelektualny (Rue du Bac, Guadalupe, Knock).  
Św. Paweł podkreśla: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata,  
aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i  to,  
co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie 
jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworze-
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nie nie chełpiło wobec Boga” 
(1 Kor 1, 27-29). Wystarczy 
spojrzeć na wcześniejsze wer-
sy, gdzie Apostoł podkreśla,  
że Bóg często postanawia 
powierzyć swą misję ludziom, 
którzy – jak się wydaje –  
są najmniej do tego przygoto-
wani. Pełni wiary i ufności, ob-
darzeni szczególnymi łaskami, 
znosili wszelkie trudy związa-
ne z uczestnictwem w tamtych 
wydarzeniach . Pamiętajmy  
opoczątkach badańnadobja-
wieniami, kiedyto ludzie ich 

doświadczający musieli często pokonywać albo siebie i własne ogra-
niczenia, albo przeszkody „świata zewnętrznego”: poddawani różno-
rakim testom, wywiadom itd. Jeśli te czynności miały rzeczywiście na 
celu zdemaskowanie oszustów podających się za wizjonerów, to poza  
zainteresowaniem ze strony innych, zyskaniem często niepotrzebnej sławy,  
bycie pośrednikiem przekazującym wiadomości od Matki Bożej musia-
ło być naprawdę niełatwym wyzwaniem. Zdarzyło się, że doświadcza-
jący objawień mieli własne choroby, dolegliwości, borykali się z biedą,  
brakiem     akceptacji     przez otoczenie, niezrozumieniem,   często     przedwczesną  
wg ludzkiego rozumowania śmiercią; z drugiej strony – dane im było uczest-
niczyć w wielkich tajemnicach, poznawać orędzie Boże, a nade wszystko 
osiągnąć wieczne szczęście z oglądania Nieba, którego zakosztowali już 
tu na Ziemi.

Ziemia, po której „stąpała” Maryja – miejsca objawień

    Także i miejscowości, które wybiera Matka Boża na miejsca swoich 
objawień, skłaniają do zadawania pytań. Czemu nieożywionymi świadka-
mi stają się małe wioski, położone z dala od głównych, ruchliwych tras, 
w otoczeniu przepięknych krajobrazów? Czemu objawienia dokonują 
się częściej z dala od największych miast czy stolic państw, na niezna-
nych terenach? To do takich zakątków udajemy się szukać wyciszenia, 
odpocznienia, zachwytu, a nawet sensu życia czy uwielbienia wielkości 
Boga Stwórcy. W ten sposób możemy zrozumieć taki wybór. Miejsca zda-
la od zgiełku i chaosu nowoczesnego świata pozwalają na towarzyszenie  
cudownym dziełom. Chociaż nieliczne odbywały się w mieście  
(Rue de Bac w Paryżu, Akita w Japonii), to jednak w miejscach sprzyjają-
cych kontemplacji, wyciszeniu, oddalonych od świata, np. w klasztorach – 
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oazach spokoju pozwalających zanurzyć się w duchowych źródłach łask.  
Sam Pan Jezus wybierał się najchętniej w miejsca odosobnione, odda-
lone, ogrody oliwne, wzgórza czy góry, również pustynie, aby tam modlić 
się do Ojca. Święty Ambroży wywodzi stąd piękną symbolikę teologiczną:  
„Nie każdy modlący się wychodzi na górę – istnieje również mo-
dlitwa grzesznej natury; lecz ten, kto modli się w sposób właściwy,  
wznosząc się od spraw ziemskich ku wyższym, osiąga szczyt najwznio-
ślejszego zapału”.
     

      Inną cechą miejsc objawień jest „bliskość” wody i kojarzących się z nią: 
źródeł, rzek, mostów… Oprócz pierwszego najważniejszego objaśnienia 
biblijnego symbolu, kojarzącego się przecież z obmyciem podczas chrztu 
św., a także z wylaniem Ducha Świętego, źródłem życia, łask, zestawia 
się wodę z pustynią. Wyschnięta ziemia, na którą dostanie się woda, staje 
się wspaniałym gruntem dla życia. „Bo rozleję wody po spragnionej glebie  
i zdroje po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje plemię i błogo-
sławieństwo moje na twych potomków. (Iz 44, 3)”.
   Idąc dalej w analizie, zauważamy bliskie związki z symbolem wody  
w wielu miejscach objawień. W Lourdes Bernadetta klęka, całuje ziemię, 
udaje się nad rzekę „zmylona” słowami, które usłyszała, wraca do groty, 
wydrąża dołek, z którego wytryskuje źródło. Podobnie dzieję się w Guada-
lupe. W La Salette źródło, które wcześniej wysychało, po objawieniach 
bije nieprzerwanie do dzisiaj. W Banneux i polskim Gietrzwałdzie Maryja 
błogosławi źródła.
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Różaniec, orędzia i prośby

    Maryja jest wysłanniczką Boga posłaną do ludzi w konkretnym na 
dany czas celu, jej ukazywanie się ma przypomnieć o wymiarze świętości  
w naszym świecie, wśród codziennie wykonywanych obowiązków,  
odwiedzanych miejsc, spotykanych ludzi. Jednocześnie Matka Boża,  
chociaż uczestnicząca w cudownych wydarzeniach, nie zmienia dogmatów,  
nie podważa słów wypowiedzianych w Piśmie Świętym, nie usuwa żad-
nych z istniejących zasad, co więcej – nic nowego nie dodaje. Prosi wy-
łącznie o wypełnianie istniejących już zasad, przypomina o rzeczach,  
których człowiek nie wypełnia, do których się nie stosuje, lub nie dostrzega 
ich mocy. Najświętsza Maryja Panna ukazała się wiele razy dominikanino-
wi Alanusowi de Rupe (1428–1475), żądając, aby żarliwie odmawiał róża-
niec i głosił kazania. Napisał swój Psałterz Maryi, zwany także „Różańcem 
Maryi”. „W tradycji dominikańskiej objawienia różańcowe bł. Alana należą  
do najważniejszych po objawieniach św. Dominika. Są uznane przez Ko-
ściół za autentyczne”. Od tego czasu sięga po Różaniec każdy, kto przez 
wstawiennictwo Maryi pragnie zanosić swe prośby do Boga. Maryja właśnie  
w objawieniach przypomina o wyjątkowej mocy szczególnie tej modlitwy, 
a my staramy się realizować Jej wezwania z objawień w Lourdes, Fatimy 
(„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakoń-
czenie wojny”), czy Gietrzwałdu („Chcę, abyście codziennie odmawiały 
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różaniec”). Jej orędzie można streścić w jednym zdaniu: „Odmawiajcie  
różaniec i pokutujcie za grzechy całego świata”. Matka Boża prosi także  
o to, by ludzie się nawrócili, więcej modlili, pokutowali, wierzyli, niekiedy 
także o wybudowanie kapliczki na miejscu objawień itd. W zamian ludz-
kość ma uratować się o klęsk, wojen i wiecznego potępienia. 
    Można by tak w nieskończoność analizować przykłady objawień,  
porównywać ich charakter i przesłanie, by w końcu móc zastanowić się 
nad swoim życiem i egzystencją całej ludzkości, nad losami naszej plane-
ty. Myślę, że będziemy mieli możliwość nie tylko dalszego poszukiwania 
cech wspólnych, ale także wypracowania właściwego oglądu na te liczne 
ponadnaturalne wydarzenia. Bo jeśli pewne elementy pojawiają się w nie-
jednym miejscu na ziemi, w różnym czasie, ludziom wielu narodowości,  
to znaczy, że mają szczególną wartość w oczach Boga i w dodatku możli-
we, że na ich podstawie będziemy rozliczani na sądzie ostatecznym. Mary-
ja, nasza Matka, która troszczy się o los swoich dzieci, swoim przykładem 
zachęca do postępowania właśnie tak jak Ona. Skorzystajmy i poza ana-
lizowaniem objawień i rozkładaniem ich na czynniki pierwsze, zechciejmy 
zauważyć to, co najważniejsze i od lat niezmienne: „Nawróćmy się i wierz-
my w Ewangelię”!
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nov. Wiktor Ruszlewicz

     Kilka słów 
             o Różańcu

      Wnętrze ciemnego kościoła. Domowe zacisze. Tramwaj, którym co-
dziennie rano podróżuje się do pracy. I on. Złożony z malutkich, przesu-
wanych wytrwale paciorków. Różaniec. Modlitwa z pozoru zwyczajna i do-
brze wszystkim wierzącym znana, tak naprawdę jednak niezwykła i ciągle  
nie do końca odkryta.    
     Po różaniec sięgają praktycznie wszyscy, którym udało się odkryć 
jego niezwykłą moc. Modlitwy na nim uczy się już dzieci, pomaga ludziom  
dojrzałym, często zagonionym i zapracowanym, nikogo nie dziwi widok 
kapłanów, którzy posługując w konfesjonałach, odmawiają kolejne „Zdro-
waś...”. Podtrzymuje na duchu starszych, krzepi strudzonych, pociesza 
złamanych na duchu. Wspiera małżonków w codziennych obowiązkach.  
I choć to październik najbardziej kojarzy się nam z tą właśnie modlitwą, 
podczas której zwracając się do Maryi przeżywamy poszczególne wyda-
rzenia z życia Pana Jezusa, warto zatrzymać się nad różańcem i przy oka-
zji nabożeństw majowych. 
      O historii samego różańca opowiadać można długo. Modlitwę różań-
cową w obecnej formie zatwierdzono w XVI wieku, choć jej historia się-
ga znacznie wcześniej. Już średniowieczni mnisi zwracający się do Matki 
Zbawiciela podczas codziennej kontemplacji odkryli w powtarzanych we-
zwaniach niezwykłą moc. Czym dzisiaj może stać się dla nas ta monoton-
na z pozoru modlitwa? Jak odkrywać ją ciągle na nowo i czerpać z niej siłę 
do radzenia sobie z trudami dnia codziennego? Jak wreszcie znaleźć czas 
i warunki potrzebne do prawdziwego zagłębienia się w piękno tej formy 
zwracania się do Boga przez pośrednictwo Jego Matki?       
     

Patrycja Palichleb
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   Aby rozpocząć tę niezwykłą podróż w towarzystwie Maryi i do Maryi, 
nie potrzeba wiele. I już na początku warto zaznaczyć, iż każdy z nas 
może wpleść tę modlitwę w swoje życie. Jedni wolą rozpoczynać różań-
cem dzień, kiedy świat dopiero budzi się do życia. Wówczas łatwiej o sku-
pienie, łatwiej też przygotować się na nowe wyzwania wiedząc, że w każ-
dej czynności, nawet z pozoru najbardziej prozaicznej, jest przy nas Ona. 
Inni z kolei, na przykład studenci spędzający większość dnia na uczel-
ni czy uczniowie, zabiegani wśród kolejnych kartkówek i sprawdzianów,  
ale i pracujący, którzy sporo czasu spędzają w środkach komunikacji miej-
skiej, mogą sięgać po różaniec w tramwaju czy autobusie. Jeszcze inni 
do prawdziwego wejścia w tę modlitwę i skupienia, jakie winno jej towa-
rzyszyć, potrzebują zgoła innej atmosfery, na przykład domowego zacisza  
i wieczornej zadumy.
    Rozmawiając na temat modlitwy różańcowej z różnymi ludźmi, nierzad-
ko można usłyszeć, że tym, co najbardziej przeszkadza przy jej odmawia-
niu, jest nieustanna pogoń myśli, ciągłe rozproszenie. Jak podkreśla wielu 
kapłanów, w modlitwie różańcowej nie 
chodzi jednak o to, aby analizować  
z rozmysłem każde słowo. Ważniej-
sze jest zatopienie się w samej istocie 
różańca, którą stanowi zwracanie się  
do Boga przez pośrednictwo Maryi.  
I choć niezwykle ważnym jest,  
aby starać się trwać w skupieniu i godnej  
postawie, nie warto zniechęcać się po-
jawiającymi się, szczególnie na począt-
ku, rozproszeniem i rozkojarzeniem.
     W różnych czasopismach, a także na 
forach internetowych przeczytać można 
o wielu cudach, których doświadczyli lu-
dzie polecający się opiece Matki Bożej. 
Na spotkaniach i konferencjach orga-
nizowanych przez grupy modlitewne  
czy koła tworzone przez wiernych,  
co raz słyszy się o łaskach i niezwy-
kłych wydarzeniach, które miały miej-
sce dzięki modlitwie różańcowej oraz 
darach wyproszonych za pośrednictwem Maryi. Jedne z nich, rozgłoszone 
i spektakularne, inne, nieujawniane szerszemu gronu, zdają się potwier-
dzać niezwykłą bliskość Matki Bożej, której doświadczyć można podczas 
tej właśnie modlitwy. 
 Pierwszy krok jest niezwykle prosty – wystarczy chwycić za róża-
niec i czekać na owoce tej niezwykłej modlitwy. 
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    Zmęczony? Pan Jezus rozumie wszystkich ludzi. Ewangelia pokazuje 
mi, że rozumie przede wszystkim ludzi zabieganych, mających mało cza-
su, gonionych przez bezlitosne terminy. Należysz do takich osób? W takim 
razie Pan Jezus wie, co czujesz.
   Opiekun zabieganych. Kiedy patrzę na Jezusa, widzę osobę zajętą  
od rana do wieczora. Jest w synagodze, później uzdrawia, potem do sa-
mej nocy wypędza złe duchy, leczy, nawraca… Po tegorocznym styczniu,  
w którym do południa byłem w szkole, a potem na kolędzie, wiem, że cały 
dzień przebywania i rozmawiania z ludźmi naprawdę pochłania energię. 
Daje radość, ale pochłania energię. I później jest noc. Jezus idzie spać.  
Za kilka godzin kolejny aktywny dzień. I od czego Jezus go zaczyna?  
Zanim zrobiło się jasno, Jezus już gdzieś, na uboczu, modlił się do Ojca.
     Kawa z rana… Może ten przykład nie trafi do ciebie, ale pomyśl, co wie-
lu z nas robi rano? Tak – pije kawę! Niektórzy są już tak do niej przyzwycza-
jeni (choćby ja), że dzień bez kawy jest jakiś taki… rozlazły i bez wyrazu. 
Dla człowieka wierzącego poranna modlitwa, której przykład daje Jezus, 
jest właśnie jak kawa. Bo jeśli rano szczerze się pomodlisz, ale nie w locie, 
rzucając tylko jakimś aktem strzelistym, ale tak naprawdę – zobaczysz,  
że modlitwa podziała na ciebie jak kawa.
   Czas coś przestawić. Przestaw budzik, wstań 30 minut wcześniej i na 
przykład odmów różaniec, rozważ fragment Pisma Świętego. Rewelacją 

Ks. Maciej Guziejko CRL

  Co  MODLITWA 
     ma wspólnego 
              z KAWĄ?
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będzie, jeśli uda ci się uczestniczyć w porannej mszy św. Gwarantuję ci, 
że po takiej dawce modlitwy poczujesz się jak po dobrej kawie! Przede 
wszystkim odniesiesz wrażenie, że jesteś bardziej obudzony. Kto nie śpi, 
ten czuwa. Człowiek czujny jest bardziej przygotowany na różne zasadzki 
– czy to ze strony innych ludzi, złego ducha, czy po prostu swojej własnej 
natury.
   Najlepszy „energy drink”. Kolejna rzecz – po mocnej kawie trudniej 
zasnąć… Po dobrej modlitwie, będąc bliżej Boga, również rzadziej ogar-
nie cię duchowa ospałość. Człowiek głębokiej modlitwy to człowiek obu-
dzony. 
   Wiesz dobrze, że kawa stawia na nogi. Wiele sytuacji podcina nam 
skrzydła. Czasem mamy wszystkiego dosyć, wtedy przydatna jest dawka 
energii. Uwierz – modlitwa to najlepszy z dostępnych „energy drinków”!
    Dobre „uzależnienie”. Kończąc rozważanie o modlitwie i kawie, przy-
pominam sobie, że gdy zaczynałem pić kawę, średnio mi smakowała. 
Teraz pijąc kawę, delektuje się nią. Początkowo modlitwa może nie być 
dla ciebie przyjemna, „smaczna”. Ale jeśli nie zrezygnujesz, zobaczysz,  
że za jakiś czas nie będziesz mógł bez niej żyć! Poczujesz to, co każ-
dy wielbiciel kawy – tylko że w odniesieniu do modlitwy. Dzień bez niej  
będzie dla ciebie jakiś taki… rozlazły i bez wyrazu.
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Ks. Władysław Zązel 
(ur. 25 czerwca 1942 w Dębnie Podhalańskim) 

 Prałat, kapelan Związku Podhalan, członek Zespołu Apostolstwa 
Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i diecezjalny duszpasterz 

trzeźwości w diecezji bielsko-żywieckiej.
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 Alkohol jest 
         oszustem

kl. Grzegorz Gałat CRL

       „Alkohol jest oszustem. A z oszustem się nie 
   paktuje ani interesów się nie robi.”
                                                        ks. W. Zązel
     W związku z miesiącem sierpniem, prezentujemy postać jednego  
z czołowych twórców kultury trzeźwości w Polsce na przełomie XX i XXI 
wieku. Ks. Władysław Zązel stworzył na wskroś nowatorską metodę krze-
wienia kultury trzeźwości. Polega ona na integracji ideału trzeźwości z kul-
turą lokalnej (regionalnej) społeczności, zwłaszcza poprzez nową formę 
masowej rozrywki, eksponującej osobowość każdego z jej uczestników, 
stawiającej na ich intelekt, zaangażowanie i samoorganizację, co promuje 
trzeźwych uczestników. Według tej koncepcji, uczestnik rozrywki zmienia 
swą rolę z odbiorcy na twórcę kultury masowej.
        Dawniej postawy trzeźwości kojarzono wyłącznie z terapią (chorych 
na alkoholizm), indywidualizmem (ekscentryzm), ruchami religijnymi czy 
związkami wyznaniowymi (muzułmanie, świadkowie Jehowy, mormoni). 
Oryginalność podejścia ks. Zązla polega na jej wszczepieniu w mental-
ność lokalnej społeczności, kojarzeniu jednoznacznie z jednostkami wy-
bitnymi, dążącymi do doskonałości we wszystkich wymiarach życia religij-
nego, społecznego i gospodarczego.
      Co więcej, pokutuje skojarzenie „trzeźwość = wyrzeczenie”. Tym-
czasem ks. Władysław ukazuje, że to właśnie picie narzuca człowiekowi 
krępujące ograniczenia, podczas gdy trzeźwość otwiera przed nim nowe 
wymiary twórczej swobody z jednej strony, a społecznej promocji i hono-
rów – z drugiej.
       Impulsem do zaangażowania w krzewienie kultury trzeźwości było 
współczucie ks. Zązla dla swych parafian w Kamesznicy, z których wielu 
cierpiało ból fizyczny i poniżenie z powodu nadużywania alkoholu. Mówił im:  
„ZA BARDZO WAS KOCHAM, ABYM DAŁ TAK WAMI PONIEWIERAĆ”.            
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     W czasie parafialnych Misji Świętych w 1979 roku założył specjalną 
Księgę Trzeźwości. Zastanawiając się nad tym, co można zrobić z proble-
mem zapadania przez wielu na nieuleczalną i śmiertelną chorobę alkoholi-
zmu, postanowił uderzyć w sam „matecznik” pijaństwa i alkoholizmu. 
      W 1986 roku ks. Zązel wydał „proboszczowską ustawę”, wedle której 
„wesela, śluby i pogrzeby mają być bez alkoholu”. Kto zadeklaruje, że na 
jego weselu wódki nie będzie, wpłaca kaucję. Jeśli słowa nie dotrzyma, 
kaucja przepada i idzie na budowę kościoła. Jeśli jednak wódki na we-
selu rzeczywiście nie będzie, proboszcz zwraca kaucję podwójnie. Skoro 
jednak już wódka musi na weselu być, to proboszcz za ślub pieniędzy nie 
chce. Zachęcał ludzi do wesel bezalkoholowych w kazaniach i rozmowach 
prywatnych.
  Oświadczył, że będzie chodził tylko na wesela bezalkoholowe,  
a miejscowa artystka zadeklarowała się, że wykona specjalne malowidła  
na szkle dla młodej pary decydującej się na wesele bezalkoholowe. 
     Wreszcie udało się pierwsze takie wesele, potem kolejne. Ks. Zązel 
znalazł poparcie u papieża Jana Pawła II, który osobistym podpisem 
w dniu 5 lipca 1992 roku udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa wszyst-
kim parom urządzającym wesela bezalkoholowe w parafii Kamesznica.
       Wytrwała praca duszpasterska ks. Zązla zaowocowała w parafii 
prawie dwiema setkami wesel bezalkoholowych, a kolejne są już prawie 
wszystkie bez alkoholu. Ten sukces jest bezprecedensowy w skali nie tylko  
Polski, ale i Europy, a nawet świata. Parafia jest znana z comiesięcznych  

Wakacyjny 2015.indd   22 2015-06-19   17:11:27



23

adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas których zanoszone są mo-
dły o dar abstynencji. Lokale gastronomiczne na tyle podniosły poziom 
swych usług, a kultura mieszkańców tak mocno się podniosła, że lokale 
nie potrzebują oferować alkoholu swym gościom.
        Ks. Zązel nie ograniczał promocji trzeźwego stylu życia do swej parafii 
– błogosławił parom, które miały wesela bezalkoholowe w wielu regionach 
Polski. Z jego inicjatywy i pod stałą jego opieką duszpasterską odbywa-
ją się od 1995 roku Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, które miały we-
sela bezalkoholowe, pod nazwą „Wesele Wesel”. Jako kapelan Związku 
Podhalan zadbał, aby w statucie znalazł się zapis o krzewieniu trzeźwo-
ści wśród górali jako jedno z zadań Związku. Od 2006 roku organizuje  
na terenie obozu Auschwitz-Birkenau Drogi Krzyżowe w intencji trzeźwo-
ści narodu. Na arenie międzynarodowej promuje lepszy wizerunek Polski, 
przełamując stereotypy myślenia o Polakach.
       Góralską gwarą i mądrością ludową wzbogaca swe kazania. Jest nie 
tylko PRAWDZIWYM góralem, WIELKIM Polakiem, ale także GORLIWYM 
kapłanem. Ten wspaniały kaznodzieja jest zapraszany do głoszenia reko-
lekcji w kraju (130 rekolekcji parafialnych w 22 diecezjach) i poza granica-
mi Polski (Wielka Brytania, Kanada, Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie).
W 2008 roku została mu nadana przez Ojca Świętego godność Kapelana 
Honorowego Jego Świątobliwości (prałata).
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nov. Adam Stelmaszewski

   Kongregacja 
          Świętego Wiktora

     W 1108 roku w Paryżu, Wilhelm z Champeaux, archiprezbiter i scho-
lastyk*  zarządzający szkołą katedralną przy bazylice Notre-Dame, posta-
nowił usunąć się z czynnego życia w mieście i z grupką uczniów osiadł 
przy niewielkim (w porównaniu z Notre-Dame), opuszczonym kościele wo-
tywnym pw. św. Wiktora, mieszczącym się na obrzeżach stolicy Królestwa 
Francji. Tam zaczęli prowadzić wspólne życie kanonicze według reguły 
św. Augustyna i podług dewizy: „Jezus, Maria, Św. Wiktor, Św. Augustyn”. 
Nowa wspólnota szybko się rozwijała: już w roku 1113 jej zwierzchnik cie-
szył się tytułem opata. Wynikało to na pewno nie tylko z szybko rosną-
cej liczby zakonników, ale także ze świeżości duchowej i intelektualnej tej 
wspólnoty. 
      Wspólnota staje się sławna. Jej założyciel Wilhelm zostaje w 1113 roku 
mianowany biskupem Châlons-sur-Marne. Dzięki wsparciu biskupa Pary-
ża, gdy umierał Gilduin († 1155), pierwszy opat i następca Wilhelma, kon-
gregacja posiadała 44 klasztory i około 70 domów autonomicznych (połą-
czonych z paryskim opactwem jedynie luźną konfraternią), zgrupowanych 
na północ od Loary.
     Nowo powstałe zgromadzenie kanonicze cechowała przede wszystkim 
Amor Libri, czyli miłość do ksiąg. To w opactwie św. Wiktora w Paryżu 
powstały pierwsze traktaty dotyczące bibliotekarstwa, kładące podwaliny 
pod europejską archiwistykę. W opactwie znajdował się bardzo bogaty 
księgozbiór, dostępny także dla ludzi świeckich spoza klasztoru w czytelni. 
Skryptorium cechowało się dużą oryginalnością w układzie powstających 
tam ksiąg.
    Opactwo stało się najprężniejszym ośrodkiem życia intelektualnego  
w dziedzinie teologii i filozofii w Europie, a jego sława szybko rozniosła 
się po kontynencie i dotarła też do Polski. Biskup krakowski, Iwo Odro-
wąż, który studiował w szkole św. Wiktora (z powodzeniem konkurującej  
z uniwersytetem paryskim), to choć nie należał do zakonu kanoniczego, 
jednak tak był tą kongregacją zafascynowany, że nosił nawet jej habit. 
     Z opactwa św. Wiktora w Paryżu wywodziło się wiele wybitnych postaci 
epoki średniowiecza. Był to między innymi Hugo od św. Wiktora (1096–
1141), mistyk, filozof i teolog, który napisał bardzo wartościowe komenta-
Scholastyk - członek kapituły katedralnej odpowiadający za moderację i nadzór nad szkolnic-
twem w diecezji, szczególnie nad uniwersytetem, ale i nad szkołami parafialnymi (nie musiał 
mieć w tamtym czasie stopnia naukowego).
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rze do reguły św. Augustyna. Działał tam również Adam od św. Wiktora  
(† 1146), dwukrotnie kantor* w bazylice katedralnej Notre-Dame, po-
eta, autor licznych łacińskich hymnów i sekwencji liturgicznych opowia-
dających o dziejach zbawienia i życiu świętych. Inną wielką postacią był  
Andrzej od św. Wiktora († 1175), teolog i egzegeta, wybitny znawca języka 
hebrajskiego. Był on uczniem Hugona, po którym zasiadł na jego katedrze. 
W średniowieczu zasłynął także Ryszard od św. Wiktora (1110–1173),  
teolog, mistyk i przeor paryskiego klasztoru. Nim wstąpił do wiktorynów, 
był szkockim lub irlandzkim mnichem. Jeden z najbardziej reprezentatyw-
nych przedstawicieli nurtów teologii nauczanej u św. Wiktora oraz jeden 
z ojców teologii mistycznej, w której opierał się w dużym stopniu na psy-
chologii. Innym wielkim kanonikiem z kongregacji Wiktorynów był Tomasz 
Gallus (1190–1246), największy teolog francuski XIII wieku i najwybitniej-
szy egzegeta całego średniowiecza. Napisał liczne komentarze do Pisma 
Świętego i traktaty z teologii mistycznej.
    Na początku XIV wieku opactwo znajdowało się jeszcze w całkiem 
dobrej kondycji: większość dwunastowiecznych budynków klasztornych 
zostało rozebranych, a w ich miejsce zbudowano nowe, większe, bardziej 
rozświetlone. W drugiej połowie tego stulecia kongregacja św. Wiktora 
przeżywała kryzys spowodowany stagnacją na polu duchowym i intelek-
tualnym. Trwanie przy średniowiecznych konstytucjach i brak świeżości  
w połączeniu z problemami zewnętrznymi zaciągnęły wiktorynów 
nad przepaść. W 1377 roku na zachodzie Europy rozpoczęła się wiel-
ka schizma zachodnia, która podzieliła kontynent na dwie obediencje.  
Kantor – członek kapituły katedralnej sprawujący dozór nad muzyką sakralną w bazylice kate-
dralnej, najmujący kapelę, śpiewaków i nauczycieli.
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Opactwa wiktorynów znajdowały się na terenie obydwu z nich, co dodat-
kowo pogłębiło kryzys we wspólnocie. Jednak jeden z wiktorynów, Jan 
Gerson (1363–1429), przyczynił się znacząco do zakończenia podziałów.  
To dzięki jego staraniom został zwołany sobór w Konstancji i to on podyk-
tował akt abdykacji antypapieżowi Janowi XXIII. 
     Wiek XV przyniósł reformy. W roku 1497 kanonicy od św. Wiktora popro-
sili o pomoc w przeprowadzeniu reform Jana Mombauera, a po jego śmier-
ci Jana Buscha z kongregacji Windesheim. W 1515 roku wiktoryni przyjęli 
nowe konstytucje używane uprzednio przez kongregację Windesheim, 
przez co część historyków uznaje ten czas za kres funkcjonowania wspól-
noty wiktorynów i wcielenie ich klasztorów do zgromadzenia Windesheim. 
Ja jednak przyjmuję, że funkcjonowali wciąż jako osobne zgromadzenie, 
choć nie udało im się powrócić do dawnej świetności, gdyż po wystąpie-
niu Marcina Lutra przez Europę, a szczególnie przez Francję, przetoczyła 
się fala wojen religijnych, w których wiktoryńskie klasztory mocno ucier-
piały. Do wielkich postaci wieków nowożytnych należał Jean de Santeul 
(1630–1697), poeta nowołaciński. Jego sentencja Castigat ridendo mores 
(„Śmiechem poprawiać obyczaje”) jest dewizą Opery Komicznej w Paryżu.
Ostateczny kres kongregacji św. Wiktora przyniosła Rewolucja Francuska, 
która po prześladowaniach zakonników skasowała wszystkie klasztory  
w roku 1790. Wtedy wiktoryni otrzymali ostatniego (aż do czasów refun-
dacji) świętego – bł. Jana Karola M. Bernarda z Corneillet, bibliotekarza  
z paryskiego opactwa, który wraz z dwoma kanonikami z francuskiej kon-
gregacji św. Genowefy odmówił w roku 1792 złożenia przysięgi sprzecznej 
z prawami Kościoła i został stracony w sierpniu tego roku. Wspomnienie 
tej trójki męczenników kanonicy obchodzą 4 września. Klasztor w Paryżu 
został ostatecznie zniszczony w roku 1810. 
    Kilku wiktorynów uciekło przed prześladowaniem do Polski. Dwóch 
schroniło się w krakowskim klasztorze kongregacji Bożego Ciała (jeden 
z nich wykładał w tym czasie teologię moralną), a jeden osiadł w  tak-
że  w innej prepozyturze tegoż zgromadzenia, gdzie nauczał francuskiego  
w miejscowej szkole. Ostatni wiktoryn zmarł w 1865 roku. 

Chancelade
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    Restauracja wspólnoty św. Wiktora nastąpiła w roku 1961,  
kiedy to trzech kanoników z opactwa św. Maurycego we Szwajcarii 
przybyło na tereny Francji, gdzie wskrzesiło kongregację Windesheim 
połączoną w jeden organizm z kongregacją św. Wiktora. Po pewnym 
czasie kongregacja św. Wiktora oddzieliła się od zgromadzenia Winde-
sheim. Obecnie wiktoryni posiadają we Francji jedno opactwo (św. Piotra),  
oraz trzy przeoraty: zrefundowane w 1998 roku dawne opactwo Matki Bo-
żej w Chancelade (w którym jeszcze w czasie samodzielnego funkcjo-
nowania przed kasatą żył bł. bp Alan de Solminihac), Maryi Pośredniczki  
w Montbron, oraz św. Augustyna w Sainte Jalle, a także prepozyturę  
Naszej Pani z Betlejem w Tanzanii. Zajmują się głównie pracą duszpa-
sterską w prowadzonych parafiach. Opat generalny tejże kongregacji,  

ks. Maurycy Bitz, jeden z założycieli przybyłych ze Szwajcarii, pełnił funk-
cję opata prymasa Konfederacji Kanoników Regularnych św. Augustyna. 
Od 6 czerwca 2015 r. opatem generalnym wiktorynów jest ks. Hugues 
Paulze d’Ivoy, który przejął urząd po opacie Bitzu ustępującym po 39 la-
tach kierowania kongregacją.
     Wiktoryni posiadają także swoją żeńską gałąź. Wspólnota sióstr wikto-
rynek powstała w 1236 roku w Roesbrugge, małej wsi we Flandrii (dzisiej-
sza Belgia). Ich opactwo pod wezwaniem Matki Bożej Nowego Zakładu 
(Notre Dame de la Nouvelle Plante) było wielokrotnie niszczone i z dużą 
odwagą odbudowywane. Od czasów Rewolucji Francuskiej, ze względu 
na zmniejszenie się liczby sióstr, nie nosi już tytułu opactwa, ale przeora-
tu. W czasie I wojny światowej siostry zostały zmuszone do przeniesienia 
się do pobliskiego Ypres. Wiktorynki specjalizują się przede wszystkim  
w kształceniu i wychowywaniu dzieci.
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   W tym roku przeżywamy w naszym Zakonie piękną rocznicę 25 lat od 
refundacji klasztoru w Mstowie. Początki obecności Kanoników Regular-
nych w tej miejscowości sięgają XII wieku, kiedy to kanonickie opactwo na 
wrocławskim Piasku ufundowało tam prepozyturę. Z tego powodu kano-
nicy mstowscy, tak samo jak i wrocławscy – a w przeciwieństwie do kra-
kowskich, którzy przyszli z czeskiego Kłodzka – związani byli z francuską 
kongregacją z Arrovaise. Nie znamy dokładnej daty fundacji klasztoru. 
Przypuszcza się, że miało to miejsce w latach 1161–1193. W 1212 roku 
odbył się już w kanonickim klasztorze słynny zjazd biskupów (tzw. Synod 
Mstowski).
   Chociaż placówka w Mstowie została założona pierwotnie jako folwark 
klasztoru we Wrocławiu, z biegiem lat usamodzielniła się i stworzyła wokół 
siebie lokalną obediencję, posiadając kilka filialnych placówek w pobliskich 
wsiach, między innymi Rędziny, Olsztyn (k. Częstochowy), czy Skarżyce 
(dzisiaj w obrębie Zawiercia). 
   Prepozytura w Mstowie, jak już wspomniałem, była wówczas niezależna 
od kongregacji Bożego Ciała w Krakowie. Z tego powodu kanonicy żyjący 
w tym klasztorze różnili się od krakowskich między innymi strojem, a kon-
kretnie... sposobem umieszczenia guzików na sutannie. W Mstowie zgru-
powane były po trzy, a pomiędzy poszczególnymi trójkami znajdowały się 
kilkucentymetrowe odstępy.
  Wiek XIX przyniósł kasaty wszystkich – z wyjątkiem inkorporowanego 
do kongregacji laterańskiej Krakowa – placówek Kanoników Regularnych. 
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 Kanonicy 

  regularni 

    w Mstowie
Także i prepozytura w Mstowie została skasowana 19 kwietnia 1819 roku, 
zakonnicy wysiedleni, a zlicytowana biblioteka wywieziona do Warszawy. 
Większość książek z mstowskiego klasztoru znajduje się dziś w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pieczę nad kościołem i klasztorem przejęła 
wówczas diecezja. Proboszczem został ks. Michał Lechert, który choć for-
malnie był księdzem diecezjalnym, to do końca życia podpisywał się jako 
Kanonik Regularny. Nasz Zakon zniknął z Mstowa na 170 lat.
  Kiedy w 1990 roku nagle zmarł proboszcz parafii w Mstowie,  
ks. Stanisław Borecki, biskup częstochowski ks. Stanisław Nowak za-
proponował Kanonikom Regularnym Laterańskim z prowincji polskiej, by 
przejęli klasztor i kościół. Dekretem opata generalnego ks. Emilio Dunoy-
era CRL, z dnia 25 września 1990 roku, erygowana została tam kanonia 
pw. Wniebowzięcia NMP. W tym też roku, zgodnie z decyzją ówczesnego 
wizytatora, ks. Stanisława Więzika CRL, do Mstowa przybyli pierwsi za-
konnicy.  
    Do ważniejszych wydarzeń z życia parafii w latach okresie tych 25 
lat należy zaliczyć koronację cudownego obrazu Matki Bożej Mstowskiej 
Miłosierdzia, której dokonał arcybiskup metropolita częstochowski ks. Sta-
nisław Nowak na Błoniach Mstowskich w dniu 30 lipca 2000 roku. Dzisiaj, 
po ćwierczwieczu powtórnej obecności Kanoników Regularnych i po wielu 
pracach renowacyjnych, zabytkowy kompleks odzyskuje rok po roku daw-
ny blask, a parafia rozwija się duchowo dzięki duszpasterstwu prowadzo-
nemu przez członków naszego Zakonu. 

nov. Adam Stelmaszewski

Wakacyjny 2015.indd   29 2015-06-19   17:11:30



30

      Rok roku temu, jadąc na rodzinne Mazury, nieopodal Pisza do-
strzegłem dziwne zjawisko. Otóż w tej mało ruchliwej okolicy zaroiło się  
od samochodów z literką U na czele tablicy rejestracyjnej. W samym Piszu 
zauważyłem sporo osób ubranych w wojskowe moro. Kilka dni później, 
nocą, gdzy stałem przed przejazdem kolejowym, drogę przeciął mi po-
ciąg naładowany sprzętem wojskowym. „Coś tu się dzieje” – pomyślałem.  
Nie myliłem się. Od pewnego czasu trwał już konflikt na Ukrainie. Polska 
armia prowadziła właśnie „rutynowe” przemieszczenie sił. Jeszcze do nie-
dawna pewnie większość z nas była przekonana, że Polska jest całkowicie 
bezpieczna, a sytuacja w regionie stabilna. Rzeczpospolita jest już prze-
cież od jakiegoś czasu w NATO, należymy do Unii Europejskiej, a stosunki 
z naszymi sąsiadami pozwalają spać spokojnie. Kiedy jednak popatrzymy 
na historię świata, okazuje się, że w przeciągu ostatnich 5000 lat mieliśmy 
na świecie jedynie 292 lata pokoju. W ponad 14 000 wojen zginęło oko-
ło 3,6 mld ludzi. Obecnie na kuli ziemskiej w wyniku prześladowań ginie 
więcej chrześcijan niż w pierwotnym Kościele. Dane te, a także sceny wal-
ki pokazywane w telewizji, uświadamiają nam, jak ważny jest pokój i jak 
nietrwałą jest wartością. Powszechnie słowo „pokój” kojarzy się z czasem 
pozbawionym wojen. Jednak już pobieżna analiza pokazuje, że to zbyt  

     Obdarz nas                        
 pokojem!

kl. Rafał Przestrzelski CRL
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ciasna definicja. W dyktaturach chociażby może panować pokój i porzą-
dek, ale czyż nie jest to „pokój” jak na cmentarzu? 
     Biblia rozumie pokój w sposób złożony. Hebrajskie shalom to dobro-
byt codziennego istnienia, harmonia, szczęście, bogactwo, chwała i od-
poczynek. W głębi serca każdy człowiek pragnie pokoju. Niestety, często 
nie wie, jak go zrealizować. Pokój sławili przez wieki poeci, pisarze, filo-
zofowie, przywódcy religijni, politycy i władcy. „(…) słowo pokój stało się 
sloganem, który usypia lub zwodzi” (Jan Paweł II). Większość znanych  
z okrucieństwa cesarzy i królów występowała ze sztandarami pokoju.  
Rozpoczynając działalność, Lenin głosił pokój, przygotowując jednocze-
śnie grunt dla rewolucji październikowej w 1917 r. Jak słusznie zauważył 
Pius XI w encyklice Divini Redemptoris: „Wodzowie komunizmu zauważyli 
(…) powszechną tęsknotę za pokojem i dlatego udają gorliwych rzeczni-
ków i popleczników idei pokojowych, ale w tym samym czasie pobudzają 
rzesze do walki klasowej, która do straszliwego rozlewu krwi prowadzi,  
z drugiej strony, nie wierząc w pewność pokoju, uciekają się do nieograni-
czonych zbrojeń”. Doświadczenia koszmaru wojny i napis na Westerplat-
te „Nigdy więcej wojny” przypominają stale, że o pokój trzeba się ciągle 
troszczyć i wytrwale o niego modlić. 
        Jak przeciętny Kowalski może wypełnić to zadanie? Wpływ na politykę 
zagraniczną mają prezydent oraz rząd. Szary obywatel niewiele może zro-
bić na rzecz poprawy stosunków międzynarodowych. A w sprawie pokoju 
na świecie? Czy mogę coś zrobić dla pokoju? Tak! Mogę go przyjąć. Pokój 
jest Bożym darem – to jedna z podstawowych prawd płynących z Biblii.     
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Jak to bywa z darami, nie możemy się ich domagać, nie możemy na nie 
zapracować, ani kupić. Możemy je jedynie dostać i to za darmo. Najlepsze, 
że Bóg chce nam ofiarować pokój. Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział 
do uczniów „Pokój wam!”. Naszym zadaniem jest otwierać się na dar po-
koju. Otwarcie serca na pokój zgodę i miłość wokół nas to droga do pokoju  

na świecie. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Pokój światowy za-
czyna się od pokoju naszego serca”. Jeśli naszym postępowaniem bę-
dziemy nieść światu miłość, przebaczenie i sprawiedliwość – pokój będzie 
bliżej nas. I odwrotnie, niosąc nienawiść, pożądanie i zemstę, popchniemy 
świat w stronę wojny.
      Nie decydujemy o pokoju na całym świecie, ale decydujemy o wojnie 
czy pokoju wokół nas. Może wydawać się to drogą długą, idealistyczną  
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i wręcz nie do zrealizowania. Ale czy zawieranie paktów i tworzenie orga-
nizacji pokojowych wydaje się skuteczniejsze? Czy przed II wojną świato-
wą nie uważano, że umowy międzynarodowe gwarantują pokój? Czy nie 
istniały inicjatywy na rzecz pokoju? Co się dalej wydarzyło – wszyscy wie-
my. Obecnie środki finansowe na rzecz uzbrojenia w wielu krajach sięgają 
kilku procent PKB na mieszkańca. W 2013 r. Stany Zjednoczone wydały  
na cele wojskowe 640 mld dolarów. To niebotyczna kwota. Demilitaryzacja 
świata nie tylko uczyniłaby go bezpieczniejszym, ale mogłaby zaradzić 
wielu problemom humanitarnym. Mimo to, Sobór Watykański II w rozdzia-
le piątym konstytucji Gaudium et Spes wykazał się niebywałym realizmem  
i nie potępił kategorycznie zbrojeń. Całkowita rezygnacja z produkcji 
potencjału militarnego byłaby w obecnej sytuacji jedynie utopią niebez-
pieczną dla pokoju światowego. Należałoby raczej działać na rzecz wza-
jemnego ograniczenia wyścigu zbrojeń, a nie dokonywać jednostronnego 
rozbrojenia. Św. Jan Paweł II opracował program stopniowego i całkowi-
tego rozbrojenia. Jednym z jego postulatów jest tzw. „rozbrojenie dusz”.  
Jest to pomysł na wychowanie do pokoju zarówno elit, jak i zwykłych oby-
wateli. Zdaniem Papieża, każdy w sumieniu powinien poszukiwać realiza-
cji tych zasad:

      1. Sprawy ludzkie powinny być traktowane po ludzku, a nie z przemo-
cą.
       2. Konflikty domagają się rozwiązania na drodze słusznych negocjacji, 
a nie represji.      
   3. Pozycje ideologiczne wymagają konfrontacji w klimacie dialogu  
i wolnej dyskusji.
      4. Słuszne interesy określonych grup powinny się liczyć ze słusznymi 
interesami innych grup zainteresowanych i z wymogami wyższego dobra 
wspólnego.
      5. Użycie broni w żadnym razie nie może być właściwym narzędziem 
rozwiązania sporów.
       6. Niezbywalne prawa człowieka muszą być chronione we wszystkich 
okolicznościach.
       7. Nie wolno zabijać, by narzucić takie czy inne rozwiązania. Realiza-
cja tych zasad wymaga na wszystkich poziomach cierpliwego i długotrwa-
łego wychowania. 
      
      Te zasady domagają się wysiłku wewnętrznego od każdego człowieka, 
ale jak powiedział Joseph Conrad, „Życie jest ciągle walką, a pokój jest 
tylko owocem zwycięstwa”. Potrzeba nam modlitwy o pokój serca dla nas 
i dla serc rządzących, gdyż „Najpierw sam powinieneś trwać w pokoju,  
aby ten pokój zanieść później innym” (Tomasz a Kempis).
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TRIDUUM PASCHALNE W KRAKOWIE

    W Wielki Czwartek wspólnota krakowskiego klasztoru koncelebrowa-
ła w Bazylice Bożego Ciała uroczystą Msze Świętą Wieczerzy Pańskiej,  
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Maciej Guziejko CRL. W jej 
czasie przedstawiciele wspólnoty parafii Bożego Ciała złożyli życzenia 
wszystkim obecnym kapłanom dziękując za posługę w parafii. 

Kronika
Seminarium

   W Wielki Piątek wieczorem, w Bazylice Bożego Ciała odbyła się  
Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył przeor krakowskiego domu,  
ks. Dariusz Kaczyński CRL, a homilię wygłosił ksiądz proboszcz, Piotr Wal-
czak CRL .  
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    W Wielką Sobotę celebrowaliśmy uroczystą liturgię Wigilii Paschal-
nej świętując Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Mszy Świętej 
przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz proboszcz, Piotr Walczak CRL.  

      O poranku w Niedzielę Wielkanocną w kościele Bożego Ciała odpra-
wiona została uroczysta Msza Święta Rezurekcyjna poprzedzona proce-
sją dookoła świątyni.
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ODPUST KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA

    5 maja 2015 roku, w święto św. Stanisława Kazimierczyka, w bazylice 
Bożego Ciała na Kazimierzu o godzinie 19:00 odprawiona została uroczy-
sta Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz opat ge-
neralny naszej kongregacji, Giuseppe Cipolloni CRL. W uroczystościach 
licznie uczestniczyli nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej Archidiecezji 
Krakowskiej, którym patronuje św. Stanisław Kazimierczyk. Wraz z księ-
dzem opatem Msze Świętą koncelebrowali księża z krakowskiego klasz-
toru, oraz współbracia uczestniczący w obradach kapituły prowincjalnej. 
Po zakończeniu Mszy Świętej kapłani udali się pod ołtarz-mauzoleum  
św. Stanisława Kazimierczyka, gdzie została odmówiona litania do niego  
a po niej ucałowanie relikwii.

KAPITUŁA PROWINCJALNA

     W dniach 5-8 maja 2015 roku w domu krakowskim odbyła się kapi-
tuła prowincjalna, w której uczestniczył ksiądz opat generalny, Giuseppe 
Cipolloni CRL. W trakcie obrad omówiono m.in. kwestie pastoralne w po-
szczególnych kanoniach, formacji w seminarium i nowicjacie. Poruszono 
również sprawę duszpasterstwa powołań. Wybrano także na niej prze-
orów, którymi zostali: w Krakowie ks. Tomasz Szatanik CRL, we Mstowie 
ks. Paweł Greń CRL, w Drezdenku ks. Dariusz Kaczyński CRL, w Gietrz-
wałdzie ks. Marcin Chodorowski CRL, w Ełku ks. Łukasz Grzechca CRL. 
Nowym magistrem kleryków i nowicjuszy został ks. Wojciech Ćwiękała 
CRL, a duszpasterzem powołań ks. Jarosław Klimczyk CRL. Nowe wy-
bory zatwierdził ks. Giuseppe Cipolloni CRL, opat generalny, który z racji 
obrad kapituły, święta św. Stanisława Kazimierczyka, jak i uroczystości 
odpustowych na Skałce przebywa w tych dniach w domu krakowskim.
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WPROWADZENIE RELIKWII 
ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA DO KAPLICY W KIRACH

      W niedzielę 10 maja 2015 roku, w czasie Mszy Świętej o godzinie 10:00 
do naszej kaplicy w Kirach, zostały wprowadzone uroczyście relikwie  
św. Stanisława Kazimierczyka. Mszy świętej, w której uczestniczy-
li nasi nowicjusze, przewodniczył oraz homilię wygłosił ksiądz socjusz,  
Jarosław Klimczyk CRL.
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PROCESJA NA SKAŁKĘ

   W niedzielę 10 maja o godz. 9:00 w Krakowie odbyła się coroczna  
procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika z Wawelu  
na Skałkę. Mszę Świętą w miejscu męczeńskiej śmierci św. Stanisława cele-
brował abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki, a kazanie wygłosił metro-
polita przemyski abp Józef Michalik. Przy ołtarzu znajdował się obraz Matki  
Bożej od Wykupu Niewolników, Matki Wolności, który 50 lat temu  
koronował abp Karol Wojtyła. W uroczystościach uczestniczył nasz zakon 
na czele z Opatem Generalnym ks. Giuseppe Cipolloni CRL i Wizytatorem 
Polskiej Prowincji ks. Marianem Szczeciną CRL. Nie zabrakło parafian  
z ks. prob. Piotrem Walczakiem CRL oraz Nadzwyczajnych Szafarzy  
Komunii Świętej, którzy nieśli w procesji relikwie św. Stanisława Kazimier-
czyka.

ODPUST BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE

      4 czerwca 2015 roku w bazylice Bożego Ciała w Krakowie obchodzili-
śmy odpust parafialny z racji uroczystości Najświętszego Ciała i krwi Pana 
Jezusa. Sumę odpustową o godzinie 12.15 odprawił oraz homilię wygło-
sił proboszcz parafii, ks. Piotr Walczak CRL. O godzinie 17:00 rozpoczę-
ły się uroczyste nieszpory eucharystyczne, którym przewodniczył nowy  
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opat tyniecki, o. Szymon Hiżycki OSB. Bezpośrednio po nieszporach wyru-
szyła procesja po ulicach Kazimierza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
wspólnot zakonnych z naszej parafii, oraz księża z dekanatu. Po procesji 
homilię pod ostatnim ołtarzem wygłosił ojciec opat Szymon Hiżycki OSB. 
Za przygotowanie ołtarzy dziękujemy Arcybractwu Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, Wspólnocie Neokatechumenalnej z naszej parafii, Zakono-
wi Bonifratrów św. Jana Grandego. Czwarty ołtarz przygotowaliśmy my,  
klerycy i nowicjusze. Po zakończeniu uroczystości w refektarzu zakonnym 
ugościliśmy jej uczestników na kolacji odpustowej.
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Regularne informacje  
o naszym Seminarium znajdziesz na stronie  

WWW.KANONICY.PL  
w zakładce „seminarium” 

oraz na facebook’u
www.facebook.com/kanonicyregularnilateranscy

VI OGÓLNAPOLSKA PIELGRZYMKA LSO W GIETRZWAŁDZIE 

  W dniach 12-14 czerwca nowicjusze wraz z księdzem socjuszem  
Jarosławem Klimczykiem CRL wspomagali organizację ogólnopolskiej  
Liturgicznej Służby Ołtarza w Gietrzwałdzie. W sobotę 13 czerwca do Gie-
trzwałdu przybyli ministranci i lektorzy z całej Polski. Okazją do spotkania  
i modlitwy była VI Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza. 
Uroczystej Mszy Świętej przy ołtarzu polowym przewodniczył abp Józef 
Górzyński, koadiutor Archidiecezji Warmińskiej. Msze koncelebrowali tak-
że: bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Liturgicznej przy Konfe-
rencji Episkopatu Polski oraz wizytator polskiej prowincji Kanoników Regu-
larnych, ks. Marian Szczecina CRL.

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 
     
       W dniach od 8 do 26 czerwca na Instytucie Teologicznym Księży Misjona-
rzy na krakowskim Stradomiu czekały nas egzaminy sprawdzające wiedzę,  
którą nabywaliśmy przez cały semestr. Jednak po ostatnich szczęśli-
wie zdanych egzaminach z radością udajemy się na zasłużone wakacje  
oraz praktyki w Gietrzwałdzie. 
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