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Drodzy Czytelnicy

Redakcja Cor Unum

        Oddajemy w Wasze ręce świąteczny numer „Cor Unum”. 
       Znajdziecie w nim wiele artykułów, które – mamy nadzieję – pomogą 
Wam zatrzymać się nad istotą Świąt Bożego Narodzenia, aby przeżywać 
je coraz głębiej.
       Na początku nowego „Cor Unum” umieściliśmy artykuły tematycz-
nie nawiązujące do Świąt Narodzenia Pańskiego, które pozwolą spojrzeć  
na nie z innej perspektywy niż ta, z jakiej spogląda dzisiaj świat. Następ-
nie poświęciliśmy sporo uwagi Jubileuszowemu Rokowi Miłosierdzia, który  
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, zainicjował  
w Rzymie ojciec święty Franciszek. Poruszyliśmy również temat powołań 
w naszym Zakonie, o którym naszym Czytelnikom opowiedzą najmłodsi  
w życiu zakonnym współbracia nowicjusze. 
        Tradycyjnie znalazł się artykuł opisujący kolejną z kongregacji Zakonu 
Kanoniczego. Tym razem opracowani zostali, z pewnością dobrze znani 
krakowianom, Kanonicy Regularni od Pokuty, zwani markami. 
Umieściliśmy też biografię naszego zmarłego w listopadzie współbrata,  
ks. Zenona Skóry CRL. 
       Całość wieńczy Kronika naszego Seminarium.
         Życzymy Wam przyjemnej lektury i owocnego roku 2016. Niech będzie 
przeżyty w radości i bliskości Boga! 
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kl. Sebastian Krukowski CRL

Komercjalizacja     świąt... 

  nie tylko 

   Bożego 

      Narodzenia

Po transformacji syste-
mowej w Polsce w latach 
80. XX wieku zaobserwo-
wać  można postępującą 
komercjalizację świąt 
Bożego Narodzenia. Ale 
nie tylko, bo także to, 
że ludzie  zapomnieli 
o prawdziwym znaczeniu 
tych świąt.
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           W niedzielę 29 listopada w Kościele katolickim rozpoczął się 
Adwent – bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania 
do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec cza-
sów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Posiada on ważne zada-
nie w ascezie człowieka, gdyż ma skłonić go do zastanowienia się nad 
wydarzeniami paruzyjnymi. Tylko że człowiek jakby w ogóle nie pamięta  
o tych przekraczających rzeczywistość obietnicach. Skupia się na tym, 
by zdążyć odpowiednio wcześnie kupić prezenty, znaleźć sposób wyda-
nia zaoszczędzonych przez cały rok pieniędzy w świątecznym okresie  
„naprawdę korzystnych” okazji i promocji, zamknąć niedomknięte sprawy tak,  
aby spokojnie wkroczyć w nowy rok. A księża na próżno napominają wier-
nych, że Adwent to jeszcze nie Boże Narodzenie, a roraty nie pasterka  – 
handel rządzi się swoimi prawami.
             Po transformacji systemowej w Polsce w latach 80. XX wie-
ku zaobserwować można postępującą komercjalizację świąt Bożego 
Narodzenia. Ale nie tylko, bo także to, że ludzie zapomnieli o prawdzi-
wym znaczeniu tych świąt. „Świąteczne de-
koracje w sklepach i dostęp do towarów 
związanych ze Świętami już w listopadzie 
powodują, że ludzie gubią religijny sens 
Bożego Narodzenia i nie potrafią się cieszyć świąteczną  
atmosferą we właściwym czasie” – mówi kard. Kazimierz Nycz. Aby jeszcze  
bardziej pokazać powagę problemu, biskup dodaje: „Sami sobie zabieramy  
adwent”.
           „W efekcie względy ekonomiczne gaszą duchowość, powodują 
też, że święto to przestaje być czasem umacniania więzi społecznych” –  
zauważa etnolog prof. Marian Grzegorz Gerlich. Nie da się ukryć,  
że powszechny postęp, który mając zapewne na myśli korzystne zmia-
ny w gospodarce, w kulturze sprawił kolosalne zubożenie sensu tych 
pięknych, rodzinnych Świąt. Kardynał Nycz podkreśla, że postęp wkra-
czając do każdej dziedziny naszego życia, okazał się tragiczny w skut-
kach w przeżywaniu tajemnic naszej wiary. A w polskiej tradycji Święta 
Bożego Narodzenia są przecież najważniejszymi spośród świąt religij-
nych. Czemu pozwalamy na pozbawianie tych wydarzeń sfery sacrum? 
W Świętach, których sednem jest to, co bliskie człowiekowi, a więc ra-
dość z narodzin, pozwalamy, aby piękną atmosferę psuły stres, zabie-
ganie, zakłopotanie, przyziemność. Czy naprawdę nie pociąga nas nie-
zwykły, Boski wręcz charakter dobrze przeżytych Świąt? Czy będziemy  
w stanie autentycznie radować się pamiątką narodzenia Zbawiciela,  
kiedy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, ale bez wcześniejszego 
gruntowego przeżycia czasu oczekiwania?
          Jestem pewien, że zmęczenie, wyczerpanie – nie tylko fizycz-
ne – dodatkowo przyczyni się do tego, że w Święta zamiast odwie-

   
Sami sobie

   zabieramy Adwent.
„
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dzać rodzinę, krewnych, znajomych, będziemy regenerować brak sił,  
a swoją antypatią zarażać innych wokół nas. 
       Prawdą jest, że te Święta są bardzo atrakcyjne, bogate w symbo-
le, osnute tajemnicą, posiadające wręcz elementy „świątecznej magii”. 
„Obecne są one szczególnie w obrzędowości wigilijnej. Wigilia jest dniem, 
w którym w tradycji ludowej nasz świąt spotykał się ze światem zmarłych. 
Wówczas to najstarszy z domowników zapraszał na ucztę tych z rodzi-
ny, którzy zmarli” – mówi cytowany wcześniej etnolog. Potwierdza on,  
że w obchodach świąt religijnych najistotniejsza jest autentyczność prze-
żywania i doświadczania, a my po prostu staliśmy się racjonalni i uwa-
żamy tradycyjne formy sacrum za nieprzystające do naszego świata. 
„To co dziś określamy jako komercjalizacja świąt, to nic innego jak czę-
sto bezrefleksyjne powielanie wzorców zachodnich. To powoduje, że za-
tracamy nasz kanon kultowy na rzecz innych elementów. Nie ma w tym 

      To co dziś określamy 
      jako komercjalizacja 
świąt, to nic innego jak 
często bezrefleksyjne powie-
lanie wzorców zachodnich.

nic złego, jeśli dostosowujemy te 
elementy do naszego kanonu, czy 
je filtrujemy. Niestety w większości 
przypadków przyjmujemy je bez-
wiednie” – twierdzi Gerlich. To fakt, 
że dziś człowiek czuje się pod wie-
loma względami wolny, praktycz-

nie niczym nieograniczony, a współczesny model wychowania pozwala  
na wielokierunkowe myślenie, uczenie się, a później powielanie wła-
snych, przyjętych przez siebie wzorców. I można zapytać, co w tym złego?  
A na to nie trzeba odpowiadać. Wystarczy spojrzeć na podejście do Świąt 
części młodzieży, jak i nawet trochę starszego pokolenia. Zrozumiemy  
i zobaczymy, jak spędza się święta po „nowoczesnemu”.
        „W okresie zaborów wyraźne kultywowanie tych tradycji służyło zama-
nifestowaniu swojej odrębności w stosunku do zaborców, w okresie mię-
dzywojnia to również służyło wyraźnemu określeniu tożsamości, szcze-
gólnie na Kresach Wschodnich, zaś w PRL tradycyjne świętowanie miało 
charakter nie tylko religijny, ale było również pewnym przejawem oporu 
wobec władzy” – mówi prof. Gerlich. Tradycja świętowania była od wieków 
aż do czasów nam współczesnych jednym z wyznaczników tożsamości 
narodowej czy etnicznej. Zauważalny proces ciągłej laicyzacji i liberali-
zacji społeczeństwa, a z drugiej strony aspekty związane z globalizacją,  
nie tylko zapoczątkowały, ale i przyspieszyły odchodzenie od tradycyjnego 
obchodzenia tych uroczystości. Profesor zaznacza, że w świecie, w którym 
następuje błyskawiczny przepływ trendów kulturowych, gdzie ludzie prze-
stają się trzymać zasad odziedziczonych po poprzednim pokoleniu i gdzie 
nauka, religia i sztuka podporządkowane zostają ekonomii, trudno się dzi-
wić, że odchodzimy od przeżywania świąt w kategoriach duchowych.
         Etnolog zwrócił również uwagę na aspekt społeczny obchodów  

„
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Bożego Narodzenia: „To było święto życzliwości, moment, w którym ludzie 
poświęcają czas na rozmowy ze sobą, na rozmowy o codziennym życiu, 
razem śpiewają kolędy, wybaczają sobie, przebywają w szerokim gronie 
rodzinnym. Dziś zaś coraz popularniejsze są wyjazdy w tym okresie na 
egzotyczne wakacje, a uczestnicy wigilijnej wieczerzy jedząc, często pa-
trzą w telewizor”. 
    Gerlich podkreślił, że formy świętowania podlegają ewolucji.  
Można patrzeć więc z nadzieją w przyszłość. Profesor nie daje bo-
wiem jednoznacznej, ostatecznej oceny. Obiektywnie patrząc na wcze-

śniejsze wieki, możemy zauważać powtarzającą się zależność, a okres  
racjonalny i duchowy przeplatają się, tworząc matematyczną sinusoidę.  
Dlatego etnolog mówi: „Nie wiemy jak będzie to wyglądać za kilkadziesiąt lat.  
Być może będzie powrót do jakiejś formy duchowości, ponieważ ducho-
wość jest jedną z bardzo istotnych potrzeb człowieka”. 
          Miejmy więc nadzieję na odnowę obyczajów, ale nie żyjmy tylko nią. 
Nie możemy zmienić nic w Świętach, które już przeżyliśmy – lepiej lub 
gorzej. Możemy jednak sprawić, by tegoroczne obchody Świąt Bożego 
Narodzenia zapadły jak najdłużej w pamięci jako najlepiej do tej pory spę-
dzone chwile w naszym życiu, w gronie najbliższych, przyjaciół, krewnych 
czy znajomych. A tym samym damy piękne świadectwo dzieciom, które 
niedługo będą zakładać własne rodziny, wychowywać własne potomstwo  
i bądźmy dobrej myśli, że będą je uczyć chrześcijańskiego podejścia  
do celebrowania tych Boskich wydarzeń. A komercjalizacja? Jej nie omi-
niemy, bo istniejemy w świecie, który idzie z postępem. 
          Rada: nie dajmy się zwariować, wciągnąć w wir świątecznych zaku-
pów, omamić złudnym promocjom. Po prostu zachowajmy umiar i zdrowy 
rozsądek.
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Rok 
Miłosierdzia

      Papież Franciszek wielokrotnie mówił o miłosierdziu, ten temat jest 
mu szczególnie bliski. „Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. 
To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina miłosier-
dzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć 
dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele 
cierpliwości” – przekonywał Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach pod-

czas modlitwy Anioł Pański 17 marca 2013 roku.

        Rok Miłosierdzia rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych w Bazyli-
ce św. Piotra w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (8 grudnia) br., a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszech-
świata 20 listopada 2016 roku. Drzwi Święte (istniejące w rzymskich bazy-
likach św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św. Matki 
Bożej Większej) są otwierane tylko na czas Roku Świętego, a w normal-
nym okresie pozostają zamurowane. Ich otwarcie (najpierw w Bazylice 
św. Piotra, a potem w pozostałych) wyraża symbolicznie ideę otwarcia  
dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia na stronę zbawienia.  
Ojciec Święty podczas Eucharystii nawiązał do najważniejszego gestu 
dnia, czyli otwarcia Drzwi Świętych. Nastąpił on tuż po zakończeniu liturgii 
Eucharystii. Franciszek podkreślił, że jest on zarówno prosty, jak i bardzo 

kl. Łukasz Murański CRL
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symboliczny, zwłaszcza w świetle usłyszanego słowa Bożego, które sta-
wia na pierwszy plan prymat łaski. Wyraźnie słychać to w pozdrowieniu, 
które anioł Gabriel skierował do młodej dziewczyny, zaskoczonej i nie-
dowierzającej, wskazując na tajemnicę, która Ją obejmie: „Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski” (Łk 1, 28). Nawiązał tym samym do obchodzonej dziś  
w Kościele uroczystości maryjnej. „Święto Niepokalanego Poczęcia wy-
raża wielkość miłości Boga. Jest On nie tylko tym, który przebacza winę, 
ale w Maryi posuwa się aż do zapobieżenia grzechowi pierworodnemu, 
jaki każdy człowiek niesie ze sobą przychodząc na świat. To miłość Boga 
zapobiega, uprzedza i zbawia. Początek historii grzechu w ogrodzie Eden 
rozstrzyga się w planie zbawczej miłości. Słowa Księgi Rodzaju odwołują 
się do codziennego doświadczenia, które możemy odkryć w naszej osobi-
stej egzystencji. Zawsze istnieje pokusa nieposłuszeństwa, która wyraża 
się w pragnieniu zaplanowania naszego życia niezależnie od woli Boga. 
To ta wrogość, która nieustannie zagraża życiu ludzi, aby ich przeciwsta-
wić planowi Boga. Jednak także historia grzechu jest zrozumiała tylko  
w świetle miłości, która przebacza. Grzech można zrozumieć tylko w tym 
świetle! Jeśli wszystko pozostałoby skazane na trwanie w grzechu, byliby-
śmy w sytuacji najbardziej rozpaczliwej ze wszystkich stworzeń; natomiast 
obietnica zwycięstwa miłości Chrystusa obejmuje wszystko miłosierdziem 
Ojca” – powiedział papież.
       W homilii papież Franciszek podkreślił także, że jest to czas szczegól-
nej łaski, w którym jesteśmy wezwani do odkrycia głębi miłosierdzia Ojca, 
przyjmującego wszystkich i osobiście wychodzącego każdemu na spotka-
nie. Mówiąc o geście otwarcia Drzwi Świętych, który dokona się zarówno 
w Rzymie, jak i we wszystkich diecezjach świata, Papież przypomniał tak-
że inne drzwi, które przed pięćdziesięciu laty szeroko otworzyli na świat 
ojcowie Soboru Watykańskiego II. Rok Święty nie jest obchodzony tylko  
w Rzymie, lecz również we wszystkich diecezjach na świecie. Papież zgo-
dził się także na otwarcie drzwi świętych w sanktuariach odwiedzanych 
przez pielgrzymów.
         Wyjaśniając swą decyzję o ogłoszeniu Jubileuszu Miłosierdzia, papież 
podkreślił, że Kościół w czasie wielkich przemian epokowych jest wezwa-
ny do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. 
Jest to czas miłosierdzia, czas stosowny, aby leczyć rany, niestrudzenie 
spotykać tych, którzy czekają, by zobaczyć i namacalnie odczuć bliskość 
Boga. Rok Miłosierdzia ma nas uwrażliwić i ukierunkować na przyjęcie 
daru jakim jest przebaczenie i pojednanie. Jest to dla nas sprzyjający  
moment, by zmienić swoje życie na lepsze. To nie tylko czas, w którym 
sami możemy prosić o Boże miłosierdzie, ale i my powinniśmy być miło-
sierni dla innych. Nasze domy, parafie i wspólnoty, do których należymy, 
powinny stać się miejscami przepełnionymi miłosierdziem i przemieniać 
otaczający je świat, w którym jest jeszcze tyle obojętności.
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kl. Grzegorz Gałat CRL

         Ze względu na zbliżające się święta Narodzenia Bożego pragnę 
przybliżyć bliską memu sercu kulturę góralską związaną z obchodami 
tych świąt.Wigilia, o czym nie należy zapominać, to jednak dla chrześcijan 
echo starochrześcijańskiej tradycji spożywania wspólnego posiłku, który 
jest symbolem miłości i braterstwa ludzi.- W regionach podgórskich i nie 
tylko Wigilia jest dniem wróżb i zabiegów magicznych, mających na celu 
zapewnienie pomyślności i urodzaju w roku następnym. W okolicach Rabki 
pochmurna Wigilia wróżyła - runo na owcach, a na Spiszu - tłuste mleko. 
Bardzo często mówiono Jako wilijo  taki cały rok. Ten przesąd w umysłach 
ludzkich pozostał do dziś... A zabiegi magiczne tego wigilijnego dnia były  
w  regionie podhalańskim  naprawdę ważne. Ich echa są obecne i teraz, 
choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
 Dawno, dawno temu w Wigilię z samego rana domownicy obmywali 
się w wodzie, do której wrzucano kilka pieniążków... Dobrą wróżbą było po-
jawienie się w domu w Wigilię, jako pierwszego gościa mężczyzny, kobieta 
przynieść mogła tylko pecha i nieszczęście w nadchodzącym nowym roku... 
- W tym dniu nie wolno było niczego pożyczać, a gospodarze wykonywali cały 
szereg zabiegów magicznych mających zapewnić urodzaj w gospodarstwie.  
Na Spiszu i Orawie kobiety zarabiające ciasto szły do ogrodu z oblepio-
nymi ciastem rękami i obejmowały drzewa owocowe. Po co? Aby dobrze 
obrodziły w kolejnym roku. 
 Na Orawie gospodarze idąc z kolei do swych obór ubie-
rali się grubo i ciepło, po to, aby bydło chowało się zdrowo  

   Święta Bożego Narodzenia 
                        

po góralsku

kl. Grzegorz Gałat CRL
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i było tłuste. Konie z rana prowadzono natomiast do rzeki i kropiono  
je tam wodą. Dlaczego? Aby byłe silne. Kurom zaś sypano w Wigilię 
ziarno do obręczy, po to, aby trzymały się w gromadzie i nie gubiły ja-
jek. Innym ciekawym zwyczajem panującym na Podhalu i Orawie była 
tzw. Magiczna kradzież drewna, coś z niej gdzie nie gdzie pozostało.  
Do dziś niektórzy kradną choinki i nie tylko z cudzego lasu... - Gospodarze 
i parobcy dopuszczali się magicznej kradzieży kradnąc drzewa z cudzego 
lasu. Wierzono wówczas, że zapewni im to spryt i powodzenie w przy-
szłym roku. Przed świętami, zresztą tak jak teraz, domy i ich całe obej-
ścia starannie sprzątano i przygotowano do Świat Bożego Narodzenia.   
 Na Spiszu święte obrazy dekorowano świeżymi gałązkami jodły  
i kolorowymi kwiatami z bibuły. Na Orawie wykonywano ze słomek tzw. pa-
jąki. Gospodarze od rana rąbali drzewo, a po południu szli do lasu począt-
kowo po podłaźniczkę, a później po choinkę, gdy ta była już znana w naszej 
tradycji. Warto dodać, że na Spiszu ubrane drzewko nazywano” jezulan-
ko”. Czyż nie kojarzy się to bezpośrednio z Dzieciątkiem? Warto też pa-
miętać, że w regionach górskich najpierw występowała tylko podłaźniczka.  
Był to wierzchołek jodły zawieszany u powały, szczytem na dół i deko-
rowany potem jabłkami i światami, ozdobami robionymi z opłatków. 
Podhalańskie podłaźniczki wykorzystywane były w medycynie ludowej.  
Okadzało się nimi chore zwierzęta oraz odczyniano uroki. Na Podhalu 
„podłazić kogo” znaczyło również iść do kogoś z dobrą nowiną, życzeniami 
w noc wigilijną, a na Orawie nie tylko w Wigilię, ale i Boże Narodzenie oraz 
w Nowy Rok. Teraz choinkę ubiera się często w domach nawet początkiem 
grudnia, jest ona obecna w sklepach, centrach handlowych nawet końcem 
listopada, słychać z nich kolędy zachęcające do świątecznych zakupów 
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tymczasem nasi przodkowie do niej przywiązywali ogromną wagę. Wno-
szenie drzewka do domu miało wielkie znaczenie i charakter uroczysty.  
 Na Podhalu po wigilii wieszano u powały snop tzw. „babę” kłosami 
skierowanymi ku dołowi. Drugi snop najczęściej z nieomłóconego owsa 
przynosił do izby gazda. Do tej w której spożywano wieczerzę. Na Spiszu 
natomiast wnoszono jeden snop zboża omłócony, drugi z ziarnem stawiano 
najczęściej w kącie. Po co? Aby nigdy w domu nie zabrakło chleba, towarzy-
szyło temu wygłoszenie życzeń. Trochę zboża ze snopka układano również  
na stole wigilijnym, ta tradycja w wielu domach naszego regionu przetrwała 
do dziś, choć częściej jest to teraz siano. - Na stole obok zboża kładziono 
także parę główek lnu i kilka ziemniaków. Przez cały dzień w Wigilię obo-
wiązywał ścisły post, teraz już zniesiony przez kościół, choć zachęcający 
do pozostania przy tej tradycji. Zanim rozpoczęto wieczerzę i dzielenie się 
opłatkiem, a na Orawie również czosnkiem, który miał zapewnić siły, cała 
rodzina klękała przed świętymi obrazami i odmawiała pacierz. Przy stole 
zostawiano jedną dodatkową łyżkę, a później talerz dla niespodziewanego 
gościa, a pierwotnie dla duszyczki. 
 Zwyczaj dodatkowego miejsca przy stole dla gościa w Polsce, 
tak naprawdę wprowadzono, o czym warto pamiętać, podczas zabo-
rów. Było ono przeznaczone dla zesłanego w głąb Rosji członka danej 

rodziny... Zwyczaj ten w wielu rodzi-
nach jest obecny do dziś. - Na Podha-
lu podczas wieczerzy wigilijnej jadano 
postną kapustę z ziemniakami i grzy-
bami, kluski ziemniaczane, kołacze. 
Na Spiszu kolacja wigilijna składała 
się m.in. z zupy z suszonych owoców 
zaprawionej mąką tzw. pamuły, kaszy 
z kwaśnym barszczem i suszonymi 

     
Resztki jedzenia 

     z wieczerzy wi-
gilijnej oraz opłatek 
gospodarz zanosił zwie-
rzętom do szopy, które 
miały być obecne w sta-
jence przy narodzeniu 
Jezusa.

grzybami, placków z mąki żytniej lub pszennej oraz grochu. Pod stół 
wkładano zawsze żelazne przedmioty, na których należało opierać stopy.  
Po co? Aby być silnym i zdrowym, jak stal. -Resztki jedzenia z wieczerzy 
wigilijnej oraz opłatek gospodarz zanosił zwierzętom do szopy, które miały 
być obecne w stajence przy narodzeniu Jezusa: krowom, wołom i owcom. 
 Trudno przy omawianiu zwyczajów wigilijnych opuścić tzw. pa-
nieńskie wróżby. -Dotyczyły one przeważnie zamążpójścia. Odbywały się 
zaraz po wieczerzy. Panienki nadsłuchiwały wówczas z której strony za-
szczeka pies, stamtąd będzie miała ona narzeczonego, rzucały psu kulki  
z chleba wymieniając imiona kawalerów. Inni biesiadnicy w tym cza-
sie śpiewali kolędy i słuchali opowieści związanych z wigilią. Na Spiszu  
po wieczerzy chłopcy szli kolędować, czyli chodzili po śpiewance.Drugie-
go dnia, czyli w samo Boże Narodzenie z Betlejemkiem, czyli tzn. przed-
stawieniem kolędniczym chodziła całe grupy, najczęściej młodych osób.   

„
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W przedstawieniu udział brali: baca, dwóch juhasów, stary pasterz, trzej 
królowie i anioł. Spotykano również grupy kolędników z „kozą”, a między 
Nowym Rokiem i świętem Trzech Króli chodzono z „trzejkrólową gwiazdą”, 
czyli trzech chłopców przebranych za królów (dwóch białych i jeden czar-
ny), którym towarzyszyła Betlejemska Gwiazda. 
 Przedstawienia kolędnicze w tradycji Podhala, Spisza i Orawy  
są obecne do dziś. Tuż po Świętach Bożego Narodzenie grupy kolędników 
chodzą po domach, organizowane są także na terenach wielu gmin przed-
stawienia kolędnicze oraz przeglądy i konkursy dla kolędników. 
 Zawsze 25 grudnia, czyli dzień samego Bożego Narodzenia był 
świętem rodzinnym.  Nikogo się wtedy nie odwiedzało, nie wykonywało się 
żadnych prac w domu i gospodarstwie, a jedynie śpiewało wspólnie kolę-
dy. Wierzono, że, gdy w Boże Narodzenie jest mróz to będzie urodzajny 
kolejny rok. 
 26 grudnia drugi dzień świat i dzień św. Szczepana upływał w na-
stroju radosnym. Był to czas wzajemnych odwiedzin, składania sobie wza-
jemnie życzeń i sypania owsem na szczęście. Na Podhalu w tym dniu po 
kościele po chałupach gromadzili się ludzie i śpiewali razem kolędy. War-
to dodać, że w całych Karpatach górale tego dnia święcili owies. Rozpo-
czynało się też chodzenie kolędników po domach, wioskach. Trwało ono  
aż do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia.
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   Okiem 
        nowicjusza

             Powołanie kapłańskie czy zakonne jest niepojętym darem dla całe-
go świata. Bóg daje nam różne drogi do zbawienia. Aby wybrać odpowied-
nią, należy Go słuchać i radować się z przebywania z Nim.
             Nie należy niczego się lękać oprócz grzechu, bo Chrystus prze-
prowadzi nas przez wszystko i chce, byśmy byli spokojni. Nowicjat to etap 
formacji zakonnej, której kształt zależy od zgromadzenia. Rozpoczyna się  
po odbyciu trzytygodniowego postulatu i trwa rok. Wtedy poznaje się wspól-
notę zakonną, historię i charyzmat Zakonu, rozważa nad swoim powoła-
niem i przygotowuje się do obłóczyn oraz złożenia profesji. Nowicjusze 
stanowią w klasztorze odrębną grupę z racji poznawania życia zakonnego. 
Uczestniczą ze wspólnotą kilka razy dziennie w modlitwie brewiarzowej  
w kaplicy zakonnej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii 
(również w kościele) i posiłkach w refektarzu. Uczą się oraz pracują fizycz-
nie. Jest również czas przeznaczony na odpoczynek i wspólną rekreację. 
Dni mijają szybko, ale bardzo radośnie. Ważne są kontakty ze współbrać-
mi. Wszyscy mają za zadanie umieć przebywać ze sobą. Trzeba otworzyć 
się na ludzi. Tym, co wyróżnia kanoników regularnych, jest wspólnota –  
w modlitwie, pracy i odpoczynku. Mają stanowić jedno. Niestety, zachowy-
wanie Reguły św. Augustyna i Konstytucji nie jest sprawą prostą, jednak 
kto będzie chciał, z Bożą pomocą tego dokona. Wspólnota bardzo pomaga 
funkcjonować, ale wymaga też osobistego wkładu. 
        Za bardzo ważne uznaję stwierdzenie, z którym spotkałem się  
w klasztorze: zakony mogą nie istnieć – są charyzmatem. Kościołowi,  
którego „bramy piekielne nie przemogą”, potrzebni są kapłani,  

Nov. Patryk Jaroś
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dzięki którym otrzymujemy sakramenty święte. Zakony nie mają zapew-
nienia wieczności. Gromadzą ludzi, którzy chcą realizować konkretne 
cele. Jako kanonik regularny żyjący we wspólnocie nie będę mógł pra-
cować w szpitalu, bo nie byłbym kanonikiem regularnym. Lecznictwem  
i szpitalnictwem zajmują się bonifratrzy. Jeśli wybrałbym monastyczny styl 
życia i wstąpiłbym do benedyktynów, to nie mógłbym działać duszpaster-
sko jak kapłani diecezjalni. 
 Rozpoznanie woli Bożej dokonuje się również przez pozna-
nie siebie, swoich zalet, talentów, tego, co chce się robić, ale też pew-
nych ograniczeń. Nie oznacza to jednak, że nie można ich pokonać.  
Swoje miejsce można odnaleźć dzięki parafii, ale niekoniecznie musi  
to być zakon, który w niej posługuje. Wielu przyszło do wspólnot  
(również do kanoników regularnych), wybierając się daleko i nie znając 
ich dokładnie. Nie bójmy się słowa „wspólnota”, bo jest dobre i reali-
zuje się już w naszej rodzinie. Różne wyobrażenia o życiu i zakonach 
mącą spokój, lecz wiem, że nie można pozwolić im sobą zawładnąć.  
Potrzeba trzeźwego spojrzenia i zapału od Pana, który wzywa do szczę-
ścia. Nie dajmy się zwieść temu światu, który mówi, że nauka jest naj-
ważniejsza, bo w pysze zgubimy Prawdę. Zakony, seminaria czy szko-
ły, które są wśród nas, nie są wcale gorsze od tych, które są daleko  
czy w dużych miastach. Czuję, że ważne jest, co myśli o mnie Chrystus,  
a nie to, czy ludzie będą mnie podziwiali jako zakonnika i to z dużego 
miasta – Krakowa. Przede wszystkim chcę być normalnym człowiekiem 
i do tego też Zakon wychowuje. Pamięć o rodzinie i zdrowe podejście  
do życia są jednymi z elementów do osiągnięcia świętości. Wszystko  
da się naprawić, nawet nasz nieraz wypaczony sposób postrzegania 
rzeczywistości. Chrystus ofiaruje spokój, szczęście. Ofiaruje z miłością.  
On sam jest Miłością. A miłość daje nam życie – pomyślmy nad tym.
 Obecnie stoję przed poważnym wyborem życiowym. Decyzja 
jest procesem, wymaga dużo czasu. Nie mogę powiedzieć: „Wezmę się  
w garść i zdecyduję”, gdyż to zbyt poważna sprawa. Rozważając ją,  
należy słuchać rad bliskich, którzy nas dobrze znają – ale tych, którzy 
faktycznie nam pomogą, a nie zaszkodzą. Bardzo cenna jest dla mnie 
rozmowa z kapłanem. Otrzymywałem wielokrotnie taką łaskę w mojej 
parafii. Korzystanie z sakramentu spowiedzi i Eucharystii umacnia mnie  
i traktuję je bardzo poważnie. Poza wspólnymi modlitwami nie zapomi-
nam o indywidualnym kontakcie z Panem Jezusem, któremu zawierzyłem 
i dzięki temu zwyciężę, bo to nie moja, lecz Jego łaska i moc. Może pośle  
mnie na nieco inną drogę. 
 Czującym powołanie chciałbym coś powiedzieć: Nie bójcie się, 
bo nie ma czego. Pan Jezus zaprowadzi was w dobre miejsce. Będzie-
cie wspaniałymi księżmi diecezjalnymi, dobrymi mnichami, zakonnikami, 
braćmi czy siostrami zakonnymi.
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Nasi nowicjusze

Nazywam się Patryk Jaroś,  
urodziłem się 22 września 1996 
roku. Wychowałem się w Ełku  
na Mazurach. Mój kościół parafialny  
Najświętszego Serca Jezusowe-
go był prowadzony przez kanoni-
ków regularnych. Posługiwałem 
w nim jako lektor. Po ukończe-
niu liceum ogólnokształcącego  
o profilu matematyczno-fizycznym  
i uzyskaniu matury wstąpiłem do Za-
konu Kanoników Regularnych La-
terańskich. Spowodowane to było  
Miłością Bożą i życiem parafialnym.  

Wiele zawdzięczam mojemu księdzu-opiekunowi, na którego zawsze 
mogłem liczyć, oraz rodzicom. Jako ministrant jeździłem do Sanktuarium 
Maryjnego w Gietrzwałdzie, byłem również w kanonickim klasztorze  
w Krakowie. Od zawsze pragnąłem poświęcić się Bogu i czekam  
na wskazanie przez Niego mojej ścieżki oraz utwierdzenie mnie na niej.  
Wszystko zostawiam w Jego rękach. Interesuję się nauką i sportem.  
Bardzo lubię biegać i jeździć na rowerze.
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Nazywam się Paweł Raczyński, 
urodziłem się 20 grudnia 1996 
roku w Sieradzu. Wychowałem 
się w Zduńskiej Woli. Moją parafią 
jest bazylika mniejsza pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Ukończyłem klasę humanistycz-
ną i zdałem maturę w II liceum 
ogólnokształcącym w Zduńskiej 
Woli. Kanoników poznawałem 
w Gietrzwałdzie, gdzie mieszka 

Nazywam się Andrzej Pakulnie-
wicz. Pochodzę z parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Drezdenku, 
którą prowadzą księża kanonicy  
regularni. Moje powołanie do zako-
nu zostało zbudowane przez przy-
kład życia i pracy duszpasterskiej 
księży pracujących w Drezdenku. 
Postanowiłem wstąpić na tę dro-
gę życia, aby w ten sposób służyć 
Bogu.

moja rodzina, do której często przyjeżdżałem nie tylko w czasie wakacji.  
Właśnie tam rozeznawałem swoje powołanie poprzez szczerą modlitwę  
i rozmowę z księżmi kanonikami. Interesuję się sportem oraz lubię słu-
chać muzyki.
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       – czyli co robią klerycy, gdy za oknem chłód
 
     Nadeszła zima. Dzień stał się krótszy, a do okien zapukały mrozy. 
Długotrwały brak światła i niskie temperatury powodują, że dziewięć  
na dziesięć osób jesienią i zimą czuje się gorzej niż zwykle. Lekarze 
twierdzą, że depresja sezonowa spowodowana aurą może dotykać  
10% społeczeństwa. Z „duchowego” punktu widzenia to niebezpieczny czas.  
Obniżony nastrój może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień,  
kłótni, lenistwa czy szukania niezdrowego odreagowywania. Jednym sło-
wem – grozi „wpadaniem” w grzech. Ale można przecież podejść do sprawy 
po męsku i postarać się aktywnie stawić czoła zagrożeniom. Prezentuje-
my 7 wypróbowanych przez naszych współbraci sposobów na utrzymanie 
pogodnego nastroju w miesiącach zimowych. W końcu dużo łatwiej jest 
wypełniać obowiązki i obdarowywać innych sercem, gdy na twarzy gości 
uśmiech. 

         1. Rozpoznaj, kiedy „Pan zsyła na Ciebie sen”
      
      Kiedy o godz. 5.50 na korytarzu seminarium rozlegają się dźwięki 
budzików, mało komu chce się wstawać. Zwłaszcza gdy za oknem wciąż 
ciemności. Natomiast kilka godzin później, w przerwach między wykłada-
mi, można zobaczyć przysypiających alumnów, zmierzających jak zombi 
ku stoliczkowi z czajnikiem i kawą. Nie oszukujmy się, chce się spać. Ale 
nie ma co robić z tego dramatu. Krótki dzień, niewielka ilość słońca i ni-
skie ciśnienie powodują, że chce nam się spać. Trzeba zdać sobie sprawę,  
że zimą jest to normalne, i rozpocząć współpracę z naturą. Warto postano-
wić sobie, by chodzić spać nieco wcześniej. Nasze ciało może potrzebo-
wać więcej czasu na regenerację. W chwilach, kiedy atakuje nas senność, 
jeśli tylko mamy taką możliwość, warto pozwolić sobie na 15 do 30 mi-
nut drzemki, leżąc na plecach bez przykrycia. Organizm powinien sam się 

kl. Rafał Przestrzelski CRL

7 sposobów 
     na pogodną zimę
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obudzić, a nasz umysł odzyska świeżość i siły do działania. Oczywiście  
dla bezpieczeństwa można też nastawić budzik.

kl. Grzegorz:  Dla lepszego samopoczucia potrzebuję dosłownie 5 minut. 
Po ich zakończeniu jestem gotowy do wszelkich działań w każdej dziedzi-
nie życia.

      2. „Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, 
tak melodia muzyków przy słodkim winie” Syr 32, 6

      Warto wykorzystać dobroczynne działanie muzyki, by sprawić, aby 
dzień odzyskał swój koloryt. W naszej wspólnocie mamy dwie koncepcje 
kojącego działania muzyki na dusze. Pierwsza mówi, że muzyka może 
przekazać nam nieco swojej pozytywnej energii. Dlatego w trudnych chwi-
lach polecamy radosną i żywiołową muzykę, która wprawi nas w dobry na-
strój. Tu pomagają „hity”, które towarzyszyły nam podczas szczęśliwych 
chwil, np. w wakacje. Solidna dawka dobrych nut może dać pozytywny 
impuls na cały dzień. Druga koncepcja mówi, że w chwilach smutku war-
to słuchać nostalgicznych melodii, które wyrażą nasze emocje. Spokojne 
ballady, muzyka relaksacyjna czy śpiew mnichów może przynieść ulgę  
i rozluźnienie. Acha… warto też pamiętać o domownikach za ścianą  
i uważać z podkręcaniem głośności.

kl. Łukasz:  Nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje  
i ma wpływ na nasze samopoczucie. Jestem wielbicielem poezji śpie-
wanej oraz klasyki. Słuchanie dobrej muzyki pozwala wprowadzić się  
w dobry nastrój, odprężyć i odciąć się do chłodu i szarzyzny obecnej  
za oknem.

         3.„Ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło!” Za 6,7

       Wstałeś rano z łóżka i bolą cię plecy? Po wejściu po schodach 
złapała cię zadyszka? W połowie dnia czujesz się nieswojo we wła-
snym ciele? Chyba pora zacząć się ruszać. Jeśli nie robiłeś tego latem,  
to może być problem, ponieważ zimą nieco trudniej o uprawianie sportów.  
Ale i tu tragedii nie ma, ponieważ cały rok otwarte są siłownie, a w par-
kach nie brakuje ścieżek do biegania czy spacerowania. Nie wszyscy  
też jeżdżą na nartach czy mają w pobliżu basen, ale warto się zastanowić  
nad skakanką i hantlami, lub zaplanować biegi w jakimś ładnym otocze-
niu. Z pewnością motywacji do działania może dodać znajomy, który także 
szuka okazji do poruszania się. W końcu we dwójkę raźniej. W zdrowym 
ciele zdrowy duch!
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nov. Paweł:  Poskakanie przy stole pingpongowym jest jak ciepła herbata 
z miodkiem i cytrynką, gdyż obie te czynności potrafią dobrze rozgrzać. 
Ruch to zdrowie! A więc zapraszam wszystkich do aktywnego spędzania 
czasu mimo mroźnych dni.

       4. „Bierz i czytaj”

         Może nie jest to szczególnie odkrywcza propozycja, ale dobre książ-
ki potrafią umilić długie jesienne i zimowe wieczory. Poszerzają horyzon-
ty myślenia i ubogacają nasz język. Klasyka literatury polskiej, powieści,  
kryminały, dramaty, nowele czy poezja – każdy wybierze coś dla siebie, 
jeśli tylko znajdą się chęci. Książki wyjątkowo dobrze komponują się z go-
rącą herbatą i ciastkiem – koniecznie przy dobrym świetle.

kl. Adam:  Literatura, ale poezja szczególnie, ma to do siebie, że zawiera 
w sobie nie tylko opisy, ale jest też nośnikiem żywych obrazów, dźwięków 
i zapachów. Ona potrafi przenieść nas gdziekolwiek zechce. Z nią ciemne, 
zimowe wieczory mogą rozpalić się płonącym kominkiem, a miasto może 
ustąpić miejsca cichym, wiejskim krajobrazom. Wystarczy nieraz tylko 
wziąć książkę do ręki…

        5. Odpocznij w Panu

          Warunkiem radości i pogody ducha, zwłaszcza w szare i ponure dni, 
jest głęboka i żywa relacja z Chrystusem. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma 
chęci na modlitwę, jej wartość potrafi być nieoceniona. W wyjątkowo trud-
nych chwilach pomaga „wyrzucenie” Bogu swoich spraw. On akceptuje nas 
nawet wtedy, gdy „siedzi” w nas frustracja, złość czy smutek. Przyznam,  
że nawet w klasztorze łatwo jest czasami zapomnieć, że On rzeczywi-
ście jest, czeka na nas i z chęcią potowarzyszy nam w doświadczeniach.  
Niekiedy właśnie ból duszy i smutek są właśnie po to, by przypomnieć  
sobie, Kto jest jedynym dawcą prawdziwego szczęścia.

Nov. Patryk:  Dobrze jest modlić się w oddaleniu od ludzi, by nikt  
nie przeszkadzał – i nic nie mówiąc. Można przez kilkanaście minut klęczeć  
lub siedzieć w ławce w kościele przed Najświętszym Sakramentem.  
To głęboka rozmowa, która łączy z Chrystusem. Życie powinno być modlitwą.  
A dobrym do niej miejscem są także góry lub ogród, dobrym czasem – pra-
ca wyciskająca pot, sport czy przebywanie z bliskimi.

       6. „Gdy tak rozmawiali…” Łk 24, 15

       Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że jako istota społeczna czło-
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wiek potrzebuje drugiej osoby. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy rzad-
ko odczuwają potrzebę towarzystwa, ale umówmy się, że to rzadkość.  
Dobrze jest mieć do kogo się odezwać. Z jednej strony potrzebujemy życz-
liwych, choć powierzchownych kontaktów, oraz głębokich i ciepłych relacji 
przyjacielskich. Problemy pojawiają się, gdy którejś formy brakuje – mamy 
mnóstwo znajomych, ale żadnego przyjaciela – lub jednego przyjaciela 
i żadnych życzliwych znajomych. Kiedy dopada nas jesienne przygnę-
bienie, czasami lepiej, aby nikt nam nie wchodził w drogę. Kiedy indziej 
natomiast dobrze jest, jeśli ktoś pomoże nam odwrócić się od własnych 
trudności i zmartwień. Warto nauczyć się przez obserwacje rozpoznawać 
takie sytuacje. Myślę, że przełamanie się w chwili niechęci i zaproponowa-
nie znajomemu kawy zaprocentuje i zwykle zwraca się z nawiązką. 

kl. Wiktor: Dokładnie tak! Rozmowa jest zawsze najlepszym sposobem 
na budowanie wzajemnych relacji z drugim człowiekiem. 

           7. Myśl pozytywnie

             Kiedy sprawy nie układają się po naszej myśli, mamy nieraz 
tendencję do nadmiernego przykładania do nich wagi. Drobne niepo-
wodzenia albo przeciwności jawią się jako wielkie klęski lub bariery nie  
do przejścia. Często przeceniamy wpływ pewnych spraw na nasze życie. 
Problemy sprzed kilku lat dziś nie wyglądają tak strasznie… a te dzisiejsze 
– czyż nie są do nich podobne? Jeśli nie… to czy nie da się z tym żyć?  
W chwilach zmartwień niekiedy po prostu warto świadomie zmienić zajęcie, 
by przestać myśleć o deprymujących rzeczach. Nagłe sprzątanie pokoju,  
pastowanie butów czy przesadzenie kwiatka może się okazać odstresowu-
jącym zajęciem. Warto czasami zrobić coś bardzo prostego, co wzmocni 
nasze poczucie własnej wartości. Mały sukces potrafi wnieść promyczek 
wiary w nasze życie. Myślenie o tym, co dobrego udało się uczynić Bogu 
w moim życiu, może tchnąć siłę, by kolejnego dnia znów wstać z łóżka.

kl. Rafał: Uda się! Dzięki takiemu myśleniu nie raz udało mi się zrealizo-
wać coś, czego bym kilka lat wcześniej nie przypuszczał.

                  Szkoda by było zmarnować jesienno-zimowe miesiące, skoro to 
prawie pół roku, prawda? Czytelnikom życzymy jak najwięcej pogodnych  
i radosnych dni w nowym roku. 

A Ty… jakie masz metody na ponure dni?
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kl. Adam Stelmaszewski CRL

Kanonicy Regularni od Pokuty

            Markowieczyli

 Większość mieszkańców 
Krakowa z pewnością dobrze zna ko-
ściół pw. św. Marka Ewangelisty na 
Starym Mieście. Zapewne niejeden 
też słyszał o zakonnikach zwanych  
„markami”. W Czechach byli zna-
ni jako cyriakowie (od św. Cyriaka, 
którego otaczali szczególną czcią), 
w Krakowie zwano ich również roga-
czami (od specyficznego kształtu ich 
biretów), lub błędnie nazywani na Li-
twie Białymi Augustianami (od koloru 
sutanny). Kanonicy Regularni od Po-
kuty byli jedną z trzech kanonickich 

kongregacji (obok Kanoników Bożego Ciała i Kanoników Ducha Świętego 
de Saxia), którzy przybyli do Krakowa w czasach średniowiecza.
 Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty powstał na początku 
XIII w. przy Rzymskim kościele Santa Maria de Metro dla opieki nad ryce-
rzami krzyżowymi: zajmował się między innymi chorymi oraz grzebaniem 
umarłych. Papież Aleksander IV zatwierdził tę kongregację w 1256 r. Doku-
ment ten, poza macierzystym konwentem wymienia także dwa klasztory: 
św. Elżbiety w Ailesuelt i św. Piotra na wyspie (in Cuiavien). Do Krako-
wa zakonnicy trafili już w rok po zatwierdzeniu (1257), a sprowadził ich  
z Pragi książę Bolesław Wstydliwy (1243–1272) i osadził przy kościele  
św. Marka ufundowanym przez swoją małżonkę, św. Kingę. Klasztor krakow-
ski ufundował w niedługim czasie konwenty filialne, głównie w Małopolsce,  
m.in. w Trzcianie i Pilicy. 
 Zakon przyczynił się znacznie do krzewienia chrześcijaństwa pro-
wadząc ożywioną działalność chrystianizacyjną. Fundowano wiele placó-
wek na Litwie, m.in na wileńskim Zarzeczu czy w Bystrzycy. W (dzisiejsza 
Białoruś) znajduje się piękny, barokowy kościół pokanonicki. Do dzisiaj 
zachował się także w bardzo dobrym stanie kościół i klasztor opactwa  
w Widzieniszkach (okolice Wilna).  
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 W Wilnie w 1644 r. dla marków został zbudowany drewniany 
kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła na Zarzeczu. W 1788 r. drewnianą 
świątynię zastąpioną murowaną, która jednak po sześciu latach została 
zniszczona w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Kanonicy Odbudowa-
li jednonawowy kościół w stylu klasycystycznym. Gdy nastąpił I rozbiór 
Polski (1772), konwent prosperował bardzo dobrze, mieszkało w nim 
10 zakonników (był fundowany dal podobnej liczby współbraci). Jednak 
świetność nie trwała długo – w odwecie za powstanie listopadowe wła-
dze carskie skasowały klasztor Kanoników od Pokuty na Zarzeczu (1835),  
podobnie jak klasztor Kanoników 
Laterańskich na Antokolu.
 Kongregacja od Pokuty 
posługiwała również jako pierw-
sza w słynnym od XVII w. sanktu-
arium Matki Boskiej Bogoryjskiej 
na ziemi sandomierskiej. W 1620 
r. kanonicy przybyli do Bogorii  
i osiedli w drewnianym zespole 
kościelno-klasztornym ufundowa-
nym przez Krzysztofa Bogorię dla 
pracy duszpasterskiej w mieście 
powstałym zaledwie 4 lata wcze-
śniej. Przy parafii również funkcjo-
nował szpital prowadzony przez 
kanoników. W 1626 r. o. Justyn 
Pomorski sprowadził z Krakowa 
do Bogorii obraz Matki Boskiej 
Pocieszenia, który wyszedł spod 
pędzla Jana Sochera. Wspólnota 

Matka Boża Bogoryjska

kanonicza w Bogorii zniknęła w XIX w. Ostatni kanonik, ks Feliks Lesz-
czykiewicz CRSA, zmarł w 1827 r. Dzisiaj kościół parafialny pw. Świętej 
Trójcy jest jednym z cenniejszych zabytków architektury sakralnej ziemi 
sandomierskiej. Znajdują się w nim pozłacane barkowe ołtarze: św. Anto-
niego, św. Barbary i św. Anny. Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Po-
cieszenia znajduje się w rokokowym ołtarzu głównym. Od 2009 r. kościół 
posiada oficjalnie rangę sanktuarium maryjnego.
 Także krakowski kościół pokanonicki pw. św. Marka Ewangelisty 
jest wyjątkowym zabytkiem architektury sakralnej, co zawdzięcza głów-
nie obecności w nim zakonu kanoniczego (dla którego stanowił kościół 
prowincjalny), którego jednym z charyzmatów jest troska o kulturę. Drew-
niany ołtarz główny wykonany został ok. 1618 r. w warsztacie Baltazara 
Kuncza, a więc najprawdopodobniej w tym samym, w którym postał ołtarz 
w bazylice Bożego Ciała. Także i w tym kościele, podobnie jak w naszym, 
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znajduje się barokowe wyposaże-
nie bardzo pięknie wkomponowane 
w gotycką bryłę. W okresie baro-
ku wybudowano także wieżę wraz  
z kruchtą, z tego czasu pochodzi 
także unikatowa ambona w kształcie 
herbu marków – serca z krzyżem. 
Na zewnętrznej ścianie kościóła 
znajduje się Ogrójec (podobnie jak 
w bazylice na Kazimierzu) z repli-
kami figur znajdujących się niegdyś 
na tęczy kościoła. Chrystus wiszący  
ta tym właśnie krzyżu miał przemó-
wić do pogrążonego w modlitwie Mi-
chała Giedroycia.
 W XV w., który na kartach 
historii Krakowa zapisał się jako 
Felix Seculum (szczęśliwy wiek)  
ze względu na obecność wielu świę-
tych, jak św. Jan Kanty czy św. Sta-

Kościół św. Marka Ewangelisty                   
w Krakowie wedłóg rysunku i litorgrafii                

Maksymiliana Cerchy z 1853 r.

nisław Kaźmierczyk, również w klasztorze Kanoników od Pokuty żył sługa 
Boży Michał Giedroyć, zwany błogosławionym. Michał urodził się w ro-
dzinie kniaziów litewskich ok. 1420 r. w Giedroyciach. Do zakonu kanoni-
czego wstąpił w podwileńskiej Bystrzycy, jednak na formację nowicjacką 
i studia został posłany do domu pro-
wincjalnego w Krakowie, dla pobie-
rania nauki na Akademii Krakowskiej 
(studiował w latach 1461–1465, uzy-
skując stopień bakałarza sztuk wy-
zwolonych). Mimo swego pochodze-
nia, wybitnego wykształcenia, a także 
ułomności fizycznej, przez całe życie 
pełnił w kościele św. Marka funkcję 
zakrystiana. Choroba przyczyniła się 
do pogłębienia i ubogacenia życia 
duchowego. Pewno dnia, gdy modlił 
się pod krzyżem, objawił mu się Je-
zus zachęcając Michała do cierpliwo-
ści aż do śmierci, za którą otrzyma 
wieniec życia. Michał zmarł w opinii 
świętości 4 maja 1485 r. W kościele  
św. Marka znajduje się jego mauzo-
leum, tzw. Giedroycianum. 

Bł. Michał Giedroyć 
na współczesnej ikonie
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 Kanonicy Regularni od Pokuty nosili białą sutannę kanonicką  
ze zwężanymi rękawami, na którą nakładali szkaplerz tego samego ko-
loru. Strojem chórowym Marków była rokieta ze zwężanymi, kanonickimi 
rękawami, oraz mucet, który różni się od używanego w większości kongre-
gacji białym kolorem i większym kapturkiem. Okryciem wyjściowym była 
biała peleryna, w późniejszym okresie zamieniona na czarną. Na szkaple-
rzu kanonicy mieli wyhaftowane czerwone serce z wbitym weń krzyżem, 
będące ich herbem. Serce wiązało się bezpośrednio ze św. Augustynem, 
a krzyż z doskonaleniem się poprzez pokutę. Ich sposób życia, oparty  
na regule św. Augustyna, był typowym Vita Canonica: łączył chórową mo-
dlitwę i życie wspólne (kapituły, refektarz) z ożywioną tym uświęceniem 
działalnością duszpasterską w podległych sobie parafiach.
 Na pocz. XIX wieku nastąpiła kasata kongregacji. Polska prowin-
cja Kanoników Regularnych od Pokuty przetrwała najdłużej ze wszyst-
kich, bo do roku 1832. Po kasacie kościół i klasztor zostały przejęte przez 
państwo austriackie i weszły w skład „funduszu religijnego”. W 1807 roku  
do klasztoru św. Marka przeniesiono dom księży emerytów, który poprzed-
nio mieścił się w szpitalu Ducha Świętego prowadzonym przez Kanoników 
Regularnych Ducha Świętego de Saxia, którzy także w tym czasie podle-
gli kasacie – ich klasztor został zburzony, a na jego miejscu znajduje się 
dzisiaj plac Ducha Świętego i Teatr Juliusza Słowackiego. W ten sposób 
jedna z prężniejszych kongregacji kanoniczych działająca na terenach Ko-
rony i Litwy – którą poprzez szeroko zakrojoną działalność można porów-
nywać z Kanonikami św. Norberta czy Kanonikami Laterańskimi Bożego 
Ciała – zniknęła na zawsze i nigdy nie została restaurowana.
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Jubileusze w 2016 roku

Drodzy Współbracia Jubilaci!

Z okazji obchodzonych przez Was w tym roku wyjątko-

wych rocznic poświęcenia się całkowicie Bogu, Kościoło-

wi i Zakonowi, pragniemy Wam życzyć Światła Ducha 

Świętego, opieki Matki Zbawiciela, a przede wszystkim 

radości i pokoju z każdego przeżytego dnia. Niech dobry 

Bóg, który obdarzył Was łaską powołania, dokończy 

dzieła, które zapoczątkował w Waszym życiu w dniu  

złożenia ślubów zakonnych i przyjęcia święceń kapłań-

skich. Życzymy Wam, drodzy Współbracia jubilaci,  

pokoju i wielu łask Bożych. 

Wspólnota Seminarium Kanoników  

Regularnych Laterańskich
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Jubileusz ślubów zakonnych:

65 lat - ks. Feliks Popielewicz CRL (Mstów) 

65 lat - ks. Józef Stramek  CRL (Gietrzwałd)

60 lat - ks. Marian Dudzik CRL (Drezdenko)

55 lat - ks. Stanisław Chojnacki CRL (Gietrzwałd)

50 lat - ks. Apolinary Zawistowski CRL (Gietrzwałd)

50 lat - ks. Jan Węgrzyn CRL (Belgia)

Jubileusz święceń kapłańskich:

25 lat - ks. Marian Szczecina CRL (Kraków)
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Ks. Zenon Skóra CRL

Ś.P

1928-2015

       Ks. Zenon Skóra CRL, urodził się 23 sierpnia 1928 roku we wsi Dębo-
wiec na Kielecczyźnie. Syn Kazimierza Skóry i Genowefy z.d. Winiarskiej. 
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jastrzębnikach i Działoszycach.  
W okresie okupacji niemieckiej pobierał naukę na tajnych kompletach 
szkoły gimnazjalnej, którą ukończył już po wojnie w Gimnazjum im. Tade-
usza Kościuszki w Miechowie. Naukę kontynuował w Kielcach w Liceum 
im. Św. Stanisława Kostki. Po wstąpieniu do Zakonu Kanoników Regular-
nych Laterańskich został skierowany do Ełku w celu ukończenia edukacji 
licealnej, gdzie złożył maturę w Liceum im. Stefana Żeromskiego. 28 sierp-
nia 1950 roku w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie rozpoczął nowicjat, 
który zakończył wraz ze złożeniem pierwszej profesji zakonnej 28 sierpnia  
1951 roku. Jako kleryk w Zakonie Kanoników Regularnych rozpoczął studia  
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na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Po zlikwidowaniu Wydziału przez ówczesne władze komuni-
styczne kontynuował studia i ukończył je w Studium Teologicznym 
Ojców Dominikanów w Krakowie. Podczas studiów, 28 sierpnia 
1954 r. w Uroczystość Św. Augustyna złożył Śluby Wieczyste.  
Rok później, 25 czerwca w kościele Ojców Karmelitów Bosych  
w Krakowie z rąk Bpa Franciszka Jopa przyjął świecenia kapłań-
skie. Po święceniach kapłańskich podjął posługę w parafii Boże-
go Ciała w Krakowie, gdzie pracował jako duszpasterz i katecheta.  
Kolejnymi miejscem posługi ks. Zenona stały się: Rudnik k. Raciborza, 
Drezdenko, Rąpin (w którym objął urząd Proboszcza), Ełk, Kamień  
i Kraków. We wszystkich parafiach wykazywał się wielką gorliwością  
i sumiennością w służbie Bogu i ludziom. Osiągnąwszy wiek emery-
talny zamieszkał w Klasztorze Bożego Ciała w Krakowie gdzie mimo 
wieku i licznych chorób z wrodzoną sobie sumiennością podejmo-
wał obowiązki klasztorne i duszpasterskie. Pomimo różnorakich 
niedomagań związanych z wiekiem chętnie służył pomocą w pracy 
duszpasterskiej w różnych parafiach kanonickich w Polsce. Ostat-
nie lata swego życia kapłańskiego spędził w Krakowie a następnie 
w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji pw. Św. Benedykta Men-
ni w Piaskach-Marysinie. Tam zaopatrzony w Święte Sakramenty  
Kościoła, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 13 listopada 2015 r.
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Seminarium
PRZYJĘCIE DO NOWICJATU
 27 sierpnia, w święto św. Moniki, podczas I nieszporów uroczy-
stości św. Augustyna, naszego zakonodawcy, trzech postulantów rozpo-
częło roczny okres nowicjatu w naszym zakonie, podczas którego będą 
rozeznawać swoje powołanie i przygotowywać się do ślubów zakonnych.  
Są to: Patryk Jaroś, Andrzej Pakulniewicz i Paweł Raczyński. Nowym 
współbraciom życzymy wytrwania w powołaniu, błogosławieństwa Boże-
go i opieki Matki Zbawiciela.

ŚLUBY ZAKONNE
 W uroczystość ojca naszego, św. Augustyna, 28 sierpnia, w bazy-
lice Bożego Ciała w Krakowie, podczas Mszy św. na zakończenie rekolek-
cji zakonnych, o godzinie 12.00. kl. Łukasz Murański CRL złożył uroczystą 
profesję zakonną (wieczystą), br. Jarosław Marynowski CRL przedłużył 
swoje śluby czasowe na rok.

Kronika
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 Trzech nowicjuszy przyjęło strój zakonny i złożyło swoje pierwsze śluby 
czasowe na okres trzech lat. Są to: kl. Wiktor Ruszlewicz CRL, kl. Adam 
Stelmaszewski CRL i kl. Sebastian Krukowski CRL. 

Mszy św. przewodniczył i profesje zakonne przyjął wizytator polskiej 
prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich, ks. Marian Szczeci-
na CRL. Homilię wygłosił rekolekcjonista, o. Zdzisław ze Zgromadzenia  
Księży Sercanów. Uroczystości zakończył obiad dla uczestników rekolek-
cji i rodzin profesów w refektarzu zakonnym. Wszystkim, którzy w tym dniu 
złożyli swoje śluby zakonne, życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki 
Matki Bożej i św. Augustyna.

Grudniowy 2015.indd   31 2015-12-12   20:28:24



32

ODPUST W GIETRZWAŁDZIE
 Obchody odpustowe w Gietrzwałdzie ku czci Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny rozpoczęły się w sobotę 12 września. Odśpiewane 
zostały uroczyste nieszpory oraz odprawiona została Msza św. pod prze-
wodnictwem ks. infułata Jana Górnego.

 W niedzielę 13 września uroczystości rozpoczęła Msza Św.  
o północy, którą odprawił opat generalny Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich, ks. Giuseppe Cipolloni CRL. Po Eucharystii z bazyliki wy-
ruszyła procesja różańcowa do źródełka pobłogosławionego 138 lat temu 
przez Matkę Bożą. 

 O godz. 9.00 na błoniach gietrzwałdzkich odprawiona została 
Msza Św. dla kierowców połączona z błogosławieństwem pojazdów.
 Centralnym punktem uroczystości odpustowych była odprawiona 
o godz. 11.00  Msza Św. dożynkowa, której przewodniczył  abp Marek 
Jędraszewski, metropolita łódzki. Wygłosił on również homilię, w której 
ukazał dzisiejszą rzeczywistość Polski na kanwie historii naszej Ojczyzny, 
której punktem zwrotnym był chrzest Mieszka I. Obok licznie zgromadzo-
nych księży Eucharystię koncelebrowali ks. abp Wojciech Ziemba, metro-
polita warmiński, oraz księża biskupi warmińscy: ks. abp Józef Górzyński, 
koadiutor archidiecezji warmińskiej, ks. abp Edmund Piszcz i ks. bp Julian 
Wojtkowski. 
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ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO UPJPII
 30 września 2015 r. nasze seminarium uczestniczyło w pielgrzym-
ce studentów Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II (do którego 
jest afiliowany Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, na który uczęsz-
czamy) do sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w krakow-
skich Łagiewnikach z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016.  
Po przywitaniu pielgrzymów przez księdza rektora prof. Wojciecha Zyza-
ka, wysłuchaliśmy okazjonalnego wykładu inauguracyjnego, a następnie 
uczestniczyliśmy w Mszy Św.

 Przed uroczystym błogosławieństwem abp Wojciech Ziemba od-
dał w opiekę archidiecezję warmińską Pani Gietrzwałdzkiej. Następnie  
ks. abp Marek Jędraszewski pobłogosławił przyniesione przez rolników 
zboże i dokonał poświęcenia Kaplicy Dziecka Utraconego – miejscu modli-
twy i refleksji rodziców i bliskich, którzy w różnych okolicznościach utracili 
swoje dziecko. Swoim słowem podzielił się na koniec z wiernymi ks. Opat 
Generalny Giuseppe Cipolloni CRL, dziękując im za świadectwo wiary  
i oddania Matce Najświętszej. W uroczystościach wzięło udział około  
30 tys. wiernych.
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO ITKM 
 W dniu 3 października 2015 r. w Instytucie Teologicznym Księ-
ży Misjonarzy odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016.  
Uroczystej mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Marek Kudach 
SP, rektor Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów). 

   WYBORY W NASZYM 
                             SEMINARIUM
 Wieczorem, po pielgrzym-
ce do Centrum św. Jana Pawła II, 
odbyły się wybory na dziekana na-
szego seminarium na kolejny rok 
akademicki. Po raz drugi został 
wybrany kl. Łukasz Murański CRL. 
Nowemu dziekanowi gratulujemy 
wyboru. Poza dziekanem semina-
rium wybrany został także cere-

moniarz, którym ponownie został kl. Grzegorz Gałat CRL, a także redak-
tor „Cor Unum”, którym został kl. Wiktor Ruszlewicz CRL. Po wyborach  
nowym nowicjuszom została przekazana kronika nowicjatu, którą  
najmłodsi współbracia każdego roku prowadzą upamiętniając swoje  
pierwsze chwile w zakonie.

 Po mszy św., w auli Instytutu słowo wstępne wygłosił ks. rektor Pa-
weł Holc CM. Wystąpił także prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII  
ks. prof. dr hab. Roman Bogacz. Następnie studenci I roku złożyli ślubowa-
nie, po którym nastąpił wykład inauguracyjny pani dr hab. Joanny Mysona 
Byrskiej.
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WYPOMINKI 
 W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz we Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych modliliśmy się za zmarłych polecanych  
w wypominkach. Tradycyjnie gościliśmy u naszych współbraci w Ełku, 
Drezdenku i Mstowie. Polecaliśmy także Bogu zmarłych z parafii w Krako-
wie. Pragniemy podziękować za ofiary składane przy okazji wypominek. 
Będą one przeznaczone na nasze 
Wyższe Seminarium Duchowne  
w Krakowie. Słowa wdzięcz-
ności kierujemy w stronę prze-
orów: ks. Pawła Grenia CRL,  
ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL,  
ks. Łukasza Grzechcy CRL,  
a także ks. proboszcza Piotra 
Walczaka CRL – dziękujemy im  
za umożliwienie zbiórki wypominek.

Grudniowy 2015.indd   35 2015-12-12   20:28:26



36

POGRZEB KS. ZENONA SKÓRY CRL
        19 listopada w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłe-
go współbrata, ks. Zenona Skóry CRL. Rozpoczęły się one o godzinie 8.30 
wprowadzeniem ciała do Bazyliki Bożego Ciała. Po półgodzinnej modlitwie 
w ciszy odmówiony został różaniec, a później jutrznia w intetncji zmarłego. 

O godzinie 10.00 biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, ks. bp Da-
mian Muskus OFM, odprawił Mszę Św. pogrzebową, którą koncelebrowali 
kapłani przybyli ze wszystkich kanonii polskiej prowincji naszego zakonu. 
Homilię wygłosił ks. dr Stanisław Więzik CRL. 

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
        11 listopada w Narodowy Dzień Niepodległości modliliśmy się  
w intencji naszej Ojczyzny podczas Mszy Świętej w Bazylice Bożego  
Ciała o godzinie 12.00, której przewodniczył przeor krakowskiego klasztoru,  
ks. Tomasz Szatanik CRL.
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Około godziny 12.00 odprowadziliśmy naszego zmarłego współbrata  
do grobowca zakonnego na Cmentarzu Rakowickim. Obrzędom  
pogrzebowym przewodniczył ks. Marian Szczecina CRL, wizytator polskiej  
prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
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MIKOŁAJKI W KRAKOWIE
        6 grudnia, który w tym roku przypadł w niedzielę, obchodziliśmy  
w krakowskim klasztorze Mikołajki. Z tej okazji odwiedziliśmy wraz ze  
św. Mikołajem naszych współbraci. Dziękujemy im za życzliwe przyjęcie. 
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Tego dnia również w krakowskiej parafii św. Mikołaj odwiedził dzieci  
przybyłe na Mszę Świętą na godz. 11.00, obdarowując je słodkościoami.  
Także dzień wcześniej, 5 grudnia, św. Mikołaj zagościł na poczęstunku  
dla dziewcząt ze scholi oraz ministrantów w salce parafialnej. 
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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

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
       8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w dniu  
rozpoczęcia jubileuszowego Roku Miłosierdzia w krakowskiej bazylice  
Bożego Ciała uczciliśmy Matkę Bożą uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił  
o godzinie 12:00 przeor krakowskiego klasztoru, ks. Tomasz Szatanik CRL.  
Po Mszy Świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu  
połączone z modlitwami do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
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