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Słowo Rektora 
Drodzy Czytelnicy,
z wielką radością oddajemy do Waszych rąk kolejny, jubileuszowy już 
numer kleryckiego czasopisma „Cor Unum”. Ogromnie cieszę się z tego, 
że nasza „młodzież zakonna” kontynuuje dzieło swoich poprzedników  
i z dużym zaangażowaniem podchodzi do każdego kolejnego wydania tego 
pisma. W Konstytucjach naszego Zakonu, w dziale dotyczącym formacji 
życia kanoniczego, znajdujemy zachętę do tego, aby współbracia rozwijali 
swoje zdolności i zainteresowania również na polu ogólnie rozumianej for-
macji humanistycznej, naukowej i pastoralnej. Współtworzenie tego pisma 
to właśnie dobra okazja do tego, aby rozwijać i pogłębiać zaangażowanie 
Współbraci w dziele kształtowania dojrzałości humanistycznej i naukowo-
-pastoralnej.
 Obecny numer w pierwszej części poświęcony jest tematyce ma-
ryjnej – tradycyjnie już – jako że nasi klerycy podczas wakacji czynnie za-
angażowani są w duszpasterstwo pielgrzymkowe w sanktuarium maryjnym  
w Gietrzwałdzie. Tematem tego numeru są również Światowe Dni Młodzie-
ży, które będziemy przeżywali z końcem lipca w Krakowie. Warto przeczy-
tać również tekst homilii znakomitego kaznodziei, bp. Grzegorza Rysia, 
którą tego roku wygłosił przy naszym klasztorze Bożego Ciała w Krakowie  
w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jego słowa dają 
dużo do myślenia i poszerzają horyzont naszego patrzenia na Eucharystię.  
W bieżącym numerze oczywiście nie mogło zabraknąć działu historycz-
nego, który ukazuje powstanie oraz początki tego kleryckiego pisma.  
Natomiast w stałej rubryce poświęconej różnym Kongregacjom kanoniczym 
znajdziemy informacje ukazujące naturę i charakter życia kanoniczego.  
Serię artykułów kończy nasz świeżo upieczony magister teologii diakon 
Rafał, który dzieli się z nami owocami swojej pierwszej pracy naukowej. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć na koniec kroniki, która przypomina waż-
ne wydarzenia z życia naszej wspólnoty seminaryjnej. W imieniu moich 
młodszych Współbraci serdecznie zapraszam do lektury nowego numeru 
„Cor Unum”.

Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
rektor  

Wyższego Seminarium Duchownego 
Zakonu Kanoników Regularnych  

Laterańskich
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     Matko Gietrzwałdzka, 
               módl się za nami!

Gietrzwałd, mała warmińska wieś leżąca nad rzeką Giłwą, stała 
się w roku 1877 świadkiem niezwykłego dialogu – dialogu Nieba 
z Ziemią. To właśnie w Gietrzwałdzie od 27 czerwca do 16 wrze-
śnia 1877 roku Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom, 
trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze 
Samulowskiej. Maryja ukazywała się im na klonie rosnącym nie-
daleko kościoła. Piękna Pani – tak o Matce Najświętszej mówiły 
Justyna i Barbara, przekazywała 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 zaczęli przybywać 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, zainteresował 
się opowieścią dziewczynki. Ksiądz zaciekawiony tym, co po-
wiedziała mu Justynka, kazał przyjść dziewczynce następnego 
dnia. Miała wówczas stanąć pod drzewem i odmówić różaniec. 
Gdy dziewczynka odmawiała modlitwę różańcową, zobaczyła  
w pewnym momencie jasność, z której wyłoniła się Pani zasiadają-
ca na złotym tronie. Pięknej Pani towarzyszyli aniołowie, którzy po 
pewnym czasie unieśli się do nieba i zstąpili ponownie, 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 obja-
wień. Matka Boża ukazywała się dziewczynkom ponad 160 razy, 
ostatnie objawienie miało miejsce 16 września. Tak samo jak w Lo-
urdes i Fatimie, Maryja ukazała się w Gietrzwałdzie dzieciom wiej-
skim, prostym i ubogim. W Lourdes w grocie skalnej, w Fatimie 



6

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 przekazała 
uspokajające, pełne matczynej miłości przesłanie: „Nie smućcie się, bo 
Ja będę zawsze przy was”. Matka Boża polecała posłuszeństwo kapła-

nom, karciła złe prowadzenie się młodych dziewcząt oraz nadużywanie 
alkoholu. Czasem Maryja odpowiadała 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 jednym  
z objawień Maryja. Zamówiona w Monachium rzeźba nie dotarła na wyzna-
czony 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 
chorzy pielgrzymi doznają łaski uzdrowienia. Matka Boża obiecała, że takie 
wypadki będą miały miejsce, ale zawsze potrzebna jest modlitwa, poprawa 
życia, czasem zamówienie mszy świętej. Cudowne źródełko pobłogosła-
wione przez Maryję przyciąga tłumy wiernych, którzy pragną prosić o zdro-
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ks. Augustyn Weischel

s. Barbara Samulowska

wie dla siebie i bliskich. Podobnie 
sprawa ma się z płócienkami, które 
kładzione są u stóp figury, a którą 
poleciła wznieść Maryja. 
    Do zbadania medycznej strony 
objawień gietrzwałdzkich biskup 
warmiński Filip Krementz powołał 
jako biegłych trzech lekarzy. Nie-
które metody badań przeprowadza-
nych przez lekarzy w celu ustalenia, 
czy dziewczynki rzeczywiście coś 
widzą, były bardzo kontrowersyj-
ne. Lekarze wyginali dziewczynką 
palce rąk, nakłuwali palce szpilką, 
drażnili źrenice, by zaobserwować 
oznaki odczuwania bólu. Zastoso-
wano także inne metody, aby prze-
konać się, czy dziewczynki nie są  
w zmowie. Wizjonerki w trakcie 
trwania objawień oddzielano, tak 
by nie mogły się widzieć ani kon-
taktować. Po zakończeniu widzenia 
Matki Bożej dziewczynki wypytywa-
no o słowa Maryi i porównywano 
następnie zeznania Justyny i Bar-
bary. Zeznania dziewczynek pokry-
wały się a występujące różnice były 
niewiekie i dotyczyły mało istotnych 
szczegółów. Maryja przedstawiła 
się w Gietrzwałdzie jako Niepokala-
ne Poczęcie. Jest to fakt znamien-
ny, gdyż dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu został ogłoszony w roku 
1854, nikła jest więc szansa, by 
dwunastoletnia Barbara i o rok star-
sza Justyna mogły znać teologiczny 
sens słów Maryi o tym, że jest Nie-
pokalanym Poczęciem.
 Życie wizjonerek po ob-
jawieniach nie było łatwe. Zostały 
poddane długotrwałym i męczą-
cym przesłuchaniom, nie ominęły 
ich represje ze strony władz pru-
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skich. Obydwie wizjonerki wstąpiły  
do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia. Barbara Samulowska po kil-
kunastu latach pracy w Paryżu 
została misjonarką w Gwatemali, 
gdzie niosła pomoc chorym i cier-
piącym. Zmarła w roku 1950 w opi-
nii świętości, jej proces beatyfika-
cyjny jest w toku. Kościół uznał, że 
widzenia, które stały się udziałem 
dwóch dziewcząt z Gietrzwałdu, nie 
sprzeciwiają się wierze i moralności 
chrześcijańskiej. 11 września 1977 
roku, sto lat po objawieniach, bi-
skup warmiński Józef Drzazga wy-
dał dekret zatwierdzający kult obja-
wień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 
Stawia to Gietrzwałd wśród tak zna-
nych sanktuariów jak Lourdes czy 
Fatima.
      Gietrzwałdzkie sanktuarium 
nawiedzają w ciągu całego roku 
rzesze pielgrzymów. Przybywają 
zwłaszcza ludzie chorzy, którym 
Matka Boża obiecała w Gietrzwał-
dzie szczególne łaski. Pielgrzymi 
modlą się najpierw przed figurą 
Maryi Niepokalanej w kapliczce 
objawień, wybudowanej nieopodal 
miejsca, gdzie stał klon. Następnie 
przechodzą do bazyliki, aby tam 
modlić się przed obrazem Matki Bo-
żej Gietrzwałdzkiej umieszczonym 
w ołtarzu głównym. Później pątnicy 
udają się do źródełka, piją i obmy-
wają się wodą, zabierają także do 
swoich domów i dzielą się nią z bli-
skimi. 
     Niech zachętą do odwiedzenia 
Sanktuarium w Gietrzwałdzie będą 
słowa arcybiskupa seniora Edmun-
da Piszcza: „Minione lata potwier-
dziły jednak, że Gietrzwałd jest wy-
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jątkowym miejscem, w którym Matka Boża wypraszała i wyprasza nadal 
wiernym rozmaite łaski, jakich udziela Jej Syn Jezus Chrystus.(…) Wspo-
mniane łaski dotyczą zarówno organicznych 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 Sakra-
ment Pojednania z Bogiem i ludźmi. Gietrzwałd wywiera nadal wrażenie 
swoją ciszą, spokojem, a więc warunkami sprzyjającymi skupieniu (…).  
To miejsce trzeba odwiedzić, by doznać szczególnego przeżycia spotka-
nia się z Matką Bożą i Jej Synem – naszym Zbawicielem”.

Dk. Łukasz MURAŃSKI CRL
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Kościół zatwierdził kolejne  
objawienia Maryjne!
 „Objawienia Naszej Pani miały ponadnaturalny charakter”– ogłosił 
biskup Hector Cardelli, ordynariusz diecezji San Nicolas de los Arroyos  
w Argentynie. Oświadczenie zostało opublikowane w 25. rocznicę budowy 
sanktuarium .
 Objawienia rozpoczęły się 25 września 1983 roku w domu Gladys 
Quirogi de Motta, gospodyni z miasta San Nicolas de los Arroyos. Maryja 
pojawiła się podczas odmawiania różańca. Pierwszy raz miała przemówić 
do wizjonerki nieco później, bo 13 października – w rocznicę ostatnich 
objawień w Fatimie.
 W ciągu kolejnych ponad sześciu lat Gladys otrzymała wiele wia-
domości od Matki Bożej, a w czasie Adwentu i Wielkiego Postu miała 
otrzymywać również dar stygmatów. Objawieniom towarzyszyły udoku-
mentowane uzdrowienia. Maryja w swoich objawieniach prosiła, aby Gla-
dys zapisywała jej przesłanie. W 1983 roku spowiednik Gladys, o. Perez, 
po raz pierwszy usłyszał o objawieniach. Zdał sobie sprawę, że w wieży 
kościoła w San Nicolas znajduje się rzeźba Maryi, która bardzo przypo-
mina postać opisaną przez penitentkę. Była to rzeźba poświęcona przez 
papieża Leona XIII i pierwotnie umieszczona w zaszczytnym miejscu  
w katedrze, potem jednak trafiła do wieży. Gdy Gladys zobaczyła rzeźbę, 
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potwierdziła, że jest ona wizerunkiem Maryi, którą widziała w objawieniach. 
Maryja miała poprosić o budowę nowej świątyni, gdzie należało umieścić 
figurę. Komisja diecezjalna, po dokładnym zbadaniu sprawy, zdecydowała 
się na budowę sanktuarium w 1989 roku. Ukończono je dwa lata później. 
Obecnie pielgrzymi z całego świata podróżują do Sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej w San Nicolas. 25. dnia każdego miesiąca odbywają się spe-
cjalne uroczystości i procesje. W ostatnią niedzielę, w 25. rocznicę budowy 
sanktuarium, do San Nicolas przyjechało ponad 250 tysięcy osób. Ogółem 
Gladys w okresie od 13 października 1983 do 11 lutego 1990 roku otrzy-
mała ponad 1800 przesłań.
 Co Matka Boża mówiła wizjonerce? Maryja miała powiedzieć 
wizjonerce między innymi, że Przyjście Pana jest bliskie, i tak jak mówi 
Pismo – nikt nie zna dnia, ani godziny. Dusza chrześcijanina musi być 
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Dk. Łukasz MURAŃSKI CRL

przygotowana na tę chwilę. Różaniec Święty jest bronią, której wróg boi 
się najbardziej. Jest on również schronieniem dla tych, którzy Go szukają, 
oraz bramą, przez którą wejdą do mojego serca. Chwała Panu za światło, 
które On daje światu. Bardzo proszę o modlitwę. Ta prośba skierowana 
jest do całej ludzkości. Modlitwa musi wyjść z żarliwego serca, musi być 
częsta i odmawiana z miłością. Nie wolno jej odkładać, bo Matka chce, by 
to przez nią dzieci przybyły do Boga i by nią pokonywały swojego wroga. 
Maryja przekazała również słowa pochodzące bezpośrednio od Jezusa: 
„Wielu obecnie ignoruje łaski Boże. Musicie iść i nieść Dobrą Nowinę. Nie 
patrzcie na to, komu i gdzie. Gdziekolwiek jesteście, ewangelizujcie swo-
ich bliźnich, którzy nie wiedzą nic o Słowie Boga. Nie zapominajcie o tym. 
Ewangelizujcie. Kiedyś świat został zbawiony dzięki arce Noego. Dziś tą 
arką jest Moja Matka. Z Jej pomocą dusze będą zbawione, bo to Ona 
przyprowadzi je do Mnie. Kto odrzuca moją Matkę, odrzuca też Mnie”. 

 Ostatnią wiadomością Maryi było zdanie: „Zapraszam was, by-
ście żyli według moich wskazówek. Róbcie to krok po kroku: módlcie się, 
naprawiajcie i ufajcie”. Obecnie objawienia w San Nicholas nie są jeszcze 
dobrze znane wśród wiernych, ale po oficjalnym oświadczeniu biskupa 
Cardellego z pewnością coraz więcej pielgrzymów będzie przybywać  
do Argentyny.
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O Światowych 
Dniach Młodzieży 

z wolontariuszem Krzysztofem Kawikiem rozmawia Patrycja Palichleb

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie, które szczególnie ostatnimi czasy 
wywołuje nie tylko radość łączącą się z oczekiwaniem na to cykliczne święto 
młodych, ale i obawy związane z jego organizacją. Wśród zarzutów kiero-
wanych pod adresem tego przedsięwzięcia padają najczęściej te dotyczące 
funkcjonowania służb zajmujących się bezpieczeństwem podczas tak duże-
go spotkania. Jak młodzież przygotowuje się do spotkania z Ojcem Świętym? 
Jak oceniają kwestię bezpieczeństwa, które winno być zapewnione wszyst-
kim uczestnikom, zaangażowani w przygotowanie Światowych Dni Mło-
dzieży? Co wreszcie dać może młodym ludziom możliwość wzięcia udziału  
w tym niezwykłym święcie? Na te i inne pytania odpowiada mi Krzysztof Ka-
wik, wolontariusz zaangażowany w organizację Światowych Dni Młodzieży.

Im mniej czasu zostało do rozpoczęcia XXXI Światowych Dni Młodzieży, tym 
bardziej polaryzują się opinie. Jedni jak mantrę powtarzają demonstracyjnie, 
iż najlepszym, co można w tej sytuacji zrobić, jest opuszczenie Krakowa  
w okresie trwania tego wydarzenia. Inni z kolei twierdzą, że Panu Bogu 
zwyczajnie „nie opłaca się” nieotoczenie opieką tego święta. Obok zarzu-
tów, iż Światowe Dni Młodzieży „to taki katolicki Woodstock”, pojawiają się 
rozentuzjazmowane głosy tych, którzy wydarzenie to traktują jako okazję  
do pogłębienia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Jak jednak sami młodzi 
ludzie oceniają przygotowania nadchodzących Światowych Dni Młodzieży?
 
P.P.: Jak oboje wiemy, Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie, o którym 
mówi się ostatnio bardzo wiele i bardzo głośno. Ja jednak bardzo personal-
nie chciałabym zapytać, czym dla Ciebie są Światowe Dni Młodzieży – dla 
Ciebie jako uczestnika i jako wolontariusza. Oczekujesz od nich czegoś kon-
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kretnego, czy może będzie to czas, 
który niczego głębszego po sobie 
nie pozostawi?

K.K.: Światowe Dni Młodzieży są dla 
mnie niezwykle pięknym wydarze-
niem skupiającym młodych z całego 
świata, które zawdzięczamy świę-
temu Janowi Pawłowi II. Tegorocz-
ne Dni Młodzieży w Krakowie będą 
dla mnie pierwszymi w moimi życiu, 
stąd nie mogę się już ich doczekać. 
Czego od nich oczekuję? Ufam,  
że będzie to czas wzrostu wiary dla 
wszystkich młodych ludzi, którzy ze-
chcą przyjechać do Krakowa. W mo-
jej opinii właśnie wydarzenia o takim 
charakterze uświadamiają młodym 
ludziom, że wiara jest czymś wyjąt-
kowym i należy ją ciągle na nowo 
odkrywać w swoim życiu. 

P.P.: Jak odniósłbyś się do zarzutów, 
jakie stawia się niekiedy temu wyda-
rzeniu, jakoby miało ono przybierać 
kształt swoistej „katolickiej imprezy”. 
Niektórzy twierdzą, że zabawa przy-
słania to, o co tak naprawdę powin-
no chodzić... 

K.K.: Nie wiem, skąd wynikają takie 
zarzuty wobec Światowych Dni Mło-
dzieży. Myślę, że każdemu katolic-
kiemu wydarzeniu przeciwstawia się 
Szatan, który chce je w jakiś zna-
czący sposób ośmieszyć. Wydaje mi 
się, że ŚDM naprawdę wnoszą wie-
le w życie młodych ludzi, zwłaszcza 
tych, którzy przyjeżdżają z innych 
części świata, gdzie wiara jest prze-
śladowana. Spotkanie z papieżem 
Franciszkiem oraz rzeszą młodych 
potrafiących mówić o Chrystusie 



16

może być dla nich dużym umocnie-
niem. W istocie przecież wydarzenie 
to ma pokazywać, że życie wiarą 
jest najlepszą opcją dla każdego 
człowieka i nigdy nie należy się tego 
wstydzić. 

P.P.: Czy wiesz coś na temat bezpie-
czeństwa, jakie ma być zapewnio-
ne podczas tego wydarzenia? Nie 
masz w sobie obaw?

K.K: Jeden z księży powiedział,  
że Panu Bogu się nie opłaca,  

aby zginęło tyle młodych ludzi. Te słowa są dla mnie umocnie-
niem – wokół tysiąca innych, które mówią o możliwych zama-
chach i niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać młodych przy-
jeżdżających do Krakowa. Myślę, że sekcja odpowiedzialna za tę 
stronę dołoży wszelkich starań, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie. 
Z tego, co wiem, sprawa bezpieczeństwa jest otoczona szczególną troską 
organizatorów. Nie powinniśmy mieć żadnych obaw. 

P.P: W wielu diecezjach, i na niż-
szym poziomie, w wielu parafiach, 
dokładano szczególnych starań  
o formację nastawioną na dobre 
przeżycie tego czasu. Księża, siostry 
zakonne, liderzy, a także niezliczona 
ilość niezwiązanych z konkretnymi 
grupami osób troszczyła się o to,  
aby młodych ludzi dobrze do obcho-
dów ŚDM przygotować. A jak wyglą-
dały Twoje przygotowania do tego 
święta?

K.K.: Moje przygotowania łączą się 
z formacją w Duszpasterstwie Aka-
demickim św. Anny w Krakowie.  
W tym roku na cotygodniowych spo-
tkaniach w komórkach pochylaliśmy 
się nad homiliami z kolejnych ŚDM. 
Słowa poszczególnych papieży  
w niezwykły sposób rozwijały 
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moją duchowość i wpływały na nią  
w bardzo konkretny sposób. Po-
nadto starałem się uczestniczyć  
w rekolekcjach oraz czuwaniach 
przed ŚDM organizowanymi na 
terenie Archidiecezji Krakowskiej. 
Uważam, że do takiego wydarze-
nia należy przygotować przede 
wszystkim serce, aby umiało kochać 
tych wszystkich, którzy przyjadą  
do naszego kraju, oraz nauczyło się 
kochać Pana Boga. 

rozmawiała 
Patrycja PALICHLEB 
studentka II roku prawa UJ 

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 

Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego czło-
wieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszyst-
kich narodów, ludów i języków. Prowadź ich 

bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego 
świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowa-
nym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym

i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapali-

łeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i 

odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami
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Na wyboistej drodze  

historii Cor Unum

Pismo kleryckie „Cor Unum” obchodzi swoisty jubileusz. Do dru-
ku oddajemy 50. numer, licząc od „wskrzeszenia” tego pisma 
kleryckiego w roku 2001. Od tego czasu nasze pismo opowia-
da o życiu nie tylko w naszym seminarium, ale przywołuje tak-
że wydarzenia z polskiej prowincji naszego zakonu. Mamy przy-
jemność tworzyć dzieło, o którym myślał już na początku XX 
wieku ks. Józef Augustyn Błachut i do którego myśli powrócono  
w latach 50. XX wieku, za sprawą ks. Teofila Widełki, wówczas magi-
stra kleryków i nowicjuszy. Postaram się przybliżyć historię tego dzie-
ła, którego pomysł zrodził się kilkadziesiąt lat temu, w którym artykuły 
publikowało już wiele osób. Posłużę się głównie notatkami sporządzo-
nymi przez ks. prof. Kazimierza Łataka, któremu było dane prześledzić 
dokładną historię pisma. 
 Prawzorem aktualnego czasopisma kleryckiego „Cor Unum”  
był „Brzask”. Tak jak współcześnie i jak na rodzaj gazetki przystało, było 
redagowane i wydawane przez kleryków. Grupę redakcyjną wtedy tworzyli:  
kl. Józef Chronowski, kl. Wacław Tomzik, kl. Jan Świś, kl. Jan Lange, a także 
kl. Henryk Walczak. Opiekunem redakcyjnym był ks. Widełka. Biuletyn miał 
charakter miesięcznika, potem kwartalnika. Format książeczki to A5, pisa-
ny na maszynie i rozpowszechniany w ilości 20 egzemplarzy. Objętościo-
wo porównywalny był do współczesnych wydań(ok. 40 stron). Zdarzało się,  
że oprócz kleryków zamieszczali w nim swe artykuły także księża. Sporo 
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tekstów historycznych wyszło spod pióra ks. Widełki. W artykułach porusza-
ne były konkretne zagadnienia z życia zakonu, ale nierzadko podejmowane 
były tematy o charakterze teologicznym, teologiczno-liturgicznym, filozoficz-
nym i wiele innych. Publikowano w gazetce także poezję(m.in. wiersze pi-
sane przez współbraci). Okładki, własnoręcznie projektowane(początkowo 
malowane) oraz grafikę sporządzali klerycy, m.in.: Feliks Mleczko, Jan Świś 
w atelier fotograficznym Amatorskiego Zespołu Fotografików – Chińska 
Dzielnica (tak klerycy nazwali miejsce, gdzie wywoływali fotografie). Nieste-
ty nie zachowały się wszystkie numery, a te, które zostały, oceniane są jako 
prezentujące zróżnicowany poziom treściowy i techniczny. Klerycy pisali  
na podstawie dostępnych im źródeł, stąd teksty miały charakter odtwórczy 
(i stanowiły większość). „Brzask” ukazywał się od 1952 do 1955 roku. 
 Nadszedł rok 1960, a wraz z nim zmiana tytułu pisma na „Cor 
Unum”. Częstotliwość ukazywania się i liczba egzemplarzy nie uległy zmia-
nie, format trochę tak, bo nie był już typowym A5. Nadal jeszcze pisany był 
na maszynie(aż do 1976r., kiedy pismo przestało być wydawane).Wówczas 
redakcję stanowili klerycy: Tytus Ławrynowicz, Jerzy Paszkowski, Jan Li-
sicki, Emeryk Głowski. Zmienił się magister kleryków i nowicjuszy. Został 
nim ks. Józef Stencel, on także objął funkcję cenzora. Pieczę nad całością 
sprawował ks. T. Widełka, wtedy już wizytator prowincji. Teksty poddawał 
korekcie ks. Józef Stramek. Wydania zdobione były fotografiami, które 
teraz wykonywane były przez ks. Henryka Walczaka, ks. Stefana Ryłko  
i kl. Jana Lisickiego. W tym okresie wydawania biuletynu pojawiają się do-
datkowo poezja religijna i tłumaczenia. Czasopismo przestało się ukazywać 
w 1963 roku. 
 Minąć musiało osiem lat, by klerycy podjęli znowu dzieło kontynu-
acji pisma, tym razem pod tytułem „Unitas”. Redaktorem naczelnym został 
początkowo kl. Józef Leligdon, następnie kl. Stanisław Woźniak. Zespół 
redakcyjny tworzyli klerycy: Mieczysław Jarząbek, Jan Trzop, Stanisław 
Łatak. Grafiką zajęli się: kl. Apolinary Zawistowski, kl. Wiesław Kosowski  
i kl. Kazimierz Rompalski. Fotografie wykonywał kl. Leszek Andrzejczak. 
Swoje artykuły publikować zaczęli także księża, m.in. Franciszek Grabi-
szewski, Leon Dylewski oraz Zbigniew Jakubowski. Także wtedy zmianie 
uległ format – odtąd A4. Okładka była zaprojektowana jako twarda. Rzadziej 
się jednak ukazywała, bo co pół roku. Niestety o biuletynie trudno napisać 
coś więcej, gdyż zachował się wyłącznie trzy egzemplarze z tego okresu. 
Ostatni numer został wydany w 1973 roku.
 Na przełomie października i grudnia 2001 roku klerycy jeszcze 
raz podjęli się wydawania seminaryjnego czasopisma – i od tej pory jest to  
w historii czasopism wewnętrznych naszego zakonu najdłużej ukazujący się 
periodyk. Tytuł nawiązywał do nazwy pisma kleryków z 1960 roku –„Cor 
Unum”. Słowa te są fragmentem z Dziejów Apostolskich (4,32), opisującym 
wspólnotę pierwszych chrześcijan (Cor unum et anima una – łac. „jedno 
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serce i jedna dusza”). Nawiązują do 
dewizy naszego zakonu, w której 
streszcza się cała jego misja, to tak-
że na nich św. Augustyn oparł swój 
ideał życia zakonnego. Podobną de-
klarację składa tamtejsza redakcja 
na czele z kl. Maciejem Siepietow-
skim i przy współpracy ks. Jerzego 
Hajdugi i ks. Tomasza Franieczka, 
rozpoczynając trwającą do dzisiaj 
pracę poświęconą tworzeniu „Cor 
Unum”.
 „Pragniemy, aby ta gazetka 
była kontynuacją czasopisma wyda-
wanego przez naszych współbraci 
kilkadziesiąt lat temu. Poprzez to 
pisemko chcemy (…) wypełnić pole-
cenie, aby mieć jedno serce i jedną 

duszę z Wami (…),by było formą łączności młodego pokolenia Kanoników 
ze starszymi, dobrodziejami (…), duszpasterstwem powołań, czyli jednym 
słowem – naszymi przyjaciółmi”.
 W tym zapewnieniu streszczono założenia gazetki, niejako jego mi-
sję. Pierwszy numer reaktywowanego czasopisma ukazał się w grudniu 2001 
roku, a treść kroniki obejmowała wydarzenia od września aż do dnia wyda-
nia do użytku wewnętrznego. Klerycy rozpoczynający pracę przy wskrze-
szeniu biuletynu to m.in.: Marcin 
Kordel, Grzegorz Mumot, Tomasz 
Tyszkiewicz, Łukasz Bugała. Maga-
zyn drukowany był na terenie semi-
narium, dopiero od 2003 roku zaczę-
to profesjonalnie drukować albumy 
w wydawnictwie zakonu pijarów, na-
stępnie salezjanów. Do tego czasu 
także, oprócz pierwszego wydania, 
widnieje zamiast nazwiska redak-
tora naczelnego podpis Redakcja-
(kl. Marcin Kordel był redaktorem),  
a po nim wymienione osoby tworzą-
ce ową grupę. Następnie pracę re-
dakcyjną objął kl. Łukasz Grzechca, 
a zaraz po nim, w latach 2004–2005, 
kl. Łukasz Bugała. Kolejne trzy lata 
nad redagowaniem „Cor Unum” pra-
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cował kl. Szymon Szajko. Najdłużej 
funkcję redaktora naczelnego pełnił 
kl. Maciej Guziejko (2008–2014). 
Barwne okładki (od 2003 roku, kiedy 
pismo wychodziło z zewnętrznych 
drukarni, papier kredowy), różno-
rodna grafika, szeroka tematyka,  
ze szczególnym naciskiem na kwe-
stie teologiczne, przejrzysta kro-
nika z aktualnościami z prowincji,  
a także ciekawe banery powołanio-
we to główne atuty współczesnej 
gazetki. W archiwalnych numerach 
można także przeczytać artykuły na-
szych współbraci, a także duchow-
nych bliżej niezwiązanych z naszym 
zakonem, cieszących się autoryte-
tem naukowym czy duszpasterskim.

Aktualnie pismo jest wydawane trzy razy w roku, w czasie Bożego Naro-
dzenia, Wielkanocy i na wakacje (numer poświęcony w sposób szczegól-
ny tematyce maryjnej). W ostatnim czasie składem czasopisma zajmo-
wał się kl. Wiktor Ruszlewicz. Dalsze losy będziecie może mogli, drodzy 
Czytelnicy, poznać w jednym z przyszłych jubileuszy wydań „Cor Unum”. 
Dlaczego mówię może? Ponieważ poznawszy choć trochę historię pisma, 
wiemy, że nasze pismo miało w przeszłości swoje wzloty i upadki, okresy,  
w których prężnie się rozwijało, oraz takie, gdy o jego istnieniu klerycy do-
wiadywali się ze wspomnień starszych współbraci. 
 Na końcu należy jeszcze podziękować Wam, drodzy Czytelnicy – 
za to, że swymi ofiarami przyczyniacie się nie tylko do tego, że gazetka 
regularnie się ukazuje, ale także za to, że tym samym wspieracie nasze  
seminarium. Za wszelką pomoc w dziele „Cor Unum” dziękujemy i zachęca-
my do dalszego czytania naszego kleryckiego pisma.

 
Serdeczne podziękowania dla 

ks. prof. Kazimierza Łataka CRL 
za udostępnienie swoich notatek.

Kl. Sebastian KRUKOWSKI CRL
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             Biskup Grzegorz Ryś  

 Homilia  

Boże Ciało 
26.05.2016

w y g ł o s z o n a  
p r z y 

c z w a r t y m 
o ł t a r z u

Kraków 
-Bazylika  

Bożego Ciała
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To jest miejsce na Słowo. Ważne, żeby choć na moment na tym Słowie się 
zatrzymać, bo mieliśmy doświadczenie, co znaczy być uczniami Jezusa.
 Jezus swoich uczniów wezwał w drogę. Szkoła Jezusowa jest 
szkołą w drodze. W czasie tej drogi Jezus pouczał uczniów, tak jak nas 
pouczał przy czterech ołtarzach. Mieliśmy obficie zastawiony stół Słowa. 
 To Słowo najpierw nas wprowadziło do Wieczernika – pierwsza 
Ewangelia mówiła o Jezusie, który szuka miejsca, gdzie może przeżyć 
Paschę. Potem Słowo wyprowadziło nas z Wieczernika na miejsce puste, 
gdzie Jezus rozmnażał chleb dla ludzi, i do Emaus, które jest miejscem 
niewiary – miejscem, do którego uczniowie uciekli z Jerozolimy, jakby od-
rzucając wszystko, czym żyli przez ostatnie trzy lata idąc do Jerozolimy. 
Słowo więc nas najpierw wprowadziło do Wieczernika, potem z niego wy-
prowadziło, a teraz, przy czwartej Ewangelii, znowu nas do Wieczerni-
ka wprowadza. Słyszymy modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa– ostat-
nią modlitwę wypowiedzianą w Wieczerniku przed wyjściem do Ogrodu 
Oliwnego. Weszliśmy do Wieczernika; wyszliśmy do świata; wróciliśmy do 
Wieczernika… Jaki jest sens tej drogi? 
 Pan Jezus w swojej modlitwie odpowiada: „Aby świat uwierzył, żeś 
Ty Mnie posłał” (J 17,21). Wychodzimy z Jezusem do świata. Wychodzimy 
z Wieczernika, chcemy Jezusa zanieść do świata, bo On modlił się o to, 
„żeby świat uwierzył, że Ojciec Go posłał”. To jest niesłychanie piękne:  
na Ostatniej Wieczerzy Jezus modlitwą sięga każdego z nas. Końcowa 
modlitwa jest modlitwą za każdego z nas. Modlitwą za tych, którzy uwierzą 
w Niego dzięki słowu Apostołów. Jezus modli się za nas. Ale tak naprawdę 
modli się o to, żeby przez nas świat uwierzył, że Bóg Go posłał. Modli-
twa Jezusowa otwiera nam taką perspektywę naszej misji wobec świata. 
Chrześcijanie nie istnieją dla siebie. Kościół nie istnieje dla siebie. Kościół 
nie jest celem dla siebie. Nasza wiara nie jest celem dla siebie. Kościół ma 
misję wobec świata.
 Najgorszym rodzajem Kościoła jest taki Kościół, który jest skon-
centrowany na sobie, na swoich potrzebach, na swoich prawach.
 Niektórym się wydaje, że wychodzimy do świata po to, by zama-
nifestować swoje prawo do tego wyjścia. Kościół nie szuka praw dla sie-
bie… Wychodzimy po to, żeby świat uwierzył. Mamy misję wobec świata. 
To ogromnie ważne, że chociaż raz do roku wszyscy w Kościele zdoby-
wamy się na to, żeby ze swoją wiarą – z wiarą Kościoła – wyjść na uli-
ce. Żeby stać się znakiem zapytania. Żeby zaświadczyć o swojej wierze  
na zewnątrz. Nie w jakiejś pysze; nie w ambicji; nie w pretensji. Nie!  
W całej pokorze, w pełnej świadomości własnych grzechów. Ostatecznie, 
jak słyszeliśmy, Jezus mówi, że świat uwierzy, że Bóg Go posłał. Nie po-
przez to, że my wyniesiemy Eucharystię na ulicę. Świat uwierzy, że Ojciec 
Go posłał, jeśli my przy Eucharystii okażemy się zespoleni w jedno: „Oby 
się tak zespolili w jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.
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 To za mało wynieść Pana Jezusa i pochodzić z Nim po ulicach 
– choć to takie ładne, kolorowe, ludzie zdjęcia robią… Argumentem, któ-
ry światu daje do myślenia, nie jest biała Hostia. Argumentem, który daje 
światu do myślenia, jest jedność uczniów, którą ta Hostia sprawia. 
 Gdybyśmy czytali ten tekst w oryginale, moglibyśmy go przetłu-
maczyć: „Oby tak zostali przetrawieni w jedno, żeby świat uwierzył żeś Ty 
Mnie posłał”. Rozumiecie? Oby tak zostali przetrawieni w jedno. 
 To nie my spożywamy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
i Go trawimy, zamieniamy Go w siebie. To On, kiedy Go przyjmujemy, ma 
nas przetrawić w siebie! To On ma nas przetrawić w jedność, która jest w 
Nim! On chce nas przetrawić w Swoje Ciało! Mamy się stać Jego Ciałem. 
 Wiemy, co się stało z tą Hostią – przenieśliśmy ją przez kilka ulic. 
Co się stało z nami w trakcie tego marszu? Czy jesteśmy chociaż trochę 
– bardziej razem? Wrócicie do domu bardziej zjednoczeni? Czy też wróci-
cie do domu i będziecie się kłócić, tak jak kłóciliście się przed przyjściem  
na tę procesję? – w waszych domach albo w waszych sąsiedztwach, 
albo w tym mieście, które się nazywa Kraków, albo w tym cudnym kraju,  
który się nazywa Polska.
 Przez to, że w całej Polsce dzisiaj wszyscy wyszli z monstrancjami 
na ulice, nic jeszcze się nie zmieni. Zmieni się, jeśli Eucharystia objawi  
w nas taką siłę, że nas przetrawi w jedno. Jeśli przy Eucharystii odkryjemy, 
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że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Że w nas jest miłość, która po-
chodzi nie od nas, ale od Ojca. Ta sama miłość, którą Ojciec kocha Syna, 
może być w nas. I spróbujemy kochać siebie nawzajem tą miłością, którą 
otrzymujemy od Ojca. Miłością, którą żyje Jezus Chrystus. Miłością, która 
przekreśla jakąkolwiek wrogość, która unieważnia wszystkie podziały.
 Nie może być tak, że w życiu cokolwiek innego okazuje się waż-
niejsze niż Eucharystia. Nie może być tak, że kiedy Eucharystia chce nas 
scalać w jedno – kiedy Jezus Eucharystyczny chce nas przetrawić w swój 
organizm, w swoje Ciało, w jedno, które jest w Nim – dla nas ważniejsze 
są takie czy inne różnice! I świat patrząc na to miałby sobie stawiać pyta-
nia? Miałby uwierzyć w misję Jezusa Chrystusa wobec świata?
 Co się z nami stało w czasie tej drogi? Nie pytamy, na ile ten 
Chleb nam się poddał. On jest wydany w nasze ręce. Całkowicie wyda-
ny w nasze ręce. Nie pytamy, na ile On się nam poddaje. Pytamy: na ile 
my się Jemu poddajemy? Na ile doświadczamy tej siły trawiącej, na ile 
doświadczamy, że w spotkaniu z Nim, w Komunii z Nim stajemy się kimś 
innym? Stajemy się inni także dla siebie nawzajem. Odkrywamy, że mo-
żemy się kochać miłością, która jest nam dana, która przekracza wszelkie 
podziały, wszelkie różnice, która nie rozumie, co to jest wrogość.
 Czy to Boże Ciało uczyni z nas taką jedność? Jeśli z nas uczy-
ni taką jedność, to świat pozna, że Ojciec posłał Syna Bożego na świat.  
A jeśli zostaniemy tak podzieleni, jak byliśmy, jeśli w Eucharystii nie od-
kryjemy jednoczącej siły – świat niczego nie pozna. To jest bardzo ważny 
znak. Nie tyle Jezusa pokazywać światu, co doświadczyć mocy, którą On 
nas przemienia, czyni z nas jedno, czyni z nas wspólnotę. Kiedy świat pa-
trząc na ludzi widzi, „jak oni się kochają”, zaczyna zadawać sobie pytania: 
co jest? Co to za miłość? Co to za miłość, która zachowuje spokój, tam, 
gdzie wszystkie głowy są rozpalone? Co to za miłość – tak sensowna; 
co to za długomyślność, wierność; skupienie na tym, co istotne, co jest  
w drugim człowieku rzeczywistą godnością. Miłość, która jest zdolnością 
do posłuchania, która nie zna agresji…
 Świat nie zna takiej miłości, dlatego gdy ją widzi, pyta: o co tu 
chodzi? Co się tu dzieje? Wtedy padają pytania. Wtedy można świadczyć  
o Jezusie. Kiedy pada pytanie, sensownie jest odpowiedzieć. Nasz pro-
blem polega na tym, że wychodzimy do świata i chcielibyśmy gadać  
o Jezusie w nieskończoność… Tylko że świat o nic nie pyta. Nie pyta,  
bo my nie jesteśmy dla niego znakiem zapytania.
 Wielki moment ewangelizacji, który zaczyna się od tego, żeby dać 
się przetrawić Jezusowi w jedno Ciało. Na ile my jesteśmy już w środku tej 
Hostii, a na ile ją tylko przełknęliśmy? Na ile jesteśmy w środku Hostii? Na 
ile jesteśmy jedno w Ciele Jezusa? Na ile? Na ile jesteśmy przetrawieni 
w Jego naturę? W to, kim On jest, w to, jak On kocha? Na ile jesteśmy 
przetrawieni?
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Dlaczego odmawiamy  
oficjum?

"Wszyscy profesi w naszej Kongregacji są zobowiązani 
do wspólnego odmawiania liturgii godzin"

Konstytucje Zakonu  
Kanoników Regularnych Laterańskich, n. 12

 Jeśli liturgia obejmuje całkowicie kult publiczny Ciała Mistycz-
nego Jezusa Chrystusa, to właśnie brewiarz jako część składowa tego 
kultu jest oficjalną modlitwą Kościoła. Kościół nie oznacza tu autorytetu 
prawnego, który daje przepisy rubrycystyczne, ani autorytetu moralne-
go, który nakazuje nam odmówić każdą godzinę kanoniczną pod groźbą 
grzechu ciężkiego. Kościół nie oznacza tu też osobowości historycznej, 
lecz raczej Mistyczne Ciało Chrystusowe, którego my wszyscy jesteśmy 
członkami. Kościół to święta oblubienica Boga-Człowieka. Z Kościołem  
i Chrystusem – jego Głową łączymy się, o nich pamiętać winniśmy od-
mawiając modlitwę brewiarzową. Mistyczne Ciało ma różne funkcje, 
wśród których najgłówniejsze są: składanie ofiary, cierpienie, wielbienie 
Boga, modlitwa, nauczanie. Chrystus za swego życia ziemskiego zada-
nie to doskonale wypełnił, a Kościół je kontynuuje w swych członkach  
i dopełnia w ten sposób, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym. 
(Kol. I.24)

    Z dziejów officium divinum
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Chrystus modlił się dużo. Jego modlitwa nie była jakąś czynnością do-
datkową, lecz zasadniczą, istotną, bardzo ważną, idącą w parze z na-
uczaniem. Od modlitwy Pan Jezus rozpoczął swą publiczną działalność, 
mianowicie od 40-dniowego postu. Wśród modlitwy otrzymał na falach 
Jordanu Swoją misję mesjańską i legitymację Swego urzędu. Ewange-
lia stwierdza, że Pan Jezus przed każdą ważną czynnością się modlił. 
W pełnej czynności przerywał Swą pracę i szedł na ustronie, aby się 
modlić. Modli się przed powołaniem Apostołów, przed obietnicą Euchary-
stii, przed Swą Męką i Śmiercią. Ten obowiązek modlitwy przejął Kościół 
od swego Oblubieńca i wykonuje go od samego początku. Pogrążeni  
w modlitwie Apostołowie z Najświętszą Maryją Panną oczekują chwili na-
rodzenia Kościoła; w Wieczerniku „trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz. 
Ap. I, 14.). Kościół jerozolimski wierny był swemu zadaniu, pielęgnując 
wspólną modlitwę. I tak Kościół po wszystkie wieki pielęgnuje i kontynu-
uje pracę modlitewną Swego Założyciela i Oblubieńca.
 Ciało idzie za Głową. Możemy powiedzieć, że modlitwa jest od-
dechem Mistycznego Ciała Chrystusowego. Oddech zaś jest nieomyl-
ną oznaką życia; tam, gdzie zauważymy oddech, tam jeszcze organizm 
żyje, choćby był nie wiem jak słaby. Tam , gdzie wierni się modlą modli-
twą kościelną, tam Kościół żyje, czy ta modlitwa odbywa się w parafii, w 
rodzinie, czy nawet w duszy odosobnionej, bo wszyscy są żywą komórką 
organizmu Ciała Chrystusowego.  
 Obowiązek modlitwy brewiarzowej, który spoczywa na Kościele 
i jego członkach, w praktyce odnosi się tylko do kapłanów, zakonników 
i ewentualnie zakonnic, na któ-
rych ciąży odpowiedzialność za 
życie organizmu Chrystusowego. 
Istotę brewiarza określa encyklika 
„Mediator Dei”: „To, co nazywamy 
Bożym Officium, jest modlitwą Mi-
stycznego Ciała Jezusa Chrystu-
sa, zanoszoną do Boga w imieniu 
wszystkich chrześcijan i na ich po-
żytek, skoro odprawiają ją kapłani 
i inni słudzy Kościoła oraz zakon-
nicy upoważnieni w tym celu po-
stanowieniem samego Kościoła.” 
Zakonnicy i kapłani, podtrzymują 
więc przez modlitwę brewiarzo-
wą oddech Mistycznego Ciała 
Chrystusowego. Oni są do tego 
upoważnieni przez Kościół i wyko-
nują to zadanie, ponieważ jeste-
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śmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego i jesteśmy w sposób 
szczególny jako kanonicy upoważnieni do modlitwy brewiarzowej, dlate-
go ją odmawiamy. Powinniśmy ją uważać nie za ciężar, lecz za zaszczyt 
i poświęcić temu zadaniu najlepsze chwile dnia i nasze wszystkie siły. 
 Modlitwa brewiarzowa jest w pierwszym rzędzie modlitwą litur-
giczną. Nie wolno nam lekceważyć modlitwy prywatnej ani nabożeństw 
ludowych. Encyklika „Mediator Dei” wyraźnie to zaznacza. Jednak modli-
twa liturgiczna ma pierwszeństwo przed prywatną, gdyż w niej modlimy 
się oficjalnie zjednoczeni z Chrystusem, „modli się Jezus za nas jako 
nasz kapłan, jako nasz kapłan w nas się modli, modli się w nas jako 
Głowa nasza; jako do Boga naszego my się do Niego modlimy… Roz-
poznajemy nasze głosy w Nim i w nas głos Jego… Przyjmuje modlitwy 
jako Bóg, modli się jako sługa: tam Stwórca tu stworzony, nie zmieniw-
szy się, przywdziewa na siebie podległe stworzenie i czyni nas jednym 
ze sobą człowiekiem, Głową i ciałem” („Mediator Dei”, s. 83). Dlatego 
to modlitwa liturgiczna ma pierwszeństwo przed prywatną. W modlitwie 
liturgicznej na pierwszym miejscu nie „ja” się modlę, lecz Kościół – Ob-
lubienica Chrystusa, która modli się w intencjach Królestwa Bożego na 
ziemi. W modlitwie prywatnej modlimy się sami i nieraz w intencjach tyl-
ko swoich, ciasnych, egoistycznych. Inaczej jest w modlitwie liturgicznej.  
Tu wznoszą się ponad swoje sprawy ziemskie, indywidualne, łączą się 
z Chrystusem i całym Kościołem w intencjach wielkich, wspaniałych, po-
wszechnych.
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 Modlitwa brewiarzowa spełnia jeszcze inne zadanie, jest miano-
wicie głosem naszej duszy, jest jak by ową drabiną, po której dusza unosi 
się ku Bogu, ku niebu. Rok liturgiczny swoimi okresami i uroczystościami 
jest dla duszy tym, czym pory roku dla przyrody. W oparciu o rok litur-
giczny dusza dojrzewa, a brewiarz jest umiejętnym jej przewodnikiem 
wśród roku liturgicznego. Ale nie tylko wśród roku, nawet wśród tygodni 
dnia każdego. Niejeden raz wskazuje nam piękne postawy świętych jako 
drogowskazy do nieba. Z brewiarza czerpiemy dużo pięknych myśli dla 
własnego życia wewnętrznego i pracy duszpasterskiej. Brewiarz spełnia 
wobec nas podobne zadanie, co archanioł Rafał wobec młodego Tobia-
sza. Towarzyszy kapłanowi od subdiakonatu codziennie, aż do deski gro-
bowej. Nieraz kładzie się nam go do trumny.
 Modlitwa brewiarzowa łączy się wreszcie ściśle z liturgią mszal-
ną; brewiarz i msza święta tworzą jedną całość, jakby jeden system pla-
netarny, w którym msza święta wyobraża słońce, o poszczególne godziny 
kanonicze to planety. Jak planety krążą wokół słońca, tak godziny kano-
niczne otaczają mszę świętą; one są przygotowaniem do mszy świętej  
i ułatwiają nam utrwalenie jej owoców w życiu codziennym. Brewiarz jest 
więc na usługach Eucharystii, zarazem stanowi dla kapłana znakomitą 
pomoc duszpasterską, gdyż modlitwą tą uprasza sobie u Boga skutecz-
ność swych zabiegów i czerpie zachętę i naukę ze skarbca jej myśli.

Przedruk artykułu  
ks. Józefa Grochockiego  

z „Brzask”(1952r.)                                             
Przygotował 
Kl. Grzegorz GAŁAT CRL
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Kongregacja 
Windesheim

żywotnej ducho-
wo i intelektualnie 
kongregacji ka-
noniczej w Nider-
landach pod pa-
tronatem biskupa 
Utrechtu, który 
wyraził zgodę na 
założenie pierw-
szego domu. 
K o n g r e g a c j a  
z Windesheim zo-

Niedawno na łamach „Cor unum” przedstawiana została francuska kon-
gregacja Kanoników Regularnych św. Wiktora, która powstała na przeło-
mie wieków XII i XIII, w złotym okresie scholastyki, w erze rozwoju uniwer-
sytetów, szkół filozoficznych, prądów mistycznych oraz na gruncie ruchu 
devotio moderna– nowej pobożności. W tym samym czasie, na ziemiach 
niderlandzkich uczniowie Gerarda Groota, jednego z twórców wspomniane-
go ruchu nowej pobożności, stworzyli w Windesheim wspólnotę opartą na 
regule św. Augustyna, która przyjęła apostolski styl życia. 
Sam Gerard Groot był jednym z najwybitniejszych średniowiecznych teologów 
i filozofów. Odbył studia w Pradze, gdzie zetknął się i zainspirował kanonic-
ką obediencją roudnicką (której ostatnią fundacją był także klasztor Bożego 
Ciała na Kazimierzu). Kanonicy z Roudnic prowadzili w tamtym czasie praski 
uniwersytet, nadając mu specyficzny charakter, m.in. w wykładzie filozofii. 
To dało Grootowi podstawy ideologiczne do powołania do życia niezwykle 
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C ANONICI  
R EGULARES  
S. Augustini Congregatio   

V INDESEMENSIS  

stała zatwierdzona już w 1395 roku 
przez papieża Benedykta V. Sposób 
życia w tej wspólnocie cechował się 
niezwykłą surowością i ścisłą obser-
wą zakonną w praktykowaniu ideału 
życia apostolskiego. W klasztorach 
tej kongregacji kładziono szczegól-
ny nacisk na wspólnotową Liturgię 
Godzin oraz na stojącą na niezwykle 
wysokim poziomie formację intelek-
tualną. To nadało niezwykły prestiż 
oraz stało się motorem błyskawicz-
nego rozwoju dla nowej kongregacji. 
W 1412 roku Kanonicy z Windeshe-
im mieli już 12 opactw, w 1440 roku 
ponad 50 domów, a na koniec XV 
wieku – ponad 100. 
Wysoki poziom kształcenia intelektualnego zakonników zaowocował wielo-
ma wybitnymi postaciami wywodzącymi się z tej wspólnoty. Jedną z nich był 
bez wątpienia Erazm z Rotterdamu, zwany „księciem humanistów”. Jego 
osoby, a zwłaszcza jego dokonań na polu filozofii chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać, a wystarczy wspomnieć iż był nie tylko ulubieńcem cesarza 
Niemiec, ale i jego sława dotarła nad Wisłę – sam biskup Łaski ofiarował 
mu w ramach uznania swój krzyż pektoralny i pierścień biskupi. Jednak jeśli 
chodzi o jego życie zakonne, to należy zaznaczyć, iż nie umarł jako kanonik 
regularny. Wielka sława, liczne podróże i długotrwała nieobecność w klasz-
torze sprawiły, że w porozumieniu z przełożonymi i w trosce o swoje życie 
duchowe i wykorzystanie licznych talentów, zdecydował się za pośrednic-
twem cesarza prosić o zwolnienie ze ślubów zakonnych. 
Innym wielkim kanonikiem z tej kongregacji był Tomasz à Kempis CRV, au-
tor jednego z najpoczytniejszych dzieł z dziedziny duchowości – O naślado-

waniu Chrystusa. W klasztorze pełnił wiele funkcji, 
np. skryptora (ponoć czterokrotnie samodzielnie 
przepisał tekst Biblii), oraz wychowawcy nowicju-
szy. To właśnie dla tych, którzy stawiali w życiu 
zakonnym swoje pierwsze kroki, napisał jako pod-
ręcznik duchowości swoje sławne Naśladowanie. 
Faktem jest, iż przy tworzeniu tej książeczki wiele 
korzystał z obszernych bibliotek klasztornych i sam 
siebie nazywał jedynie „przepisywaczem”, książka 
ta jest świadectwem żywej wiary autora, jego nie-
zrównanej mądrości oraz wysokiego kunsztu pisar-
skiego, czyniąc go najbardziej poczytnym kanoni-
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kiem w dziejach. 
Na polu naukowym swojej epoki za-
słynęli także Jan Busch CRV, Jan 
Mombauer CRV (autor dzieła Ro-
zetum, oraz odnowiciel wiktorynów), 
czy Florencjusz Radevein CRV. Ten 
ostatni po zdobyciu wysokich tytu-
łów w Pradze wiódł życie hulaszcze, 
jednak pod wpływem kazań Gerarda 
Groota nawrócił się, wstąpił do zako-
nu kanoników i poświęcił się apostol-
stwu. Był także opiekunem Tomasza 
à Kempis. Jak widzimy, u schyłku 
średniowiecza kongregacja z Win-
desheim wydała wielu wielkich ludzi. 
Z tego powodu można ją zestawić 
jako siostrzaną ze wspomnianą już 
Kongregacją św. Wiktora z Francji. 
Jednak po okresie rozkwitu bar-
dzo szybko przyszedł czas upadku. 
Potęga tej kongregacji opierała się 
głównie na radykalizmie życia apo-
stolskiego oraz formacji intelektual-

nej. Gdy nadeszła era reformacji, przez Europę nie tylko przetoczyły się woj-
ny religijne rujnujące ziemskie majątki kongregacji, ale także przeszła fala 
rewolucji społecznej i intelektualnej, co odbiło się znacznie na życiu zakon-
nym oraz na jakości kształcenia zakonników. I choć kongregacja przetrwała 
jeszcze wiele lat, aż do czasów nowożytnych, to już nigdy nie podniosła się 
po kryzysie związanym z reformacją. Na marginesie należy wspomnieć tak-
że to, że istniała również żeńska gałąź tej kongregacji, która nie przetrwała 
do dziś. 
Kongregacja z Windesheim zwana jest siostrzaną wobec kongregacji wik-
torynów. Nie tylko podupadły w czasach reformacji, zostały skasowane  
w podobnych okolicznościach, ale także obydwie zostały restaurowane jako 
jeden organizm zakonny. W drugiej połowie XX wieku wielu historyków do-
ceniło ogromne zasługi Windesheim i wiktorynów dla nauki europejskiej. 
Dlatego środowiska naukowe wystosowały do Opata Prymasa Konfede-
racji Kanoników Regularnych św. Augustyna prośbę o reaktywowanie tych 
wspólnot w ich pierwotnym duchu, dla wskrzeszenia tego dziedzictwa. 
Prawo kościelne pozwala na odtworzenie wspólnoty zakonnej na oryginal-
nych konstytucjach najpóźniej po 100 latach od kasaty, później jest już to 
niemożliwe, można jedynie powołać wspólnotę podobną (w pewien sposób 
„uwspółcześnioną”), lecz nie identyczną. Można więc powiedzieć, że kano-
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nicy regularni zdążyli w ostatnich chwili, kiedy w 1960 roku Rada Opata 
Prymasa wydała dekret powołujący do istnienia tę wspólnotę, zatwierdzoną 
rok później przez Stolicę Apostolską. Z połączonego organizmu dwu kon-
gregacji po niedługim czasie wyłonili się wiktoryni jako osobny organizm, 
a Kongregacja Windesheim jest dzisiaj jedną z najlepiej rozwijających się 

     nowicjusz           kleryk               ksiądz              opat
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kongregacji kanoniczych. Zawdzię-
cza to z pewnością także temu,  
że funkcjonuje dzisiaj na tym samym 
prawie, na jakim funkcjonowała  
w momencie kasaty. 
Strój kanoników regularnych z Win-
desheim wygląda następująco: 
nowicjusze noszą zwykłą czarną 
sutannę na wzór księży diecezjal-
nych, klerycy po ślubach czasowych 
ubierają białą sutannę z pasem, 
oraz czarny mucet z kapturkiem, 
natomiast kapłani noszą mucet ko-
loru różowego. Tutaj należy dodać,  
że mucet jest przez nich noszony 
bezpośrednio na sutannie przez cały 
czas, nie tylko jako strój liturgiczny, 
ale funkcjonuje on podobnie jak pe-
lerynka w habicie franciszkanów czy 
dominikanów. W dni powszednie 
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Kl. Adam STELMASZEWSKI CRL

Więcej informacji na temat tej 
kongregacji kanoników regularnych 

można znaleźć na stronie:  
www.propstei-paring.de

często ubiera się jednak dla wygody sutannę czarną z pasem, zależy to 
jednak od decyzji każdej wspólnoty. Współczesny strój zakonników jest bez-
pośrednim odwzorowaniem stroju noszonego przez członków tej wspólnoty 

kilkaset lat temu. 
Dzisiaj kanonicy regularni z Win-
desheim mają swój główny dom  
w klasztorze św. Michała w Paring, 
gdzie również rezyduje ksiądz opat. 
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 Czy  
 młodzież 
 jest za  
 eutanazją?

„Proszę księdza, a ja jestem za eutanazją!  Człowiek powinien mieć możli-
wość decydowania o własnym życiu” – słyszałem nie raz podczas lekcji reli-
gii z maturzystami. Żeby było ciekawiej – zajęcia były prowadzone w liceach 
katolickich. Wydawać by się mogło, że w takich szkołach uczniowie powinni 
murem stać za świętością życia. Okazuje się, że bywa różnie. „A jakie skutki 
przyniesie legalizacja eutanazji?”–zapytałem. „Co tu tłumaczyć… umieramy 
kiedy chcemy”– odpowiedziała uczennica. „Jeżeli jesteśmy na granicy śmier-
ci, to dlaczego tego nie przyspieszyć?” – wypalił młody chłopak. Dyskusje 
prowokowałem pragnąc poznać, jakie postawy wobec eutanazji przejawiają 
maturzyści krakowskich szkół katolickich. Wszystko w ramach pisania pracy 
magisterskiej. Wyniki były chwilami zaskakujące. Warto się z nimi zapoznać.
 
Badanie metodą ankietową zostało przeprowadzone w 2014 roku na gru-
pie 156 maturzystów z dwóch liceów katolickich w Krakowie – Salezjanów 
i Pijarów. Respondenci odpowiadali na ponad 30 pytań i dzięki nim dowie-
dzieliśmy się, co młodzi myślą o życiu, umieraniu, cierpieniu i eutanazji. 
Nie ukrywam – to trudne tematy, ale być może kiedyś ci ludzie zdecydują 
o kształcie polskiego prawa, albo podejmą decyzję, co z robić z poważnie 
chorym ojcem lub matką. 
Eutanazję rozumianą jako zadanie śmierci osobom cierpiącym poparło 47% 
badanych, a odrzuciło 53%. Poparcie wydaje się dość spore. Z ciekawości 
pokusiłem się o wykonanie badań porównawczych w przeciętnej szkole nie-
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katolickiej. Tu aprobata była jeszcze większa. Aż 62% uczniów poparło eu-
tanazję. Z tego porównania widać, że szkoły katolickie realizują w pewnym 
stopniu misję kształtowania młodzieży w duchu ewangelicznym, co jest ich 
ważnym zadaniem. Osoby, które zaczęły się właśnie bać o swoją starość, 
muszę jednak uspokoić. Młodzi ludzie nie są wcale chętni, by zabijać oso-
by nieuleczalnie chore lub po kryjomu skracać życie seniorom. Na pytanie: 
„Czy pomógłbyś śmiertelnie choremu przyjacielowi w przekonaniu lekarzy, 
by skrócili jego życie?” – tylko 13% odpowiedziało „tak”. Większość (47%) 
nie była pewna, co zrobić w tej sytuacji, a 40% osób odrzuciło pomysł skró-
cenia życia przyjaciela. To pokazuje, że od idei eutanazji do jej realizacji 
jeszcze długa droga. 

Po co w ogóle legalizować eutanazję? Otóż młodzi uważają, że ewentu-
alna legalizacja eutanazji miałaby na celu zapewnienie możliwości decy-
dowania o własnym życiu. Innymi słowy, aby dać ludziom wolność wyboru  
w sprawach życia i śmierci, należałoby zalegalizować eutanazję. Nie ma co 
ukrywać, to przekonanie to przejaw mentalności nazwanej przez Jana Paw-
ła II „cywilizacją śmierci”. Działania przeciwko życiu pojawiały się w historii 
bardzo często. Ale pomysł, żeby legalizować je w imię wolności jednostki, to 
już wymysł współczesności. Niestety duża część młodych nie widzi w tym 
nic złego. Wielu z nich natomiast za poważne zło uważa cierpienie. Chy-
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ba dla nikogo nie jest ono czymś pożądanym, ale chrześcijanie starają się 
dostrzec w nim sens. Jedna trzecia badanych maturzystów wierzy w sens 
cierpienia, ale jednocześnie taki sam odsetek nie ma pewności w tej kwestii. 
13% wierzy niezachwianie, a co dziesiąty jest przekonany, że cierpienie nie 
ma absolutnie żadnego sensu. Okazało się, że stosunek do cierpienia ma 
wpływ na stosunek osoby do eutanazji. Osoby wierzące w sens cierpienia 
rzadziej ją popierają. 

Badanie ujawniło także, czego młodzi oczekiwaliby od innych w sytuacji cier-
pienia. Deklarowali przede wszystkim potrzebę obecności, następnie akcep-
tacji bez okazywania współczucia, modlitwy, zrozumienia i szczerej pomocy. 
Nie oczekiwaliby współczucia oraz gestów i słów pocieszenia. Responden-
ci zostali też postawieni przed poważnym dylematem: „Czy odłączyłbyś od 
aparatury podtrzymującej życie osobę znajdującą się w stanie śmierci mó-
zgowej?”. Było to w istocie pytanie o znajomość kryterium śmierci człowieka. 
Tylko 24% młodych odłączyłoby zmarłego od aparatury medycznej. 39% nie 
potrafiło podjąć decyzji, a 37% osób utrzymywałoby zmarłego przy leczeniu. 
Na szczęście takie decyzje należą wyłącznie do lekarzy.
Z podsumowania wszystkich wyników, których oczywiście nie da się przed-
stawić w całości na łamach „Cor Unum”, jawi się obraz młodzieży w dzi-
siejszych szkołach katolickich. Można przyjąć, że około 45% badanych to 
osoby uznające świętość życia i autonomię Boga w decydowaniu o życiu  
i śmierci. Odrzucają oni eutanazję, a alternatywę dla niej widzą w realizacji 
psychicznych i duchowych potrzeb człowieka. Jednym słowem to osoby po-
pierające „kulturę życia”. Około 45% maturzystów stanowiły osoby o liberal-
nym światopoglądzie. Ich zdaniem państwo powinno zezwolić na eutanazję, 
by dać ludziom wybór w sprawach życia i śmierci. Często są przeciwni sa-
mej praktyce eutanazji, ale uważają, iż powinno się ją zalegalizować w imię 

EUTANAZJA stanowi zabójstwo i dlatego 

- niezależnie od stojących za nią motywów,  

jest moralnie NIEDOPUSZCZALNA.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 2277
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wolności i autonomii jednostki. Alternatywę dla uśmiercania chorych widzą 
w uśmierzaniu bólu i realizacji potrzeb chorych. Są to osoby popierające 
„cywilizację śmierci”. Około 10% badanych to zagorzali zwolennicy skraca-
nia ludzkiego życia. Ich zdaniem o wartości ludzkiego życia świadczy jego 
jakość. Gdy życie nie przejawia satysfakcjonującej jakości dla posiadacza 
lub społeczeństwa, należałoby takie istnienie zakończyć. Są to osoby o po-
glądach hedonistycznych lub utylitarnych. Warto również wspomnieć o cie-
kawej zależności, którą zaobserwowano. Osoby częściej praktykujące reli-
gijnie, znające prawdy religijne i związane emocjonalnie z Kościołem dużo 
rzadziej popierają eutanazję. Można powiedzieć, że kto wierzy w Boga, ten 
szanuje życie.

Czy zatem dzisiejsza młodzież popiera eutanazję? Myślę, że w większości 
nie. Jednak poglądy sporej części młodych ludzi mogą budzić pewne oba-
wy. Skutki szerzenia się „cywilizacji śmierci” będą tragiczne. W kontekście 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego zadaniem nas chrześcijan powinno być 
głoszenie Ewangelii Życia – Chrystusa, który pokonał śmierć, nadając cier-
pieniu nadprzyrodzony charakter i przynosząc nadzieję na życie wieczne. 
Chrześcijanin powinien radykalnie opowiadać się za życiem, którego dawcą 
i sensem jest sam Bóg.

Dk. Rafał PRZESTRZELSKI CRL
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Seminarium
Kronika

Triduum Sacrum

 Tradycyjnie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę w kra-
kowskiej bazylice Bożego Ciała nasza wspólnota zakonna o godzinie 7.00 
odmówiła Ciemną Jutrznię.

 24 marca, w Wielki Czwartek, w bazylice Bożego Ciała w Krako-
wie, o godzinie 19.00 ks. przeor Tomasz Szatanik CRL przewodniczył Mszy 
Wieczerzy Pańskiej, którą koncelebrował z całą wspólnotą krakowską.  
W czasie uroczystej liturgii dokonał także obrzędu obmycia nóg 12 mężczyz 
nom. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony w procesji 
do ołtarza adoracji, tzw. ciemnicy, przed którą następnie odśpiewana została 
kompleta.

Opracował:
Kl. Wiktor Ruszlewicz CRL
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 W Wielki Piątek o godzinie 15.00 przeszliśmy ulicami Kazimierza w 
tradycyjnej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęło się przy bazylice 
Bożego Ciała. Stamtąd krzyż był kolejno niesiony przez różne zgromadze-
nia zakonne oraz inne organizacje kościelne, m.in. przez naszą wspólnotę. 
Procesja Drogi Krzyżowej zakończyła się przy sanktuarium na Skałce.

 O godzinie 18.00 w Wielki Piątek w bazylice Bożego Ciała odpra-
wiona została Liturgia Wielkiego Piątku, w której wspominaliśmy mękę 
i śmierć Pana Jezusa. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił  
ks. Maciej Guziejko CRL. Po liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony 
został do Grobu Pańskiego, przed którym odśpiewaliśmy kompletę.
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 W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, o godzinie 19.00 w Ba-
zylice Bożego Ciała w Krakowie odprawiona została uroczysta liturgia Wigi-
lii Paschalnej, której przewodniczył ks. Łukasz Bugała CRL.

W Niedzielę Zmartwychwstania, tuż przed świtem, o godzinie 6.00, ksiądz 
proboszcz Piotr Walczak CRL przewodniczył procesji rezurekcyjnej i Mszy 
Świętej.
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Święto Św. Stanisława Kazimierczyka
 5 maja w Krakowie obchodziliśmy święto naszego współbrata, 
św. Stanisława Kazimierczyka. Uroczystej Mszy Świętej ku czci świętego, 
odprawionej o godzinie 19.00, przewodniczył opat generalny naszego za-
konu, ks. Giuseppe Cipolloni CRL. 
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 Oprawę tej liturgii zorganizowali Nadzwyczajni Szafarze Komu-
nii Świętej Archidiecezji Krakowskiej, którzy licznie przybyli w pielgrzymce  
do swojego świętego patrona. 

 Podczas Mszy Świętej ks. opat udzielił honorowego udziału w do-
brach duchowych zakonu pani Annie Antonkiewicz, która przez 46 lat ofiar-
nie pracowała w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie.

Procesja na Skałkę
 8 maja, w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika wierni 
Parafii Bożego Ciała w Krakowie wzięli udział w procesji z Wawelu na Skał-
kę. 
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Jubileusz
 18 maja jubileusz 25 lat kapłaństwa obchodził wizytator polskiej 
prowincji kanoników regularnych, ks. Marian Szczecina CRL. Z tej okazji 
jubilat przewodniczył uroczystej Mszy Świętej odprawionej w bazylice Bo-
żego Ciała w Krakowie o godzinie 12.00. W uroczystości wziął udział opat 
generalny naszego zakonu, ks. Giuseppe Cipolloni CRL, oraz wielu zapro-
szonych gości.

Mamy diakonów!
 21 maja ks. bp Paweł Socha CM udzielił święceń diakonatu na-
szym współbraciom Rafałowi Przestrzelskiemu CRL i Łukaszowi Murań-
skiemu CRL w Kościele pw. Nawrócenia św. Pawła na Stradomiu.
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
 W czwartek 26 maja przeżywaliśmy odpust Bożego Ciała. Sumę 
odpustową o godzinie 12.15 odprawił, oraz homilię wygłosił o. Andrzej Ku-
kła, redemptorysta z Warszawy. Po Mszy wyszła procesja dookoła kościoła. 
  

Wieczorem, o godzinie 17.00, odbyły się uroczyste nieszpory, które odpra-
wił ks. bp Grzegorz Ryś. Po nieszporach ks. biskup poprowadził procesję 
eucharystyczną ulicami Kazimierza. 
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Redakcja „Cor Unum” składa serdeczne podziękowania tym, którzy  
modlitwą wspierają naszą pracę. Słowa wdzięczności kierujemy także 

pod  adresem naszych Współbraci, którzy przyczyniają się do rozprowa-
dzania naszego pisma na terenie swoich parafii. Wszystkim dziękujemy  

za życzliwość i wsparcie finansowe. 
Tym, którzy chcieliby ofiarą pieniężną wesprzeć nasze pismo oraz  

Seminarium, podajemy numer konta, na który można dokonać wpłaty:

Wyższe Seminarium Duchowne
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków

Konto: PKO O/KRAKÓW

13 1020 2892 0000 5602 0187 7265

Wszystkim, którzy swoją ofiarnością przyczyniają się do rozwoju  
naszego pisma, składamy serdeczne podziękowania.  
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