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Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
rektor  

Wyższego Seminarium Duchownego 
Zakonu Kanoników Regularnych  

Laterańskich

 

 

	 Do	rąk	naszych	Drogich	Czytelników	oddajemy	kolejny	
numer	kleryckiego	pisma	Cor	Unum.	

	 W	tym	czasie	oczekiwania	na	radość	z	przeżywania	
Tajemnicy	Bożego	Narodzenia,	chcemy	podzielić	się	z	naszymi	
Czytelnikami	refleksją	adwentową,	która	towarzyszy	nam	 
w	przygotowaniu	do	nadchodzących	Świąt.	W	obecnym	numerze	
nie	zabraknie	także	wiadomości	z	życia	naszego	seminarium	oraz	
ciekawych	informacji	o	życiu	kanoniczym.	Życząc	miłej	lektury,	
pragnę	również	złożyć	serdeczne	życzenia	z	okazji	zbliżających	
się	Świąt	Bożego	Narodzenia.

	 Niech	te	ostatnie	dni	tegorocznego	Adwentu	pomogą	nam	
przybliżyć	się	do	Miłości	Boga,	który	przyszedł	do	nas	w	Osobie	
bezbronnego	Dziecięcia	Jezus	w	betlejemskim	żłobie.

	 Wszystkim	naszym	Czytelnikom	oraz	Dobrodziejom,	
wspierającym	duchowo	i	materialnie	nasze	seminarium,	życzę	
wraz	ze	wspólnotą	kleryków	i	nowicjuszy	błogosławionych	Świąt,	
wszelkich	potrzebnych	łask	od	Nowo	Narodzonego	Dziecięcia	
Jezus	oraz	opieki	Maryi	–	Świętej	Bożej	Rodzicielki	na	każdy	
dzień	Nowego	2017	Roku.

Słowo Rektora 
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Adwent to czas radosnego oczekiwa-
nia na przyjście naszego Pana i Zbawi-
ciela. Łacińskie słowo adventus znaczy 
przyjście, przybycie. Rozpoczyna się  
I nieszporami w czwartą niedzielę przed 
Bożym Narodzeniem. Na adwent skła-
dają się cztery niedziele adwentowe. 
W liturgii Kościoła katolickiego Adwent 
można podzielić na dwa okresy. Pierw-
szy trwa od początku tego szczególne-
go czasu do 16 grudnia (jest to okres 
szczególnego oczekiwania na powtór-
ne przyjście Jezusa Chrystusa na koń-
cu czasów). Drugi rozpoczyna się 17 
grudnia i kończy 24 grudnia (to czas 
bezpośredniego przygotowania do uro-
czystości Narodzenia Pańskiego).
Adwent powinien być czasem zatrzy-
mania i zwrócenia szczególnej uwagi 
na siebie i swoje życie. Powinien być 
to czas zadumy i refleksji. Kościół za-
chęca, aby w tym czasie skorzystać  
z sakramentu pokuty i pojednania. 
Celebrując co roku liturgię Adwentu, 
Kościół aktualizuje to oczekiwanie na 
Mesjasza. Uczestnicząc w długim przy-
gotowaniu na pierwsze przyjście Zba-

wiciela, wierni odnawiają gorące pra-
gnienie Jego drugiego przyjścia. Przez 
celebrację narodzin i męczeństwa  
św. Jana Chrzciciela, Poprzednika Me-
sjasza, Kościół jednoczy się z jego pra-
gnieniem: „Potrzeba, by On wzrastał,  
a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30) 
(KKK 524).Trzecia niedziela Adwentu 
jest obchodzona radośniej. Jest ona 
nazywana niedzielą Gaudete. W tym 
dniu szaty liturgiczne mogą mieć ró-
żowy kolor, natomiast w pozostałe dni 
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są fioletowe. Z tekstów liturgicznych 
tego okresu bije radość wynikająca  
z zapowiedzi przyjścia Zbawiciela i Od-
kupiciela: w tekstach prorockich jest to 
oczekiwanie na Jego narodzenie, nato-
miast w świetle Nowego Testamentu – 
powtórne przyjście z mocą w chwale.
Podczas Adwentu odprawiane są 
msze święte ku czci Najświętszej Ma-
ryi Panny, na pamiątkę tego, że przy-
jęła nowinę od Archanioła Gabriela 
zwiastującego, iż zostanie Matką Syna 
Bożego. Są to msze roratnie. Powin-
ny być odprawiane o świcie, lecz ze 
względu na dzieci i młodzież w nie-
których kościołach przeniesiono je na 
godziny wieczorne. Na te msze dzie-
ci przynoszą ze sobą lampiony, które 
oświetlają wnętrze kościoła podczas 
obrzędów wstępnych mszy świętej, 
gdy wokół panuje symboliczna ciem-
ność. Lampion jest symbolem przypo-
wieści Jezusa o roztropnych pannach, 
które z płonącymi lampami oczekiwały 
na przyjście Oblubieńca (Mt 25, 1-13).
Przy głównym ołtarzu stoi świeca ro-
ratnia, będąca symbolem Najświętszej 
Maryi Panny niosącej ludziom Chry-

stusa – Światłość prawdziwą. Warto 
zaznaczyć, że świeca roratnia, ude-
korowana białą lub niebieską kokardą, 
przypomina o niepokalanym poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny. Przed ołta-
rzem znajduje się wieniec adwentowy 
w formie okręgu, na którym umieszcza 
się cztery świece symbolizujące czte-
ry niedziele tego okresu liturgicznego. 
Zielone gałązki symbolizują życie i na-
dzieję; świece zaś nadchodzącą Świa-
tłość, a forma wieńca – okrąg – ozna-
cza powracający cykl życia. 
Popularnym zwyczajem w wielu pol-
skich parafiach jest „losowanie” po 
mszy roratniej figurki Matki Bożej. 
Dziecko, którego serduszko z zapisa-
nymi dobrymi uczynkami wykonanymi 
dnia poprzedniego zostało wylosowa-
ne przez księdza odprawiającego ro-
raty, zabiera do domu figurę Matki Bo-
żej, by wspólnie z rodziną modlić się  
za wstawiennictwem Bogarodzicy. 

Kl. Paweł RACZYŃSKI CRL
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Przy kawie  
z cynamonem, 

Kiedy zaczynają planować swoją dzia-
łalność i przygotowują się do natłoku 
czekających ich obowiązków, otoczenie 
wydaje się nie myśleć jeszcze o Świę-
tach Bożego Narodzenia. Księża nie 
układają jeszcze na ogół rekolekcyjnych 
kazań i konferencji, wnętrza miesz-
kań nie pachną jeszcze cynamonem,  
a sprzedawcy choinek nie zastanawiają 
się nad tym, ile drzewek trzeba przy-
gotować tego roku. Sam Adwent zdaje 
się być dopiero melodią przyszłości. 
Oni pracują jednak cały rok po to, aby 
wszystkie rodziny, którym pomagają, 
mogły spędzić Święta w jak najlepszych 
warunkach. I nie zraża ich wcale fakt, 
że czasami trzeba nie przespać jednej 
nocy, a obiad zjeść w biegu.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki re-
alizują swoje obowiązki wzajemnie 
się wspierając. Odwiedzanie rodzin, 
przygotowywanie spisów tego, co jest 
im potrzebne, przeglądanie zgłoszeń, 
organizowanie transportu to tylko nie-
które z zadań, z którymi muszą się 
uporać. Karolina postanowiła zaanga-
żować się w wolontariat dobre dziesięć 
lat temu. Czy nie szkoda jej czasu? Ani 
trochę!

P.P.: Już od początku studiów widzę 
Cię na uczelnianych korytarzach 
zabieganą. Nie szkoda Ci czasu na 
poświęcanie się w aż takim wymia-
rze wolontariatowi? Przecież nikt Ci  
za to nie płaci…

Rozmowa z Karoliną Komor, studentką III roku prawa Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UJ, wolontariuszką Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości
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K.K.: Nie dostaję pieniędzy, ale ta 
działalność daje mi o wiele więcej. Po-
przez angażowanie się w te wszystkie 
inicjatywy spotykam niesamowitych 
ludzi, są to rodziny, którym pomaga 
Szlachetna Paczka, dzieci, którymi 
zajmujemy się w Akademii Przyszło-
ści, a także wolontariusze. Mam też 
wspaniały kontakt z darczyńcami. 
Możesz naprawdę robić milion rzeczy 
naraz, to jest tylko kwestia dobrej or-
ganizacji czasu.

P.P.: Jak Szlachetna Paczka znajdu-
je swoich darczyńców?

K.K.: Są różne drogi. Jedną z nich są 
akcje promocyjne organizowane przez 
wolontariuszy, liderów czy samo sto-
warzyszenie WIOSNA. A i sam dar-
czyńca, gdy już raz weźmie udział  
w akcji, bardzo często zgłasza się po 
raz kolejny.

P.P.: Szlachetna Paczka nie pomaga 
wszystkim, a i do skorzystania z ta-
kiej pomocy nie można zgłosić się 
samemu…

K.K: To, komu pomóc, a komu nie, to 
są rzeczywiście bardzo trudne decyzje 
i ja cały czas uczę się mądrej pomocy. 
Na początku sama tego nie rozumia-
łam, w mojej pierwszej edycji Pacz-
ki chciałam pomóc wszystkim. Już  
w czasie drugiej wiedziałam, że jeśli 
kogoś przyjmę bez zastanowienia, 
jeśli ktoś dostanie paczkę w nieod-
powiednim momencie, to może być 
tak, że mu tym bardziej zaszkodzę, 
niż pomogę dźwignąć się z trudności. 
My jako Szlachetna Paczka poma-
gamy takim ludziom, którzy chcą coś 
w swoim życiu zmienić i po to są or-
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ganizowanie wcześniejsze spotkania 
wolontariuszy z rodzinami. Do Paczki 
nie można się zgłosić, bo to my, wolon-
tariusze, wyszukujemy rodziny potrze-
bujące pomocy. Chodzimy po różnych 
organizacjach, instytucjach, pytamy, 
komu jest ona rzeczywiście potrzebna.

P.P.: Wasza działalność to nie tylko 
doraźna pomoc w kwestiach mate-
rialnych…

Oczywiście, że nie. W tamtym roku 
otworzyłam zbiórkę na indeks dla Kac-
pra. Ma 10 lat i chce w przyszłości 
zostać piłkarzem. W samej Akademii 
Przyszłości stale staramy się zaopie-
kować dziećmi, którym na przykład 
brakuje wiary w swoje możliwości.  
I odnosimy na tym polu sukcesy. Kac-
per wcześniej nie zgłaszał się do tabli-
cy, był nieśmiały i raczej stał z boku, 
dzięki pracy z wolontariuszem nabrał 
wiary w swoje możliwości. Kiedy czy-
tałam ostatnio podsumowanie wolonta-
riusza, to dowiedziałam się, że chłopiec 
powiedział wiersz dla mamy w szkole  
z okazji akademii, i to przed całą szko-
łą. To są małe, ale wielkie rzeczy.

P.P.: Jak właściwie zaczęła się Twoja 
przygoda z wolontariatem?
 
K.K.: Od zawsze rodzice powtarzali mi, 
żebym pamiętała o drugim człowieku.  
I tak zaczęły się pojedyncze akcje. Zbie-
ranie żywności, chodzenie do dzieci  
z domów dziecka, angażowanie się  
w szeroko pojętą pomoc. Spotkałam 
też na swojej drodze ludzi, którzy mnie 
do wolontariatu zachęcili i wciągnęli.  
W gimnazjum zaczęłam jeździć do osób 
niepełnosprawnych i tam zakotwiczy-
łam się na trzy lata. Krok po kroku prze-
szłam przez różne wolontariaty. Były 
to zbiórki żywności, pomoc w lekcjach, 
współpraca z domami pomocy spo-
łecznej, w których były osoby starsze, 
chore, niepełnosprawne. Przez ostatni 
rok współpracowałam też z Fundacją 
DKMS, z którą poszukiwaliśmy poten-
cjalnych dawców szpiku. Długo szuka-
łam swojego miejsca w wolontariacie 
bardziej na stałe i teraz mogę już śmiało 
powiedzieć, że je znalazłam i że jest to 
działalność w programach Stowarzy-
szenia WIOSNA.

P.P.: Jesteś nie tylko zaangażowana 
w Szlachetną Paczkę, ale i w Aka-

Bozonarodzeniowy 2016 - Kopia.indd   8 2016-12-14   16:06:46



9

demię Przyszłości. Czy żeby być 
wolontariuszem Paczki i Akademii, 
trzeba spełniać określone kryteria?

K.K.: Rzeczywiście w Paczce i w Aka-
demii szukamy osób, które sumiennie 
podejmą się czekających je obowiąz-
ków. Takich, które są trochę „wariata-
mi” w zmienianiu świata. Nie wszyscy 
mogą być wolontariuszami Paczki czy 
Akademii, ale po to też są rozmowy 
kwalifikacyjne przeprowadzane dla 
osób, które chcą włączyć się w pomoc. 
Lider rozmawia z wolontariuszami  
i później podejmują wspólną decyzję  
o współpracy przez cały rok. Ale to musi 
być konkretna decyzja. To jest bardzo 
wymagający wolontariat, również jeśli 
chodzi o czas, ale jest też świetną oka-
zją do popracowania nad sobą.

P.P.: Mimo wszystko zawsze jednak 
podkreślasz, że to zaangażowanie 
bardzo dużo Ci daje.

K.K.: Tak, bo włączając się w pomaga-
nie innym, możesz zaczerpnąć też bar-
dzo wiele dla siebie. Ja w wolontariacie 
dojrzałam. I wiem, że człowiek, który 
jest spełniony, realizuje siebie, może 
dopiero naprawdę dobrze pomagać. 
Moja postawa, od kiedy jestem wolon-
tariuszką, bardzo się zmieniła. Nauczy-
łam się zarządzać ludźmi, a jeszcze 

trzy lata temu tego nie umiałam, szkolę 
wolontariuszy i sprawia mi to mnóstwo 
radości, a jeszcze niedawno nie zno-
siłam stać na czele grupy i publicznie 
przemawiać.

P.P.: Co najbardziej sprawia Ci ra-
dość w tej działalności?

K.K: Pamiętam, jak po ciężkim okresie 
kilkumiesięcznej pracy siadłam przy 
kolacji wigilijnej i miałam świadomość 
tego, że „daliśmy radę.” Razem z mo-
imi wolontariuszami mieliśmy wpływ na 
kilkadziesiąt rodzin. Cieszę się każdym 
spotkaniem – czy to z dzieckiem, czy  
z darczyńcą, czy z wolontariuszem.

rozmawiała 
Patrycja Palichleb 

studentka III roku prawa na UJ
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Opłatek

na przełamanie...
Co roku klerycy roznoszą opłatki do mieszkań na terenie parafii Bożego Ciała.  
W ubiegłym roku roznosząc opłatki, w drzwiach jednej z kamienic spotkałem 
studenta. Właśnie wychodził. Bez większego namysłu wręczyłem mu paczkę 
opłatków i powiedziałem: „Proszę, opłatek z Parafii Bożego Ciała, to dla pana; 
przełamie się pan nim z bliskimi, jak będzie pan w domu”. Student podziękował  
i poszliśmy każdy w swoją stronę. Tutaj historia się jednak nie kończy, przeciw-
nie – dopiero się zaczyna. Wychodząc z kamienicy, zauważyłem, że ten mężczy-
zna kręci się przy wejściu, kontem oka mnie obserwuje. Nieśmiało towarzyszył mi  
w ten sposób może przez dwie albo trzy godziny. W końcu przełamał się i pod-
szedł. Mężczyzna raz jeszcze podziękował za opłatek, nieśmiało wspomniał, 
że opłatek, który dostał, wiele dla niego znaczy, i zaprosił na herbatę w ramach 
podziękowania. Podczas rozmowy okazało się, że nie dogaduje się z rodziną  
w ostatnim czasie, święta miał zamiar spędzić z kolegami w Krakowie. Jednak 
opłatek, który otrzymał, i zachęta, aby się przełamał nim z bliskimi, nie dawały mu 
spokoju. Zachęcałem go delikatnie, aby wyciągnął rękę na zgodę, pojechał do 
rodziny i się przełamał. Nie tylko opłatkiem, ale aby przełamał impas w relacjach, 
przełamał uprzedzenia, jakie w nim były, i przebaczył krzywdy. Nie wiem, czy ten 
student się na to zdecydował, czy przełamał niechęć do bliskich. Wiem jedno: 
do refleksji nad sensem pojednania z bliskimi nie skłoniło go płomienne kazanie, 
ckliwa kolęda, ale biały, kruchy opłatek… 

Dk. Łukasz MURAŃSKI CRL
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Opłatek

na przełamanie...

Co ma w sobie ten mały kawałek chleba, wypiekany z białej mąki i wody bez 
dodatku drożdży, którym dzielą się chrześcijanie, zgromadzeni przy stole wigi-
lijnym, składając sobie życzenia? Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania  
i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wie-
czerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasia-
dają do wspólnego stołu. Opłatek ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko du-
chowym. Sama materia opłatka: – chleb – podkreśla również doczesny charakter 
życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: 
oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba 
ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.
Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej polskiej kultury. Dziwi nas 
może czasem, że w innych krajach ludzie nie znają zwyczaju łamania się opłat-
kiem. Chrześcijanie w pierwszych wiekach przynosili na Eucharystię chleb.  
Po skończonej agapie chleb rozdawano potrzebującym. Część chleba była za-
bierana i zanoszona do tych, którzy nie mogli przybyć na Eucharystię. Wyrażało 
to wzajemną łączność wszystkich członków Kościoła. Był to także znak miłości, 
która wypełniała Kościół pierwszych wieków.

Opłatek jest pieczony z mąki i wody, 
tak samo jak hostia używana podczas 
sprawowania Mszy Świętej. Łamanie 
się opłatkiem, składanie sobie życzeń 
winno być wyrazem naszej miłości  
i jedności. Przełamanie się opłatkiem 
powinno nieść w sobie ładunek życzli-
wości, miłości, zrozumienia i wybacze-
nia. Wszystko to ma pomóc domow-
nikom dobrze przeżyć ten niezwykły 
dzień, jakim jest Boże Narodzenie.
Opłatek jest znakiem smutne będą 
jednak te Święta Bożego Narodzenia, 
podczas których opłatek na naszych 
stołach będzie tylko symbolem. Oby 
ten cienki kawałek białego chleba był 
pretekstem do refleksji nad Bożą mi-
łością względem człowieka. Niech 
przełamuje niechęć, być może obecną  
w naszych rodzinach, skłania do prze-
baczenia, kruszy dystans między ludź-
mi i przypomina nam, że mamy być 
dobrzy jak chleb…

i przebaczenia, przyjaźni i miłości

Opłatek wigilijny  

jest symbolem pojednania  
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  Okiem 
                    nowicjusza

Każdy, kto chce poświęcić się Bogu 
przez złożenie ślubów zakonnych, musi 
odbyć określony czas formacji. W tym 
okresie pogłębiamy więź z Bogiem, aby 
móc podjąć dojrzałą decyzję o złożeniu 
ślubów. Ten czas formacji to nowicjat, 
poprzedzony postulatem. 
Historia mojego nowicjatu rozpoczęła 
się w Zakonie Kanoników Regularnych 
Laterańskich – to właśnie w tej wspól-
nocie przez rok będę przygotowywał 
się do złożenia ślubów posłuszeństwa, 
czystości, życia wspólnego bez własno-
ści. Mówiąc szczerze, trochę bałem się 
jakto będzie. Wiedziałem, że czekają 
mnie nowe zadania, którym trzeba bę-
dzie sprostać. Jednak te zadania nie są 
ponad siły, można nawet powiedzieć, 
że są przyjemnością.
Jak dotąd żaden moment nie utkwił 
mi w pamięci tak mocno, jak pierwszy 
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  Okiem 
                    nowicjusza

dzień w klasztorze, a dokładnie jedna 
krótka chwila tego dnia...
   16 sierpnia br. pierwszy raz przemie-
rzałem klasztorne korytarze, by rozpo-
cząć nowy rozdział mojego życia. Gdy 
ks. Magister oprowadzał mnie po klasz-
torze, zobaczyłem wejście do semina-
rium, nad którym widnieje napis „KLAU-
ZURA”. Zrozumiałem, że nie jestem  
w zwykłym miejscu. Klauzura jest to 
część klasztoru, której nie mogą prze-
kraczać osoby z zewnątrz. Tamtego 
dnia przekroczyłem ją...
To dla mnie ważna chwila. Sprawiła, że 
zrozumiałem, iż za murami klasztoru 
zostaje stare życie, tu zaczyna się od 
nowa wszystko buduje się na Chrystu-
sie. Gdy teraz mijam te drzwi, zawsze 
staje mi przed oczami dzień, w którym 
pierwszy raz je przekroczyłem.
   Klauzura nie zmienia człowieka, to nie 

„magiczna brama”, po której przejściu 
każdy żyje tak, jakby już prosto trafił 
do nieba. Jednak to, że mieszkam za 
klauzurą, motywuje mnie,by wymagać 
od siebie więcej, by starać się podążać 
drogą, którą Pan przygotował dla mnie. 
Nie jest też tak, że po rozpoczęciu 
nowicjatu jestem pewien, że zostanę 
księdzem. Chciałbym, aby cały okres 
formacji seminaryjnej tak się zakoń-
czył. Wszystko jest w rękach Boga. 
Pozostaje modlić się do Niego, aby dał 
wszystkie łaski potrzebne do wytrwa-
nia.  
   Minęło parę miesięcy nowicjatu, cóż 
mogę o nich powiedzieć... Wydaje mi 
się, że słowa św. Piotra wypowiedziane 
na górze Tabor po przemienieniu Jezu-
sa będą najodpowiedniejsze: „Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy”...

Nov. Sebastian TRZECIAK
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...Nasi            nowicjusze
Mam na imię Tomasz Szymaszek. Urodziłem się 12 grudnia1985 roku w miej-
scowości Czarna Tarnowska. Pochodzę z Podkarpacia, a dokładnie z parafii pw. 
Chrystusa Króla w Górze Motycznej, która leży obok Dębicy. W Górze Motycz-
nej wychowywałem się i dorastałem. Tam również ukończyłem szkołę podstawo-
wą. Edukację kontynuowałem w Liceum Ekonomicznym im. Janusza Korczaka  
w Dębicy, na profilu Ekonomia i Administracja. Przez cały okres mojego dzieciń-

do szczególnej ze 
Sobą bliskości. 
Jestem jednak pe-
wien, że decyzja 
o wstąpieniu do 
seminarium doj-
rzewała we mnie 
przez okres nauki 
w liceum. Po zda-
niu matury w 2004 
roku wstąpiłem do 
Wyższego Semi-
narium Duchow-
nego w Tarnowie. 
Po trzech latach 
formacji uznałem, 
iż nie chcę dalej 
jej kontynuować,  

stwa i młodości by-
łem blisko spraw 
kościoła i parafii, 
służąc najpierw 
jako ministrant,  
a później lektor. 
Nie pamiętam do-
kładnie, kiedy po 
raz pierwszy po-
czułem, że Pan 
Jezus wzywa mnie 
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...Nasi            nowicjusze
Nazywam się Sebastian Trzeciak, urodziłem się 3 listopada 1996 roku w Wielu-
niu. Wychowałem sie w małej wiosce należącej do parafii św. Antoniego z Padwy  
w Kiełczygłowie. Właśnie w Kiełczygłowie ukończyłem szkołę podstawową, a 
później gimnazjum. Następnie ukończyłem Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych w Wieluniu. Mając dobrą propozycję pracy, podjąłem ją, ale w mojej 
głowie uporczywie dojrzewała myśl o innym życiu. Zdana matura postawiła kropkę 
nad „i”, postanowi-
łem iść za tym gło-
sem i wstąpić do 
Zakonu Kanoni-
ków Regularnych 
Laterańskich. 
Nigdy nie wierzy-
łem w przypadki, 
we wszystkich 
sytuacjach widzę 
Boży palec. I wła-
śnie to, jak pozna-
łem kanoników, 
było właśnie takim 
„Bożym nie-przy-
padkiem”. Będąc 
na kursie ceremo-
niarza w Zakopa-
nem, wraz z gru-
pą zobaczyliśmy 
kapłana w białej 
sutannie. Pomy-
śleliśmy, że jest 
to jakiś misjonarz, 
więc chcieliśmy 
zapytać o jego 
pracę. Zaskoczył 
nas – nie był mi-
sjonarzem, lecz 
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i przeniosłem się do Lublina, by na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  
im. Jana Pawła II dokończyć studia 
teologiczne. Tam zainteresowałem się 
myślą papieża Grzegorza Wielkiego na 
temat Kościoła, stąd decyzja, aby tema-
tem pracy magisterskiej była eklezjolo-
gia Grzegorza Wielkiego. Pracę magi-
sterską obroniłem w 2010 roku. 
Po ukończonych studiach teologicz-
nych rozpocząłem pracę jako katecheta 
w mojej rodzinnej miejscowości, a rok 
później także w szkole w Wiewiórce.  
W międzyczasie podjąłem studia na 
Uniwersytecie Rzeszowskim na kie-
runku pedagogicznym oraz w Wyż-
szej Szkole Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie, na kierunku „Informa-
tyka dla nauczycieli”. Stąd też w roku 
szkolnym 2015/2016 oprócz katechezy 
prowadziłem także lekcje informatyki  
w gimnazjum. Pomimo wielu obowiąz-
ków i intensywnej pracy, przez cały czas 
odczuwałem, że moja droga jest już wy-
znaczona przez Boga. Przeświadcze-
nie o tym, że Chrystus chce, bym został 
kapłanem, było i jest na tyle silne, że po-
stanowiłem wstąpić do zakonu. Po dłuż-
szym namyśle i wcześniejszym pobycie 
w Krakowie zdecydowałem o wstąpie-
niu do Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Jestem tutaj od trzech 
miesięcy. W tym czasie poznałem wie-
lu wspaniałych księży, którzy swoim 
życiem, pracą i postawą pokazują mi, 
że mój wybór był i jest słuszny. Spotka-
łem się tutaj także z wielką życzliwością 
przełożonych i braci kleryków, dlatego 
korzystając z tej możliwości, chciałem 
im za to bardzo serdecznie podzięko-
wać. 
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księdzem z Zakonu, do którego wła-
śnie wstąpiłem. Przypadek? Dla mnie 
nie. Myślę, że gdyby nie to spotkanie, 
dziś nie było by mnie tu. Ten kapłan 
zafascynował mnie opowieścią o tym, 
jak żyją zakonnicy, którzy podejmując 
pracę księży diecezjalnych, żyją we 
wspólnocie i wypełniają założenia Ko-
ścioła z Dziejów Apostolskich. Właśnie 
z tej księgi Pisma Świętego zaczerp-
nięte jest wezwanie kanoników:„Jedno 
serce i jedna dusza”. Pomyślałem, że 
ta wspólnota może być odpowiednim 
miejscem, abym służył Bogu na dro-
dze życia zakonnego, a później rów-
nież kapłańskiego. 

MODLITWA O POWOŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich 

uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne 

umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by 

dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla któ-

rego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. 

Ty, o Pa nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz 

przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym 

wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy  

i ciepło miłości. Spraw, by - odpowiadając na Twoje wołanie 

- przedłużali, tu na ziemi, Twoją misje, budowali Twoje Cia-

ło Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Amen.
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Duchowość:  
Sposób życia kanoników oparty jest 
na regule św. Augustyna i jej głównej 
zasadzie, by mieć jednego ducha  
i jedno serce w Bogu. Taki ideał jed-
ności wspólnoty kanonicy odnajdują 
w przykładzie życia pierwszych gmin 
chrześcijańskich, których członkowie 
przebywali razem, wszystko mieli 

wspólne i jednomyślnie trwali  
w świątyni na modlitwie (Dz 2, 42-46). 
Wymiar wspólnotowy ma więc zasad-
nicze znaczenie w życiu kanoników 
regularnych. Nie posiadają prywatnej 
własności, prowadzą prosty, skromny 
styl życia, wspólnie gromadzą się na 
sprawowaniu Mszy Świętej oraz trzy 
razy dziennie na modlitwie chórowej – 
Liturgii Godzin.
Życie modlitewne obejmuje także 

Fot.  
Kanonicy  

z klasztoru Neustift 
(Koloratka po zewnętrz-

nej stronie sutanny; 
brak sarozium)

Kanonicy 
 Regularni  
Austriaccy
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rozważanie słów Pisma Świętego, 
odbywanie dni skupienia i rekolekcji, 
korzystanie z sakramentu pokuty  
oraz nabożeństwo do Matki Bożej  
w modlitwie różańcowej. Dążeniu do 
świętości pomagają składane śluby 
zakonne: czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa.
Oprócz kroczenia drogą rad ewange-
licznych kanonicy austriaccy zobowią-

zują się również do stałości miejsca; 
wstępując do konkretnego klasztoru, 
pozostają w nim do końca życia.
Charakterystycznym elementem stro-
ju kanoników austriackich jest saro-
zium (łac.sacrum rochettum – święta 
rokieta) – biały, wąski pas materiału 
opadający na piersi i na plecy. Podob-
nie jak rokieta, oznacza poświęcenie 
siebie kultowi Boga. 

Kanonicy 
 Regularni  
Austriaccy

Nie posiadają pry-
watnej własności, 
prowadzą prosty, 
skromny styl życia, 
wspólnie gromadzą 
się na sprawowa-
niu Mszy Świętej 
oraz trzy razy 
dziennie na modli-
twie chórowej – 
Liturgii Godzin.

Kl. Grzegorz GAŁAT CRL
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Działalność:
 
Głównym celem Kanoników Regular-
nych jest składanie Najświętszej Ofiary 
i sprawowanie innych sakramentów. 
Apostolstwo rozumiane jest jako ka-
płańska posługa dla Kościoła w diece-
zji, dlatego działalność zakonu skupia 
się przede wszystkim na prowadzeniu 
parafii i duszpasterstwie w ramach 
pracy parafialnej. Niektóre klasztory są 
również prężnie działającymi ośrodka-
mi kultury; ponadto kanonicy prowa-
dzą domy pielgrzyma.
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Historia:
Kanonicy Regularni wywodzą się ze 
wspólnot kapłańskich z przełomu IV  
i V wieku, których ojcem duchowym 
był św. Augustyn. Ideał życia wspólne-
go oparł na przykładzie życia pierw-
szej gminy chrześcijańskiej opisanej 
w Dziejach Apostolskich. W 1059 roku 
wiele z takich wspólnot połączono  
w jeden zakon Kanoników Regular-
nych Laterańskich.
Na terenie Austrii kanonie zaczęły 
powstawać w XII wieku, będąc ośrod-
kami kultu Bożego, pracy duszpaster-
skiej wśród miejscowej ludności i piel-
grzymów, ale jednocześnie ośrodkami 
kultury i nauki poprzez prowadzone 
klasztorne szkoły, biblioteki oraz pro-
pagowanie sztuki i muzyki. Przez wieki 
domy te były od siebie niezależne.  
W XVII i XVIII wieku zostały agrego-
wane do Kanoników Laterańskich. 
W 1907 roku klasztory austriackie  
i jeden włoski odłączyły się, tworząc 
nowe zakony kanoników regularnych  
z własnymi konstytucjami i własnym 
zarządem generalnym, przy jednocze-
snym zachowaniu szerokiej autonomii 
poszczególnym klasztorów. Na czele 
kongregacji stoi wybierany na pięcio-
letnią kadencję opat generalny, które-
go głównym zadaniem jest wizytacja 
klasztorów i troska o życie zakonników 
zgodne z konstytucjami; reprezentuje 
również sprawy zakonu na zewnątrz. 
Przełożony klasztoru nazywany jest 
rektorem i ma przywilej noszenia stroju 
biskupiego. Klasztory posiadają swoje 
domy filialne, także poza granicami 
kraju, zaś filie są zależne od klasztoru 
macierzystego.

Habit historyczny:

 Fot. Strój uroczysty: sutanna, sarozium, almu-
tium z futra. 
W XVIII wieku, a w klasztorze Neustift dopiero 
w czasach współczesnych almutium zamienio-
no na fioletowy mucet
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 Fot. Strój historyczny codzienny: Do XVIII wieku biała sutanna, sarozium miało kształt rokiety (kom-
ży) bez rękawów, następnie białą sutannę zamieniono na czarną. Ostatecznie sarozium przybrało 
kształt wąskiego pasa materiału.

Habit współczesny:

 Fot.Strój codzienny: Czarna sutanna przepasana czarnym pasem, na szyi 
zawieszone długie, białe sarozium. 
Strój rektora klasztoru: Sutanna biskupia, fioletowy pas i piuska, na piersi krzyż.
Strój różni się w szczegółach pomiędzy klasztorami 
(na zdjęciu: kanonicy z klasztorów Klosterneuburg i Reichersberg)
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Bóg płata figle...
czyli o tym, jak zostałem  

księdzem

„Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, 
 a umrzeć - to zysk.”  

(Flp 1, 21)

Jak zaczęła się księdza droga powo-
łania kapłańskiego? Czy od zawsze 
chciał ksiądz być kapłanem? Czy 
była to jakaś nagła decyzja?

Zaczęło się chyba w gimnazjum… po-
czułem wtedy, że Jezus zaprasza mnie 
do kapłaństwa, ale wystraszyłem się tej 
propozycji i starałem się o tym nie my-
śleć. Bycie księdzem wydawało mi się 
czymś bardzo wymagającym. Jednak 
ta propozycja co jakiś czas jakby wraca-
ła. Pewnego dnia podczas pielgrzymki 
z Ełku na Jasną Górę, gdy miałem 16 
lat, usłyszałem, że pielgrzymi modlili 
się za Zakon Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Pierwsza myśl – nigdy  
w życiu bym do nich nie poszedł – ja-
kaś dziwna nazwa, no i modlili się za 
nich sporo, więc musiały być jakieś pro-
blemy. Pójdę wszędzie tylko nie do nich 
– pomyślałem.

A jednak? Bóg płata figle… Jak to 
się stało, że zmienił ksiądz zdanie?

Małymi krokami Duch Święty zrobił 
swoje. Niedługo później byłem w Gie-
trzwałdzie i przeczytałem o kapłanach 
żyjących we wspólnocie. Fajnie – po-
myślałem – jako ksiądz nie żyje się sa-
memu. Ma to sens.
Z rąk naszego organisty Pana Roberta 
Szajko, którego syn był już w semina-
rium Kanoników Regularnych Laterań-
skich dostałem do rąk po raz pierwszy 
„Cor Unum”. Wyglądało estetycznie,  
a w środku nowicjusze  pisali o swoim 
życiu, a klerycy całkiem wesołe artyku-
ły. To mnie jakoś przekonało, że da się 
w zakonie normalnie żyć i nie zdziwa-
czeć. Potem była rozmowa z wycho-
wawczynią w liceum. Poruszyliśmy te-
mat mojej przyszłości. Wspomniałem, 
że interesuje mnie droga duchowa, na 
co ona odpowiedziała, że jak już mam 
iść, to tylko do kanoników. To był dla 
mnie kolejny znak. Kilka miesięcy póź-
niej zmarła mi babcia. Po wysprzątaniu 
jej pokoju mama przyniosła do domu 
ulotkę powołaniową, starą, jeszcze  
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z końca lat osiemdziesiątych, która 
przez lata stała za szybą w komodzie. 
Przyjrzałem się jej dokładniej. Znajdo-
wał się na niej kościół Bożego Ciała  
i zaproszenie do nowicjatu kanoni-
ków w Krakowie. Byłem zaskoczony,  
że formacja zaczyna się właśnie tam. 
Zachwyciłem się Krakowem pod-
czas wizyty Benedykta XVI w Polsce  
w 2006 roku. Kiedy przyszedł moment 
podejmowania decyzji co robić w przy-
szłości, nie było łatwo. Ciągle jednak 
w głowie pojawiała się myśl o kanoni-
kach. W końcu zaryzykowałem… wy-
słałem dokumenty i pojechałem na po-
stulat do Gietrzwałdu. Tak się zaczęło. 

Jak wspomina ksiądz okres nauki 
i formacji w seminarium? Czy miał 
ksiądz w czasie formacji jakieś chwi-
lę zwątpienia? Jeśli tak, to na czym 
polegały? 

Czas klerykatu kojarzy mi się głównie  
z nauką, osobistym rozwojem i budo-
waniem relacji ze współbraćmi. Choć 
nauka na Instytucie Teologicznym by-
wała czasami nużąca to dziś korzystam 
z wiedzy wtedy zdobytej. Wspólnota 
klerycka z roku na rok się zmieniała. . 
Każde przyjście i odejście współbrata 
„było czuć”. Nie pamiętam by były ja-
kieś zwątpienia. Na pewno były trudne 
chwile. Gdy w seminarium było 3 klery-
ków zrobiło się strasznie pusto i smut-
no. Mieliśmy mnóstwo obowiązków. 
W końcu trzeba było we trzech zajmo-
wać się sporym budynkiem. Każdy był 
czymś zajęty. W większej wspólnocie 
jest łatwiej bo zawsze znajdą się jakieś 
bratnie dusze. Wokół Kraków się bawił, 
a my we trójkę zamknięci w wielkim 
klasztorze. Ten okres nauczył mnie, 
że trzeba szanować każde powołanie 
i każdego współbrata.

Należał ksiądz do jakiś wspólnot czy 
ruchów religijnych przed wstąpie-
niem do seminarium?

Tak, w wieku 16 lat wstąpiłem do neo-
katechumenatu w mojej parafii, ale  
„na drodze” byłem zaledwie niecały rok.  
To dało mi jakiś ogląd na wspólnoty 
charyzmatyczne i ożywiło nieco moją 
wiarę. W tym samym czasie mama „za-
ciągnęła” mnie na próby chóru parafial-
nego. Z początku nie byłem zbyt chęt-
ny, ale piękno muzyki spowodowało, że 
zmieniłem zdanie. W chórze „Serviter” 
śpiewałem trzy lata i chętnie dalej bym 
to robił, ale w kapłaństwie mój głos jest  
potrzebny po drugiej stronie kościoła.

Z czego pisał ksiądz pracę magister-
ską?
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Z psychologii pastoralnej.  Przeprowa-
dziłem badania empiryczne w dwóch 
szkołach katolickich w Krakowie na 
temat postaw maturzystów wobec eu-
tanazji. Wyniki porównałem z danymi 
z wybranych szkół niekatolickich. Oka-
zało się, że w wielu młodych skłonnych 
jest dopuścić eutanazję. Poparcie dla 
eutanazji w szkołach katolickich wynio-
sło 47%, a niekatolickich aż 67%. Mło-
dzi mają dziś często liberalne myślenie. 
Może to budzić pewne obawy o przy-
szłość prawodawstwa w Polsce.

Jaki ideał kapłana ksiądz posiada?

Nie wiem, czy posiadam jakiś ideał 
kapłana. W rodzinnej parafii i później 
w zakonie miałem wokół siebie wielu 
wspaniałych księży. U każdego fascy-
nowało mnie coś innego. Zastanawia-
łem się wtedy, jak mogę tę piękną ce-
chę zrealizować w swoim życiu. Wiele 
dało mi redagowanie „Historii zza klau-
zury” w naszym  piśmie „Cor Unum”. 
Było to okazją do głębszego poznania 
zwłaszcza starszych współbraci. Tema-
tów do przemyśleń nie brakowało.
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Z jaką określoną grupą lubi ksiądz 
współpracować najbardziej? Dlacze-
go? 

Chyba za wcześnie na jakieś poważne 
wnioski. Na pewno lubię pracę z mło-
dzieżą. Daje dużo siły, radości, mło-
dzież zadaje sporo pytań. Można cie-
kawie porozmawiać.

Co mógłby ksiądz powiedzieć lu-
dziom, którzy chcą iść podobną dro-
gą, a się wahają?

Staw czoła i podejmij jakąś decyzję. 
Człowiek w chwilach zawahania ma 
skłonność do nie robienia niczego – tak 
pokazują badania. Warto spróbować, 
nawet jeśli nie będzie to ta droga, to 
doświadczenia i tak zaprocentują. A jak 

mówi refren pewnego psalmu: „Kiedy 
Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”.

Co lubi ksiądz oprócz „pobożnych 
zajęć” robić w wolnym czasie? Jakie 
ma ksiądz hobby, jakie są księdza 
zainteresowania?

Uwielbiam tenis ziemny. To fantastycz-
na gra. W obrębie murów krakowskie-
go klasztoru znajduje się boisko, które 
jest równocześnie kortem. W nowicja-
cie pomyślałem, że warto to wykorzy-
stać i zacząłem odbijać piłkę. Trochę 
ze współbratem, a trochę ze ścianą. 
Kiedy zostałem sam w nowicjacie, kle-
rycy żartowali, że wciąż przegrywam 
ze ścianą. Nie dawałem za wygraną:) 
Znalazłem kilku rzeczywistych rywali  
i po kilku latach gry udało mi się dojść 
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do całkiem satysfakcjonującego mnie 
poziomu gry. Dziś nawet po męczącym 
dniu w szkole dobrze jest się zrelakso-
wać i zapomnieć o wszystkim, wyżywa-
jąc się na żółtej piłeczce.

Chciałby ksiądz jeszcze coś dodać? 

Może historię zza klauzury? Po drugim 
roku studiów jechałem na Boże Naro-
dzenie do domu. Na stacji kolejowej 
w Białymstoku zobaczyłem znajomą 
twarz - dziewczyny. Ona też zwróciła 
na mnie uwagę. „Czeeeść!” - Rzucili-
śmy się sobie w ramiona. Zaczęliśmy 
wesoło rozmawiać, ale po dwóch mi-
nutach wiedzieliśmy, że coś jest nie 
tak. „Czekaj, ty chyba nie jesteś Pauli-
na?”- „A ty nie jesteś Michał?” - „To my 
się jednak nie znamy” - doszliśmy do 
wniosku. Dziewczyna przedstawiła mi 

się, po czym swojego chłopaka, powie-
działem jej kim jestem i każdy poszedł 
w swoją stronę. Pół roku później sie-
działem w Gietrzwałdzie w kancelarii, 
po czym wchodzi jakaś dziewczyna  
i mówi: „Czeeeść! Nie pamiętasz mnie, 
co? Widziałam cię, jak zbierałeś tacę. 
Poznaliśmy się na stacji w Białymsto-
ku”. Byłem zaskoczony.  Prawdę mó-
wiąc nie poznałem jej. Okazało się, że 
przyjechała umówić termin ślubu na 
przyszły rok. Nie wiem, czy ostatecznie 
wzięła ten ślub. Od tego czasu staram 

rozmawiał 
Kl. Sebastian KRUKOWSKI CRL

się bardziej zapa-
miętywać twarze lu-
dzi, ale chyba wciąż 
nie jest to moja moc-
na strona.
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w roku 

Jubileusz ślubów zakonnych:
65 lat - ks. Jan Nowak CRL (Kraków) 

65 lat - ks. Jan Lange  CRL (Rąpin)

60 lat - ks. Stanisław Więzik CRL (Kraków)

50 lat - ks. Stanisław Woźniak CRL (Kiry)
 
Jubileusz święceń kapłańskich:
60 lat - ks. Kazimierz Błoński CRL (Mstów)

60 lat - ks. Marian Wojtkowiak CRL (Ełk)

55 lat - ks. Marian Dudzik CRL (Drezdenko)

25 lat - ks. Andrzej Oleksy CRL (Mstów)

Bozonarodzeniowy 2016 - Kopia.indd   30 2016-12-14   16:07:12



31

Bozonarodzeniowy 2016 - Kopia.indd   31 2016-12-14   16:07:13



32

Kronika
Seminarium

 28 sierpnia, w Uroczystość Ojca Naszego św. Augustyna, w Sanktuarium 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej nasi współbracia nov. Paweł Raczyński i nov. Andrzej 
Pakulniewicz otrzymali strój zakonny i po raz pierwszy złożyli swoją profesję za-
konną.

ŚLUBY ZAKONNE

Br. Jarosław Marynowski CRL ślubami wieczystymi złączył się, aż do śmierci  
z naszą wspólnotą zakonną. 

Opracował: 
Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL
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Dzień wcześniej, podczas modlitwy na zakończenie dnia, połączonej z absolucją 
generalną i apelem maryjnym, nasi postulanci Tomasz Szymaszek i Sebastian 
Trzeciak rozpoczęli kolejny etap formacji zakonnej, zwany nowicjatem. 

Bratu Jarosławowi – profesowi wieczystemu, Pawłowi i Andrzejowi – neoprofe-
som oraz nowicjuszom składamy najserdeczniejsze życzenia, prosząc dla nich  
o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.
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 W dniach 10 i 11 września przeżywaliśmy w naszej parafii i sanktuarium 
uroczystości odpustowe Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, połączone z 50. 
Dożynkami Archidiecezjalnymi, a także z obchodami 139.rocznicy objawień Mat-
ki Bożej. Świętowanie w naszej wspólnocie rozpoczęliśmy Nieszporami ku czci 
Matki Bożej, odprawionymi w trakcie Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. inf. dr Jan Jerzy Górny.

ODPUST W GIETRZWAŁDZIE

ŚWIĘCENIA I PRYMICJE KS. RAFAŁA 

 W piątek 2 września 2016 roku o godzinie 9.00 w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Ełku nasz współbrat diakon Rafał Przestrzelski CRL 
otrzymał z rąk biskupa Jerzego Mazura SVD święcenia kapłańskie.

 Niedziela 4 września była dniem, w którym ks. Rafał Przestrzelski CRL 
po raz pierwszy miał sprawować Mszę Świętą prymicyjną. O godzinie 11.00  
w domu księdza prymicjanta miało miejsce tradycyjne błogosławieństwo rodzi-
ców. Po błogosławieństwie, procesyjnie wyruszyliśmy w kierunku kościoła para-
fialnego, gdzie ks. Rafała przywitał i pobłogosławił ks. prałat Mieczysław Brzózka, 
proboszcz parafii pw. Chrystusa Sługi. 
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 Po Apelu Maryjnym i młodzieżowym nocnym czuwaniu, o północy zosta-
ła odprawiona Msza Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, której 
przewodniczył nasz współbrat, neoprezbiter ks. Rafał Przestrzelski CRL, zaś Sło-
wo Boże wygłosił opat generalny naszego Zakonu, ks. Giuseppe Cipolloni CRL.

 W niedzielę o godz. 11.00 rozpoczęła się główna część obchodów odpu-
stowych – uroczysta Msza Święta, która została odprawiona przy „Źródełku”, pod 
przewodnictwem ks. abpa Zbigniewa Stankiewicza, metropolity Rygi, uczestni-
czyli również biskupi archidiecezji warmińskiej i wielu innych księży. We Mszy 
Świętej uczestniczyli także ks. opat Giuseppe Cipolloni CRL, ks. Marian Szcze-
cina CRL, wizytator polskiej prowincji naszego Zakonu. Na zakończenie Mszy 
Świętej pobłogosławiono zebrane plony i wieńce dożynkowe.
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 8 października 2016 roku na Stradomiu odbyła się Inauguracja Roku Aka-
demickiego 2016/2017 na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Uroczysto-
ści rozpoczęła się Mszą Św. w kościele seminaryjnym, której przewodniczył ks. 
Grzegorz Cioch rektor seminarium Swiętych Cyryla i Metodego wraz z ks. wizyta-
torem Kryspinem Banko CM, rektorem ks. Pawłem Holcem CM oraz przybyłymi 
wykładowcami i studentami.Druga część odbyła się na auli Instytutu. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 Wieloletnia tradycja klasztoru Bożego Ciała nakazuje seminarzystom 
odwiedzenie starszych współbraci w towarzystwie św. Mikołaja. Odbywa się to  
6 grudnia, czyli w dzień wspomnienia św. Mikołaja. Nie inaczej było i w tym roku. 

WYPOMINKI
  
 W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz we Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych modliliśmy się za zmarłych polecanych w wypomin-
kach. Tradycyjnie gościliśmy u naszych współbraci w Ełku, Drezdenku i Mstowie.  
Polecaliśmy także Bogu zmarłych  
z parafii w Krakowie. Pragniemy po-
dziękować za ofiary składane przy oka-
zji wypominek. Będą one przeznaczone  
na nasze Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Krakowie. Słowa wdzięczności 
kierujemy w stronę przeorów: ks. Pawła 
Grenia CRL, ks. Dariusza Kaczyńskie-
go CRL, ks. Łukasza Grzechcy CRL,  
a także ks. proboszcza Piotra Walcza-
ka CRL.

MIKOŁAJKI W KLASZTORZE
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We wtorkowe popołudnie przeszliśmy po klasztorze wraz ze św. Mikołajem.  
Dziękujemy wszystkim współbraciom za wszelkie dary w postaci słodyczy, dzięki 
którym życie kanonickiego studenta staje się przyjemniejsze…
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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. 

 Dnia 9 grudnia 2016 r. w Bazylice Bożego Ciała odbył się koncert świą-
teczny pt. „Hej kolęda, kolęda z Krakowa”. Podczas recitalu można było słuchać 
nowoczesnych aranżacji kolęd w wykonaniu znanych artystów polskiej sceny mu-
zycznej we współpracy z dziecięcym zespołem pieśni i tańca “Mali Krakowiacy”. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas Para Prezydencka RP, Prezydent Miasta Kra-
kowa, Wojewoda Małopolski oraz wielu innych zaproszonych gości.

KONCERT KOLĘD Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ 

Bozonarodzeniowy 2016 - Kopia.indd   38 2016-12-14   16:07:35



39

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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Regularne informacje  

o naszym  
Seminarium 
znajdziesz na :  

Źródła grafik:

0-1-2-3-sp1.blogspot.com
pinterest.com

tapeciarnia.com
publicdomainvectors.org

kul.pl
stift-klosterneuburg.at

zakony-na-swiecie.blogspot.com

na-pulpit.com
unipt.plm

zdjecia-reklamowe.pl
lm.pl

wallpapercave.com
wolontariat.wroclaw.pl

parafia-wisniew.pl

 
sprytnamama.blogspot.com

ccwatershed.org
zyjacewangelia.blog.pl

episkopat.pl
ladnydom.pl 
wikipedia.pl

facebook.com/krakowPL

REDAKCJA NIE ZWRACA MATERIAŁÓW NIEZAMÓWIONYCH ORAZ ZASTRZEGA 
SOBIE PRAWO DO KOREKTY, SKRACANIA I ADIUSTACJI TEKSTÓW, A TAKŻE ZMIA-
NY ICH TYTUŁÓW. REDAKTOR NACZELNY ZACHĘCA DO WYSYŁANIA NA ADRES 
E-MAIL redakcjastrony.kanonicy@gmail.com WSZELKICH UWAG, PRÓŚB CZY PYTAŃ.

stronie:

WWW.KANONICY.PL

facebooku: 
www.facebook.com/kanonicyregularnilateranscy 

e-mail:
wsdkanonicyregularni@gmail.com
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Opiekun:	ks.	Wojciech	Ćwiękała	CRL
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Na okładce wykorzystano: obraz Domenico Ghirlandaio Pokłon trzech króli
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