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Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
rektor  

Wyższego Seminarium Duchownego 
Zakonu Kanoników Regularnych  

Laterańskich

Słowo Rektora 
Drodzy Czytelnicy, 

trwając w czasie wielkopostnej refleksji szczególnie nad Tajemnicą Męki i Śmierci 

naszego Zbawiciela, oddajemy do Waszych rąk kolejny numer kleryckiego pisma 

"Cor unum”. W tym duchowym przygotowaniu do przeżycia najważniejszego święta 

chrześcijańskiego, jakim jest Zmartwychwstanie Pańskie, towarzyszą nam nabo-

żeństwa pasyjne czy rekolekcje wielkopostne. Słyszymy również zachętę do lektury 

Pisma Świętego, które zresztą powinno stać się dla każdego wierzącego codziennym 

pokarmem duchowym. Znajdujemy też liczne propozycje książek czy wydawnictw 

katolickich. Dlatego też niech ten skromny numer pisma kanonickich kleryków 

wpisze się w lekturę naszych Czytelników.

 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim naszym Drogim Czy-

telnikom nadziei, wiary oraz radości i pokoju serca, które przynosi ze sobą Zmar-

twychwstały. Niech pusty grób poranka wielkanocnego przypomina nam nieustannie 

prawdę, że Życie odnosi tryumf nad śmiercią.

 Przy okazji życzeń Wielkanocnych pragnę złożyć naszym dotychczaso-

wym Czytelnikom wyrazy podziękowania za pamięć w modlitwie oraz wsparcie  

w ofiarach na nasze zakonne seminarium.
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Dnia 5 marca 2017roku arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski,  
z okazji 370. rocznicy instalacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia Pani Mstowskiej, 
przewodniczył Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia we Mstowie. 
Razem z abp. Depo Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. Marian Szczecina CRL,  
wizytator Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich, ks. Paweł 
Greń, proboszcz i przeor parafii we Mstowie, oraz kapłani z dekanatu mstowskiego  
i regionu częstochowskiego. Natomiast dzień wcześniej, 4 marca 2017 roku,  
w ramach uroczystych obchodów jubileuszowych odbyła się w Gminnym Ośrodku 
Kultury we Mstowie konferencja naukowa nt. Łaskawa Ikona Matki Bożej Mstow-
skiej. Organizacji naukowej konferencji podjął się ks. prof. dr hab. Kazimierz Ła-
tak CRL, wykładowca UKSW w Warszawie, który przed laty pełnił posługę dusz-
pasterską w Mstowie. Referaty o mstowskiej ikonie przedstawili m. in. ks. prof. dr 
hab. Kazimierz Łatak CRL, ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski, ks. prof. dr hab. 
Dominik Zamiatała, ks. dr Michał Łobaza, ks. Stanisław Więzik CRL czy dr Paweł 
Dettloff, a także ks. Wojciech Ćwiękała CRL. 
Warto zaznaczyć, że obraz ten jest podobizną jasnogórskiego wizerunku. Pa-
pierowy oryginał został naklejony na płótno, a następnie trafił na drewnianą 
deskę o wymiarach 38x49 cm. Powstał w połowie XVII w., jednak nic nie wia-
domo o jego autorze. Matka Boża na lewej dłoni trzyma swojego Syna. Zna-
kiem szczególnym potwierdzającym fakt, że jest to jasnogórska kopia, są 
dwie rysy na policzku Maryi. Parafianie tytułowali ją jako „Matka Boża Mstow-
ska Miłosierdzia” lub „Matka Boża Mstowska Nieustającej Pomocy”. Na po-
czątku obraz ten należał do Zofii Zamoyskiej oraz jej stryja Stefana, miecz-
nika sieradzkiego. Dzięki łaskom i cudom wyproszonym przed jej obliczem 
Zofia poświęciła swoje życie szerzeniu kultu maryjnego. Z czasem uznano,  
że obraz nie powinien być otaczany tylko prywatnym kultem i dlatego trafił do ko-
ścioła. Znakami zewnętrznymi i pomnikami kultu, jaki odbiera Maryja w wizerunku 

rocznica
instalacji obrazu Matki Bożej 
Miłosierdzia Pani Mstowskiej
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Kl. Paweł RACZYŃSKI CRL

mstowskim, są wota umieszczone w gablotach, a wśród nich srebrne serca, ob-
rączki, odznaczenia wojskowe i wiele innych.
Wyrazem wspólnej troski wspólnoty kanoników regularnych i parafian o rozwój 
kultu Matki Bożej w łaskami słynącym obrazie mstowskim stało się codzienne 
odmawianie różańca, wznowienie praktyk śpiewania Godzinek oraz uroczyste 
sprawowanie liturgii we wszystkie święta maryjne. Ponadto podjęto także prace 
konserwatorskie przy obrazie i ołtarzu, w którym jest on czczony. Jednak najwięk-
szą inicjatywą dotyczącą kultu maryjnego związanego z wizerunkiem mstowskim 
były starania o koronację obrazu koronami biskupimi.
Biskup Stanisław Nowak zachęcił wówczas ks. Zdzisława Palusa CRL, prze-
ora klasztoru i proboszcza parafii, do sporządzenia dokumentacji historyczno-
-teologicznej dotyczącej obrazu Matki Bożej Mstowskiej. Tego zadania podjął się  
ks. prof. Kazimierz Łatak CRL. Zgromadził, a następnie przedstawił metropolicie 
częstochowskiemu całą potrzebną dokumentację. Arcybiskup Nowak po zapo-
znaniu się z tymi dokumentami wydał dekret zezwalający na koronację, sygno-
wany datą 30 lipca 2000 roku. Ks. Zdzisław Palus CRL, otrzymawszy ustnie chęć 
woli koronacji od abp. Stanisława Nowaka, postanowił zlecić wykonanie koron do 
cudownego wizerunku. Parafianie w krótkim czasie zaczęli przynosić obrączki, 
pierścionki, kolczyki ze złota i srebra. Zostały one przekazane artyście złotniko-
wi z Częstochowy, który umieścił w koronach szlachetnie kamienie. Drugi kom-
plet koron, także srebrnych i pozłacanych, wykonała w darze dawna parafianka.  
W ramach przygotowań duchowych do tego ważnego wydarzenia odbyła się  
w kościele tygodniowa nowenna. Oprócz uroczystych Eucharystii z okoliczno-
ściowymi kazaniami wierni uczestniczyli w czuwaniach modlitewnych przed ob-
razem, procesjach, nabożeństwach oraz wykładach. Na rozpoczęcie nowenny 

podczas Mszy św. sprawowanej przez 
metropolitę częstochowskiego zostały 
poświęcone korony do koronacji obra-
zu Matki Bożej Mstowskiej.
Kult maryjny w tym miejscu jest obec-
ny do dzisiejszego dnia. Sanktuarium 
we Mstowie jest stałym punktem piel-
grzymek zmierzających na Jasną 
Górę.
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udostępnienie refe-
ratu wygłoszonego 
podczas sympozjum 
we Mstowie.

Serdeczne podzięko-
wanie dla ks. Wojcie-
cha Ćwiękały CRL za 
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WIelki  Post
    by     spotkać        
         Boga  
          w

sercu

Rola Wielkiego Postu w naszym życiu 
jest bardzo istotna. Czas ten pomaga 
nam przeżyć i doświadczać w nas sa-
mych Tajemnicy naszego Zbawienia. 
Liturgia pod tym względem proponu-
je nam różne znaki i symbole, które 
pomogą najlepiej przeżyć wydarze-
nia Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Dlatego potrzebujemy 

specjalnego przygotowania, stąd też  
i nazwa: Wielki, a nie jakiś zwykły Post. 
Środą Popielcową rozpoczynamy 
czterdziestodniowy czas pokuty. Głów-
ne przesłanie tego okresu skupia się na 
przygotowaniu chrześcijan do godnego 
przeżywania świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.
Historycznie okres ten kształtował się 
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WIelki  Post
    by     spotkać        
         Boga  
          w

sercu

powoli, przyjmując różne formy, by 
wreszcie przybrać znane nam dziś 
oblicze. W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa Wielki Post obejmował 
tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  
W III w. poszczono już cały tydzień, 
zaś na początku IV w., na pamiątkę 
czterdziestodniowego postu Jezusa na 
pustyni oraz 40 lat wędrowania Izra-

elitów po ucieczce z Egiptu, został on 
przedłużony do 40 dni. W VII w. za po-
czątek Postu przyjęto szóstą niedzielę 
przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele 
były wyłączone z postu, aby zachować 
40 dni pokutnych, ich początek przy-
padał na środę – stąd wzięła się Śro-
da Popielcowa. Od 1570 r. był to już 
zwyczaj powszechnie obowiązujący  
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w Kościele. W tym dniu na znak pokuty 
posypywano głowy popiołem, przypo-
minając sobie o prawdziwej wartości 
życia przy Bogu. Po Soborze Watykań-
skim II (1962-1965) ujednolicono rόżnie 
funkcjonujące nazwy niedziel Wielkie-
go Postu, tak że dziś nazywają się one: 
pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta 
Wielkiego Postu, szósta natomiast na-
zywa się Niedzielą Palmową, czyli nie-
dzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego 
Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwart-
ku, która z kolei rozpoczyna właściwe 
jedno wielkie Święto Paschalne, cele-
browane w ramach trzech dni – Tridu-
um Paschalne.
Gest posypania głowy popiołem jest 
pierwszym momentem i znakiem wej-
ścia człowieka na drogę spotkania  
z Bogiem. Wiąże się z przyjęciem 
odpowiedniej postawy wewnętrznej: 
przyznanie się do własnej grzeszno-
ści. Jest to znak uznania swojej pozycji  
i miejsca w obliczu Boskiego miłosier-
dzia. W tradycji Izraela, oprócz innych 
znaczeń: smutku, bólu i żałoby, wy-
rażał go zewnętrzny gest posypania 
głowy popiołem. Stawiał on człowie-
ka w pokornej postawie wobec Boga, 
przypominając, że jest nikim (prochem) 
ze swoją pychą: „Z prochu powstałeś  
i w proch się obrócisz”, dlatego po-
trzebuje nawrócenia, co przypomina-
ją słowa kapłana podczas posypania 
popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię”.
Okres 40 dni przygotowania na 
spotkanie ze Zmartwychwsta-
łym ma również szczególne miej-
sce: na pustyni, z dala od świata  
i jego uciech, tzn. w ciszy – tam, gdzie 
rzeczywiście można Boga usłyszeć,  
w głębi swojego serca. Oddalenie pu-

stynne niekoniecznie musi oznaczać 
pustynię w sensie dosłownym. Chodzi 
raczej o każde miejsce odosobnienia, 
wyciszenia, którego człowiek potrzebu-
je dla poznania samego siebie i praw-
dy, którą jest sam Bóg, aby wewnętrzny 
spokój bardziej sprzyjał temu spotka-
niu. Prorocy i święci z reguły wybierali 
pustynie, gdzie z powodu braku pokar-
mu i wody doświadczali swojej niewy-
starczalności, a tym samym głębszego 
pragnienia Boga. Tak samo uczynił Je-
zus, który chciał nam pokazać, gdzie 
najpierw należy szukać Boga: z dala od 
zgiełku świata, w głębokiej ciszy wła-
snego serca. Tę pustynię czy oddalenie 
musimy sobie zapewnić sami, unikając 
zgiełku i rozproszeń. Prorocy również-
długo przygotowywali się na spotkanie 
z Bogiem, szczególnie wtedy, gdycze-
kała ich ważna do spełnienia misja. 
Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał 
na górze Synaj poszcząc, by otrzymać 
Tablice 10 Przykazań. Eliasz, wspo-
magany mocą pokarmu niebieskiego, 
szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej 
góry Horeb, by doświadczyć spotkania 
z Bogiem w postaci cichego poszumu 
wiatru. Każdy z nas w okresie Wielkie-
go Postu otrzymuje więc swoje 40 dni, 
czas na przygotowanie do szczegól-
nego spotkania z Bogiem w Tajemnicy 
Zmartwychwstania.
Postawa pokory wprowadza nas w at-
mosferę wyciszenia, czyli koniecznego 
odosobnienia, gdzie odbywa się powol-
ny proces spotkania z Bogiem. Atmos-
ferę tę stwarzają: post, jałmużna i modli-
twa, trzy podstawowe biblijne działania 
człowieka, swoiste znaki jego nawróce-
nia i pokory. Działania te w efekcie są 
wyrazem naszej miłości, wewnętrznej 
zadumy i powagi nad Tajemnicą Zba-
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Patrycja Palichleb 
studentka III roku prawa na UJ

wienia, które wprowadzają w samo 
centrum środowiska Bożego. Stano-
wią treść przebywania na pustynnym 
odosobnieniu, by uczyć nas słuchania 
woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe 
potrzeby drugiego człowieka.
Róbmy wszystko, abyśmy w okresie 
Wielkiego Postu – czy to w tym roku, 
czy w kolejnych latach naszego życia – 
wykorzystywali czas nam dany i tworzy-
li atmosferę pustyni w naszym sercu. 
Posypmy nasze głowy popiołem i roz-
pocznijmy walkę z wadami i egoizmem, 
stosując oręż cnót i działań wielkopost-
nych, by spotkać Boga w głębi serca. 
Życie jest darem, powracajmy do tego, 

co jest dobre i miłe w oczach Boga, 
pamiętając, że to nie upadki budują 
człowieka, tylko ciężka i mozolna pra-
ca. Czerpmy siły z ognia miłości, która 
pchnęła Syna Bożego na krzyż. Niech 
będzie dla nas światłem, które nigdy  
nie zgaśnie.

Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL

Trzy  kroki  ku czynnej
miłości:

POST
MODLITWA JAŁMUŻNA
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Sakrament pokuty i pojednania, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jest 
pomocą i ratunkiem dla tych wszystkich ludzi, którzy w swoim życiu doświad-
czają zła, jakim jest grzech. W szczególny sposób pokuta sakramentalna jest 
ratunkiem dla grzeszników, którzy utracili jedność z Chrystusem i Jego Ko-
ściołem przez grzech śmiertelny. Aktami człowieka koniecznymi, aby spo-
wiedź była owocna, są: żal za grzechy, ujawnienie grzechów przed kapłanem 
i zadośćuczynienie. Dzięki posłudze Kościoła w Imię samego Chrystusa kapłan 
udziela grzesznikowi przebaczenia popełnionych grzechów. Na drodze nawró-
cenia grzesznikowi towarzyszy Kościół, który modli się za niego i czyni poku-
tę. Dzięki tej posłudze jednania dokonuje sie uzdrowienie grzesznika z ran, 
jakie sprawił grzech, a penitent wraca do komunii z Bogiem i Jego Kościołem.

Akty penitenta są nazywane warunkami dobrej spowiedzi. Wiele osób ma dzi-
siaj problem z odbyciem spowiedzi, a przecież może być ona początkiem prze-
miany życia na lepsze i pozwoli zerwać z grzechami, które ich zniewalają. Nie 
można mówić o dobrej, owocnej spowiedzi, jeśli zabraknie w niej rachunku  
sumienia, żalu za grzechy, postanowienia poprawy, szczerego wyznania grze-
chów i zadośćuczynienia. Spełnienie tych aktów przez penitenta prowadzi do 
odnalezienia w spowiedzi miejsca, gdzie Bóg oczyszcza ludzką duszę, kształ-
towana jest zdrowa moralność, przywracana jest radość i zdobywana świętość.
 
Pierwszym warunkiem odbycia dobrej spowiedzi jest przeprowadzenie rachun-
ku sumienia. Nie chodzi w nim o dostrzeganie wyłącznie naszych grzechów, 
słabości czy nałogów, lecz również tego, co dobrego zrobiliśmy w naszym ży-
ciu. Chodzi o to aby stanąć „nagim” przed Bogiem, w całej prawdzie o sobie. 
U wielu osób pojęcie rachunek sumienia budzi negatywne skojarzenia. Dzieje 
się tak dlatego, że kwestia przypomnienia sobie popełnionych grzechów i oko-
liczności ich popełnienia rozpatrywana jest w typowo matematyczny sposób. 
Podejmując próby rozliczenia przed sobą i w Bożej obecności swoich grze-
chów, człowiek winien  wziąć pod uwagę to, jakie są motywy jego postępowa-
nia, czym powodowane są takie, a nie inne pragnienia i wypowiadane słowa. 
W rachunku sumienia nie chodzi o to, by przygotować sobie tylko w pamięci 
listę popełnionych złych czynów. Chodzi w nim bardziej o to, aby stanąć w praw-
dzie o sobie przed Bogiem, który jest Miłością. Tylko Bóg zna człowieka dogłęb-
nie i potrafi wydawać na jego temat sprawiedliwe osądy. Bez obawy o możli-
wość popełnienia błędu, może On ocenić ludzkie myśli, słowa, a także czyny.

Drugim warunkiem dobrej spowiedzi jest żal za grzechy, bowiem ten, kto chce po-
jednania z Bogiem, Kościołem, drugim człowiekiem, ale i z samym sobą, ten czu-
je żal za to, co zrobił. W żalu za grzechy nie chodzi o wylewanie łez z oczu, lecz 
o postawę skruszonego serca. Człowiek taki pada na kolana przed Jezusem i na 
wzór św. Piotra mówi: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.  
Ze strony osoby spowiadającej się żal za popełnione grzechy jest aktem zasadni-
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czym i fundamentalnym. Żal jest jednoznacznym i zdecydowanym odrzuceniem 
grzechu, który penitent popełnił, ze stanowczym postanowieniem niegrzeszenia 
w przyszłości. Chęć niegrzeszenia w przyszłości oraz odrzucenie grzechu są 
podyktowane miłością do Boga. Nawrócenie – ewangeliczna metanoia – jest 
rezultatem pojawienia się w człowieku żalu za popełniony zły czyn. Żal oraz 
nawrócenie są w większym stopniu pewnym zbliżeniem się do świętości Boga, 
a także znalezieniem prawdy obecnej w człowieku, niż jakimiś tylko wymogami 
czy formą umartwienia. Żal za grzechy służy odzyskaniu szczęścia, które czło-
wiek utracił na skutek grzechu. Znamienne jest to, że tak wiele osób ma pro-
blem z przeżywaniem prawdziwego żalu, a co za tym idzie i prawdziwej rado-
ści. Tego swoistego bólu duszy nie można wiązać bezpośrednio z przeżyciami 
emocjonalnymi, aczkolwiek takie przeżycia mogą mu towarzyszyć. Wzruszenia 
emocjonalne nie są istotną częścią żalu za grzechy. Są  one jednak pożądane 
jako element towarzyszący. Żal za popełniony grzech jest aktem rozumu, woli, 
a także sfery aktywnej człowieka. Zadaniem rozumu jest poznanie zła i wydanie 
sądu na jego temat. Wola znów odpowiada za rezygnację z obecnego sposobu 
życia, cierpi z powodu popełnionego zła i postanawia unikać zła w przyszłości. 

Mocne postanowienie poprawy to trzeci warunek tego sakramentu. Kościół mówi:  
Z całą swoją mocą popraw się! Należy przez to rozumieć stałą i ciągłą pra-
cę nad sobą. Alkoholik w tym punkcie postanowi z ogromnym zapałem podjąć 
terapię trzeźwościową, dziecko nieposłuszne rodzicom będzie się starało być 
im posłuszne w codziennych, najmniejszych sprawach. Obłudą i świętokradz-
twem byłoby, gdybyśmy podchodząc do spowiedzi, nie chcieli siebie zmienić. 

Czwartym warunkiem dobrej spowiedzi jest szczere wyznanie popełnionych 
grzechów. Oskarżanie się z grzechów przez osobę przystępują do sakramentu 
pokuty i pojednania stanowi konstytutywny i istotny element. Stąd w powszech-
nej opinii bardzo często sakrament ten nazywany jest spowiedzią świętą. Ko-
ściół opierając swoje nauczanie na tym, co mówi Jezus, od samego początku 
przywiązuje wagę do tego, by częścią sakramentu pokuty było oskarżanie się 
z popełnionych grzechów. Do należytego rozpoznania sytuacji, w jakiej znajdu-
je się człowiek pragnący pojednać się z Kościołem, konieczne jest wyznanie 
przez penitenta popełnionych grzechów. Tylko wtedy szafarz sakramentu może 
podjąć obiektywną decyzję, czy może udzielić ważnie rozgrzeszenia. Sobór 
Trydencki podkreśla, że istnieje konieczność wypowiedzenia przez penitenta 
wszystkich grzechów śmiertelnych podczas spowiedzi. Nakaz ten wypływa, 
zdaniem ojców soborowych, z samego prawa Bożego. O konieczności ujaw-
nienia popełnionych grzechów poucza także Katechizm Kościoła Katolickiego: 
„Wyznanie grzechów, nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas  
i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy w praw-
dzie na popełnione grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a przez to na 
nowo otwiera się na Boga i komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość”. 

Wielkanocny_2017.indd   12 2017-04-01   20:17:19



13

    1. Rachunek sumienia

	 	 	 2.	Żal	za	grzechy

	 	 3.	Mocne	postanowienie	poprawy

	 4.	Szczere	wyznanie	grzechów

5.	Zadośćuczynienie	Bogu	i	bliźniemU

Pięć	warunków	
dobrej	 

	 	 spowiedzi

Ostatni warunek dobrej spowiedzi dotyczy naprawienia szkód wyrządzonych 
Bogu, bliźnim oraz samemu sobie przez łamanie Bożych przykazań. Moż-
na powiedzieć, że bez starań mających na celu naprawienie zła, nawrócenie 
nie byłoby kompletne. Wysiłek mający na celu zadośćuczynienie za popełnio-
ne grzechy obok żalu z grzechy i ich ujawnienia przed kapłanem, jest istotnym 
warunkiem godziwego przyjęcia sakramentu pojednania i pokuty. Pragnienie 
wynagrodzenia i pokuty domaga się od grzesznika, aby potwierdził swoją chęć 
nawrócenia poprzez konkretne czyny. Grzech jest znieważeniem Boga i zadość-
uczynienie ma na celu wynagrodzenie Bogu za zniewagę miłością, a wyrządzo-
ne ludziom krzywdy trzeba naprawić. Każdy z nas stawia warunki wtedy, gdy 
czegoś chce. Matka pozwala dziecku wyjść na dwór pod warunkiem, że wróci 
ono do domu przed określoną godziną, dowódca armii zapewnia swoich żołnie-
rzy o tym, że przeżyją, pod warunkiem, że zachowają wskazane polecenia…

Dk. Łukasz MURAŃSKI CRL

Podczas sakramentu pokuty i pojednania chcemy spotkania 
z Bogiem miłosierdzia – Tym, który przebaczy każdy nasz 
grzech. Lecz dzieje się to pod pewnymi warunkami, ustalony-
mi przez Kościół katolicki, który jest Jego Ciałem, a więc nie-
jako przez samego Boga, aby nasza spowiedź była owocna.
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KIM BYŁ ŚWIĘTY BRAT ALBERT?

Nazywano go „najpiękniejszym czło-
wiekiem pokolenia”, „szarym bratem”, 
„polskim Biedaczyną z Asyżu”, „Bra-
tem wszystkich ludzi”; Karol Wojty-
ła w swej sztuce nazwał go „Bratem 
naszego Boga”, a potem, jako papież  
Jan Paweł II, podczas kanonizacji, „Pa-
tronem naszego trudnego przełomu”.
Kim był? „Żołnierz. Inwalida. Malarz. 
Mnich. Żebrak. Cudotwórca. Człowiek 
z Bogiem zbratany”. Wiernie odwzoro-
wywał przykład św. Franciszka z Asy-
żu, inspirował się duchową doktryną 
św. Jana od Krzyża i św. Wincentego  
à Paulo, ale swojej drodze nadał spe-
cyficzny, indywidualny rys.
     Jeszcze za życia Brata Alberta ci, 
którzy patrzyli na jego ubogie, pokorne, 
pełne całkowitego oddania się służ-
bie najbiedniejszym życie, mówili, że 
to „człowiek święty”. Tak na przykład  
o. Jackowski, jezuita, głosząc rekolek-
cje dla krakowskiej inteligencji, wyraził 
się o żyjącym jeszcze Bracie Albercie, 
że „wiele rzeczy robi, które święci ro-
bią”. Wielu jednak, zwłaszcza z grona 
współczesnych artystów malarzy, ma-
wiało, że oszalał.
     Zapytał raz Brata Alberta jego przy-
jaciel, malarz Skotnicki: „Wiem, że Brat 
szukał szczęścia w wojaczce, w walce 
o Polskę. Wiem, że Brat szukał uko-
jenia w nauce, sztuce. Czy nareszcie 
dzisiaj w tym habicie Brat odnalazł to, 
czego pragnął?”. Za całą odpowiedź 
otrzymał serdeczny uśmiech i słowa: 
„Mam schroniska i stowarzyszenia 
mych braci w Krakowie, Tarnowie,  
we Lwowie, w Zakopanem. Rozdałem 
w tym roku 20 tysięcy bochenków chle-
ba, 12 tysięcy porcji kaszy, daję nocami 
dach nad głową setkom tych, którzy go 
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nie mają. Niech ci, bracie, to służy za 
odpowiedź!”.
     Jan Paweł II w homilii kanoniza-
cyjnej, ukazując istotę posłannictwa 
nowego Świętego, dał najwłaściwszą 
odpowiedź, kim był Brat Albert. Oto 
jego słowa: „W niestrudzonej heroicz-
nej posłudze na rzecz najbardziej upo-
śledzonych i wydziedziczonych znalazł 
ostateczną drogę. Znalazł Chrystusa. 
Przyjął Jego jarzmo i brzemię. Nie był 
tylko >>miłosiernikiem<<. Stał się jed-
nym z tych, którym służył. Ich bratem. 
Szary brat”.

MIŁOŚĆ OJCZYZNY U ŚWIĘTEGO 
BRATA ALBERTA
     
Życie św. Brata Alberta przypadło na trudny okres niewoli. Urodzony w 1845 roku, 
żyje w czasach, kiedy ojczyzna była podzielona międzytrzech zaborców. Adam 
Chmielowski, wychowany w rodzinie patriotycznej, a zarazem szlacheckiej, do-
tkliwie odczuwał piętno niewoli rosyjskiej.
     W czasie wybuchu powstania 1863 roku, jako 17-latek zaciąga się ochotni-
czo w szeregi walczących o wolność. Odznaczał się męstwem, odwagą i zapa-
łem. Podczas tragicznej bitwy pod Mełchowem w pobliżu Kielc granat strzaskał 
mu nogę. Wykazał wówczas niezwy-
kły heroizm, poddając się amputacji  
w bardzo prymitywnych warunkach, 
bez znieczulenia. Podczas operacji 
zagryzał w ustach cygaro. Jako pa-
miątka po powstaniu pozostał mu do 
końca życia kikut lewej nogi. Począt-
kowo nosił wygodną protezę, która mu 
nie przeszkadzała nawet w wyczynach 
sportowych. Gdy jednak potem przy-
wdzieje habit tercjarski, protezę zamie-
ni na prostą żelazną sztabę, sprawiają-
cą mu wiele cierpienia.
     Zastanawiając się nad przyczyną 
upadku ojczyzny, dochodzi do wnio-
sku, że u jego źródeł leżą chciwość, 
egoizm, brak jedności narodowej. Pi-
sze znamienne słowa: „Tylko u stopni 
ołtarza można silnie związać łańcuch 
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jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm”. To 
właśnie miłość do ojczyzny i troska o zdrowie moralne społeczeństwa przyczyni 
się do tego, że poświęci swój talent i całe życie służbie najbardziej wydziedziczo-
nym i wykolejonym, by przez stwarzanie im ludzkich warunków i przez uczciwą 
pracę zarobkową ratować w nich godność ludzką i przywracać ich społeczeństwu.
     Kochał ojczyznę do końca. Wierzył w jej powstanie. Krótko przed swoją śmier-
cią przepowiedział jej wolność, powtarzając dwukrotnie: „Polska będzie wolna! 
Polska będzie!”. Za ofiarną służbę ojczyźnie, Polska przyznała mu pośmiertnie 
„Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski”, a Kościół, poprzez kanonizację, po-
stawił go w rzędzie Patronów Ojczyzny jako przykład prawdziwie chrześcijańskie-
go patriotyzmu oraz jako Orędownika u Boga.

W NĘDZARZU DOSTRZEGŁ CHRYSTUSA…
     
Na skutek trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej u schyłku XIX wieku, Kraków 
a także inne miasta Polski stawały się siedliskami największej nędzy. Wzrastał 
problem bezrobocia, mnożyły 
się rzesze bezdomnych żyjących 
z żebraniny, kradzieży, często 
przymierających z głodu i z zim-
na. Szczególnym skupiskiem tej 
nędzy w Krakowie była dzielnica 
nad Wisłą, zwana Kazimierz. 
Władze miasta były bezbronne 
wobec problemu nędzy. Jedy-
ną formą pomocy były otwiera-
ne przez magistrat, zwłaszcza 
zimą, tak zwane ogrzewalnie 
miejskie. Była tam duża sala, 
pełna robactwa. Przez środek 
przechodziła rura od stojącego 
na zewnątrz pieca. Blisko 200 
osób tłoczyło się w tym zaduchu. 
Na podłodze leżeli obok siebie 
ludzie różnego wieku i pokroju. 
Na ławach pod ścianą siedzie-
li opryszki i złodzieje. Kłótnie, 
przezwiska, jęki bezbronnych, 
były chlebem codziennym tych 
nędzarzy. Ogrzewalnia stawała 
się miejscem największego zła  
i grzechu.
     Św. Brat Albert, jeszcze jako 
artysta malarz, pilnie śledził tę 

Obraz Brata Alberta Chmielowskiego Ecce Homo  
(1879 - jednakże nieukończony)
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groźną sytuację społeczną. Zdawał sobie sprawę, że żadna filantropia nie roz-
wiąże problemu. Kiedy raz, wiedziony wewnętrznym niepokojem o los biedaków, 
zetknął się bezpośrednio z ogrzewalnią, doszedł do przekonania, że trzeba tam  
z nimi zamieszkać, stać się jednym z nich, by stworzyć im warunki godne ludzkiej 
egzystencji oraz atmosferę domu rodzinnego w oparciu o pełne zaufanie i afirma-
cję każdego, i w ten sposób wyprowadzić ich z tej nędzy.
      Wsłuchany w słowa Chrystusa w Ewangelii: „wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”, dotknął tajemnicy utoż-
samienia się Chrystusa z człowiekiem. W ludziach wydziedziczonych dostrzegł 
umęczone oblicze Chrystusa, który w nędzarzu dopomina się o pomoc, o wspar-
cie... Chrystus z namalowanego przez niego obrazu Ecce Homo zdawał się go 
pytać: Czy duszę dasz? Czy dasz siebie samego? Chmielowski stanął wobec py-
tania: „Czy Panu Jezusowi cierpiącemu za mnie mękę, mogę czego odmówić?”. 
Przestało się liczyć wszystko, co mogło obiecywać karierę i sławę. Zamieszkał  
w ogrzewalni, stając się bratem nędzarzy. Duszę swą dał. Dlatego w kościele 
Ecce Homo, ponad trumną z relikwiami św. Brata Alberta, widnieje jego obraz. „To 
musi być razem – powiedział kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakow-
ski, gdy urządzano wnętrze sanktuarium – Brat Albert i jego obraz Ecce Homo”.

OJCIEC UBOGICH I ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZEŃ
     
Św. Brat Albert podjąwszy decyzję poświęcenia swego życia dla najbiedniej-
szych, nie chciał działać na własną rękę, ale pod patronatem Kościoła i za jego 
duchową aprobatą.
     Aby upodobnić się do swych nędzarzy, przywdział szary habit św. Franciszka 
i przyjął nowe imię: brat Albert. W dniu swoich obłóczyn napisał: „Umarł Adam 
Chmielowski, a narodził się brat Albert”. Zajął się całkowicie opieką nad bezdom-
nymi w ogrzewalni. W rok później złożył na ręce biskupa Dunajewskiego śluby za-
konne, dając tym początek nowej rodzinie zakonnej w Kościele. Nigdy jednak nie 
uważał się za założyciela albertyńskich zgromadzeń. „Ani mi na myśl nie przyszło 
– mawiał w późniejszych latach – by zakładać jakieś zgromadzenie zakonne. Ja 
o czym innym myślałem, gdy chodziło o ratunek ubogich, a tu Pan Bóg co innego 
zrządził. Ja nie będę ręki do tego przykładał, żeby nie popsuć dzieła Bożego”. 
Wzbraniał się także przed napisaniem konstytucji zakonnych. Zalecał swym bra-
ciom i siostrom zachować Ewangelię i Przestrogi duchowe św. Jana od Krzyża.
     Jako naczelną zasadę swych Zgromadzeń postawił radykalne ubóstwo, by 
sercem wolnym od posiadania i przywiązania do czegokolwiek naśladować Chry-
stusa i uczestniczyć wJego wyniszczeniu, a przez prosty styl życia i ciężką pracę 
bardziej zbliżyć się i upodobnić do swych biedaków. Z ubóstwem wiązał Brat Al-
bert wielką ufność i zawierzenie Bożej Opatrzności. Druga cecha albertyńskich 
zgromadzeń to ofiarna, pełna miłości bezinteresownej służba ubogim. Wpajał 
braciom i siostrom to przekonanie, że służąc ubogim – służą samemu Panu Je-
zusowi. „Im więcej kto opuszczony – mawiał – z tym większą miłością służyć mu 
trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tegoż zbolałego się ratuje”. Zakłada-

Obraz Brata Alberta Chmielowskiego Ecce Homo  
(1879 - jednakże nieukończony)
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ne przez siebie domy dla bezdomnych nazwał przytuliskami. Cechą ich było, że 
będący w potrzebie, każdy i o każdej porze, znajdował w nich dach nad głową, 
odzież, pożywienie. Bracia czy też siostry mieszkali w przytuliskach pod jednym 
dachem z ubogimi, stanowiąc z nimi wspólnotę rodzinną.
     Św. Brat Albert w służbie ubogim podkreślał zasadę powszechności, czyli obej-
mował opieką wszystkich znajdujących się w ostatecznej potrzebie, bez względu 
na narodowość, wyznanie czy pochodzenie, w każdym bowiem widział Chrystu-
sa. Obecnie, gdy otworzyły się te możliwości, zgromadzenia albertyńskie starają 
się wracać do tej formy posługi człowiekowi, obejmując opiekę nad bezdomnymi 
w przytuliskach.

DROGA NA OŁTARZE
     
Droga na ołtarze św. Brata Alberta trwała przez całe jego życie, pełne heroicz-
nej miłości Boga i bliźnich. Albert przyjął sakrament namaszczenia chorych z rąk 
opata Kanoników Regularnych Laterańskich, ks. Józefa Górnego. Kiedy 25 grud-
nia 1916 roku umierał w przytulisku krakowskim, już wtedy powszechnie mówio-
no: „umarł święty”. Podczas uroczystości pogrzebowych biskup Anatol Nowak 
wyraził się, że „należałoby się raczej modlić przez wstawiennictwo Brata Alberta, 
niż za niego”. Tak też się stało.
     Ponieważ rosła opinia świętości i fama łask otrzymywanych za przyczyną Bra-
ta Alberta, w 1934 roku rozpoczęto w Krakowie pod przewodnictwem kardynała 
Adama Stefana Sapiehy proces informacyjny o życiu i cnotach Sługi Bożego. 31 
maja 1949 roku szczątki Brata Alberta przeniesiono z Cmentarza Rakowickiego 
do przedsionka kościoła 00. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18. Spra-
wą procesu szczególnie żywo był zainteresowany i zaangażowany ówczesny  
arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła. 20 stycznia 1977 roku papież Pa-
weł VI podpisał dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. Niezwykłe uzdrowienie  
z nieuleczalnej choroby za przyczyną Sługi Bożego Brata Alberta, uznane przez 
Kongregację ds. Świętych za cudowne, przyczyniło się do uroczystej beatyfika-
cji, której dokonał na Błoniach Krakowskich Jan Paweł II 22 czerwca 1983 roku.  
W 6 lat od beatyfikacji, po stwierdzeniu przez Kościół nowego cudu zdziałanego 
za wstawiennictwem bł. Brata Alberta, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Rzy-
mie w dniu 12 listopada 1989 roku uroczystej kanonizacji Brata Alberta, wpisując 
go do Katalogu Świętych Kościoła Powszechnego.

AKTUALNOŚĆ POSŁANNICTWA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
     
Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas audiencji dla Polaków w dniu kanonizacji 
Brata Alberta, ukazał Świętego jako „apostoła swoich czasów”, a potem postawił 
pytanie: „Czy także naszych? Co nam mówi jego wyniesienie na ołtarze dzisiaj?”. 
Problem nędzy materialnej, a bardziej jeszcze moralnej, choć w zmienionych 
uwarunkowaniach, jest dziś nie tylko aktualny, ale wprost przerażający. Co więcej,  
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w zmaterializowanym i zlaicyzowanym świecie dostrzegamy kryzys poszanowa-
nia ludzkiej godności, i to jest chyba największą bolączką czasów współczesnych.
     Święty Brat Albert postawił ewangeliczną zasadę, że „wielką rzeczą jest czło-
wiek” i że „w człowieku wykolejonym trzeba ratować godność ludzką”. W tym celu 
zaczynał od zaspokojenia pierwszych niezbędnych potrzeb ludzkich. Poprzez 
świadczenie miłosierdzia względem ciała, docierał do dusz ludzkich, podnosząc 
ich stan moralny.
     Jan Paweł II poruszając problem odbudowy dobra wspólnego w ojczyźnie, 
przypomniał zasadę solidarności i współodpowiedzialności społecznej. I w tym 
miejscu ukazał św. Brata Alberta jako patrona naszych trudnych czasów, który 
swym przykładem uczy, że dobro wspólne jest owocem nie tylko sprawiedliwości, 
ale też bezinteresownej miłości względem bliźnich znajdujących się w potrzebie-
.W swej sztuce Brat naszego Boga Karol Wojtyła nazwał to „rewolucją miłosier-
dzia” – rewolucją, która wobec krzywd i niesprawiedliwości społecznej nie rodzi 
odwetu nienawiści i rozlewu krwi, ale „daje się kształtować miłości”. Tak właśnie 
czynił w swym życiu św. Brat Albert i tego uczy nas dzisiaj, do tego zachęca.
     Czasy współczesne wołają dziś o taką postawę, wołają o świadczenie mi-
łosierdzia chrześcijańskiego zarówno indywidualnie, jak też zbiorowo. Dlatego 
Ojciec Święty swoje przesłanie kanonizacyjne do Polaków kończy życzeniem, by 
„Święty Brat Albert, który dla wszystkich był dobry jak chleb, dopomógł wszystkim 
Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci i aby stał się żywym kamieniem w bu-
dowaniu (...) cywilizacji miłości na naszej ojczystej ziemi i wszędzie”. I to właśnie 
jest posłannictwem świętego Brata Alberta na dziś.

Opracował 

Kl. Grzegorz GAŁAT CRL

Opracowany na podstawie artykułu „Święty Brat Albert” z cyklu 
„Święci i błogosławieni” zamieszczonego na stronie: apostol.pl
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Chrystusa  

paschalnego

symbolem

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata…”(J 1, 29).Takie 
słowa usłyszały tłumy zgromadzone wokół Jana Chrzciela nad Jor-
danem. Jan wypowiedział je na widok przechodzącego Jezusa, 
oznajmiając jednocześnie zebranym ludziom treść Jego ukrytego 
wówczas posłannictwa. Dla słuchaczy, którzy składali się w więk-
szości z Żydów, obraz baranka, jakim posłużył się Jan przedsta-
wiając Jezusa, był bardziej zrozumiały niż dla nas. Dla osób, któ-
re wyrosły w religii i kulturze judaistycznej było to zwierzę bardzo 
ważne i jednocześnie o bogatej symbolice. W starożytnym Izraelu 
dwa razy dziennie składano w świątyni w ofierze baranka. Możemy  
o tym przeczytać w Księdze Wyjścia: „A oto z czego będziesz skła-
dał ofiarę: dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego 
baranka ofiarujesz rano, a drugiego o zmierzchu” (Wj 29, 38-39).

Dla Żydów wyjątkowe znaczenie miał baranek paschalny, który upamiętniał bar-
dzo istotne wydarzenie z historii Izraela – wyjście z Egiptu i zakończenie okresu 
niewoli. Święto Paschy – jako pamiątka tamtych wydarzeń – było uroczyście ob-
chodzone w Izraelu jako sakralna uczta związana właśnie z ofiarowaniem baran-
ka paschalnego. Baranka paschalnego zabijano wieczorem, pieczono na ogniu 
i trzeba było go spożyć najpóźniej do północy. W noc rozpoczęcia wędrówki do 
Ziemi Obiecanej,Bóg nakazał Izraelitom wziąć krew baranka, by oznaczyć nią 
odrzwia i progi domów. Znak ten chronił rodziny żydowskie przed Aniołem Śmier-
ci, który miał przejść przez Egipt i zabić wszystko pierworodne – od człowieka aż 
po bydło. Mięso zaś paschalnego baranka, upieczonego w całości wraz z głową 
i wnętrznościami, Bóg nakazał zjeść w pośpiechu, w stroju oznaczającym 
gotowość do podróży. Według tej tradycji każda rodzina żydowska co roku 
przeznaczała baranka na ucztę paschalną według nakazu Boga, aby upa-

Nov. Tomasz SZYMASZEK
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miętnić tamte wydarzenia (Wj 12). Opisane wyżej informacje nie wyczerpują 
jeszcze bogactwa znaczeniowego kryjącego się za biblijnym obrazem baran-
ka, ponieważ w dalszej perspektywie kojarzony jest z łagodnością, uległością 
i potrzebą opieki (Iz 40, 11; Sm 12, 1-6). Niemniej jednak u proroka Izajasza 
baranek jest także symbolem przyjęcia na siebie cierpienia, a w konsekwen-
cji poniesienia śmierci. Porównanie do baranka prowadzonego na zabicie po-
dejmuje Czwarta Pieśń Sługi Pańskiego: „Dręczono Go, lecz sam się dał 
gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak 
owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7).
Dla chrześcijan baranek paschalny to symbol Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Ukazują to m.in. teksty z księgi Apokalipsy św. Jana, gdzie 
czytamy o Jezusie Chrystusie, Wiernym Świadku, Pierworodnym umarłych  

Obraz Józefa de Óbidos - Baranek Paschalny (1670- 1684)

i Władcy królów ziemi, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. 
Na innym miejscu św. Jan pisze o oczekiwanym Mesjaszu, zwycięskim Baran-
ku, ukazując ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią w – można by rzec – 
paradoksalny sposób: „I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a krę-
giem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego” (Ap 5, 6a). Przeciwstawienie 
„był zabity” i „stoi żywy” wskazuje na objawienie Jezusa, który powiedział o so-
bie Janowi w ten sposób: „Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” 
(Ap 1, 18). Przez swoją śmierć Chrystus zwyciężył moce zła, uwalniając ludzi 
z więzów grzechu i szatana. Chrystus-Baranek jest Pasterzem, który prowadzi 
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do źródeł wody życia (Ap 7, 17), odbiera chwałę od istot niebieskich oraz za-
siada na tronie razem z Bogiem: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogo-
sławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Ap 5, 13b), „I będzie  
w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali”(Ap 22,3b).
Podsumowując: liturgicznym symbolem Wielkanocy jest baranek z chorągwią
i umieszczonym na niej krzyżem, jako symbol Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. W tej postaci odnajdujemy go m.in. w rzymskich katakumbach, 
a po ustaniu prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku 
– także w portalach świątyń, zwornikach sklepień lub zwieńczeniach ołtarzy.  
W czasie Świąt Wielkanocnych z większą uwagą wsłuchajmy się w słowa sta-
rożytnego hymnu Chwała na wysokości Bogu, w którym przypominamy praw-
dę o Jezusie Chrystusie – Baranku Paschalnym:„Jezu Chryste. Panie Boże, 

Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, 
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po pra-
wicy Ojca, zmiłuj się nad nami”. Zwróćmy także uwagę na słowa Prefacji Wiel-
kanocnej, która również przypomina nam, że „Chrystus został ofiarowany jako 
nasza Pascha, ponieważ jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy 
świata”. Modlitwę do Baranka Bożego – Jezusa Chrystusa, kierujemy zawsze 
także przed Komunią Świętą. Baranek Boży – zraniony i zabity, jednocześnie 
jednak żywy i zwycięski – jest prawdziwie biblijnym symbolem Wielkanocy.
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Kiedy o dziewiątej rano wchodzę do 
Kolegiaty, panuje w niej jeszcze pół-
mrok. Panie krzątają się wokół ołtarza  
i sprzątają dywan rozłożony na ca-
łej długości świątyni. Rozstawiają się 
pierwsze kamery. Dziennikarze próbują 
podpytać nas, jakie pytania padną pod-
czas pierwszych „Dialogów u świętej 
Anny”, jednak my zostawiamy je upar-
cie na wieczór. Mocna kawa w dusz-
pasterskiej „Kanie”, szybki rzut oka na 
schemat przebiegu spotkania i udaję 
się pędem na zajęcia, notatki na wie-
czór mając cały czas przy sobie i zerka-
jąc w nie w wolnych chwilach, których 
nie mam w ciągu tego dnia zbyt wiele.

Gdy spieszę się na spotkanie z Arcybi-
skupem i przechodzę przez przejście 
dla pieszych niedaleko Plant, na torowi-
sku nadłamuje mi się obcas. Skleja go 
później naprędce kolega z duszpaster-
stwa, na pół godziny przed Dialogami. 
„Jakby nie miał się kiedy złamać” – mó-
wię zmartwiona, ten jednak gwarantuje 
mi, że obcas wytrzyma przynajmniej 
miesiąc. Kolejna kawa, zbożowe cia-
steczka i mogę iść na Mszę Świętą, bę-
dącą swoistym ingresem Arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego w środowiska 
akademickie. Pan z kamerą pyta mnie 
o przebieg spotkania: kiedy Ksiądz  
Arcybiskup wyjdzie do wiernych, kiedy 
nastąpi jego powitanie, kiedy zaczną 
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się Dialogi. Kątem oka zauważam już 
kilku kapłanów zbliżających się do oł-
tarza. Wśród nich jest i Ksiądz Arcybi-
skup. Skinieniem głowy witam go, na 
razie nieoficjalnie, i mówię „Szczęść 
Boże”, kiedy przechodzi tuż obok mnie.

Gdy kończy się Msza Święta, zaczy-
nają się Dialogi. Słowo wstępu, bardzo 
ciepłe i serdeczne, traktuje o posłudze 
biskupa, o jej dydaktycznym, uświęca-
jącym i kierującym wymiarze, a także  
o tym, jak ważnym jest, aby biskup sta-
rał się być dobrym ojcem dla swego 
ludu. Później przechodzimy do pytań, 
jakie spłynęły do nas drogą mailową 
oraz były wrzucane przez wiernych do 
specjalnych skrzynek. Nie udaje się 
nam zadać ich wszystkich, bowiem 
zainteresowanie cyklicznymi spotka-
niami z Arcybiskupem jest ogromne. 
Pytanie nie należą do najłatwiejszych. 
Jedno z nich dotyczy tego, czy Ksiądz 
Arcybiskup kiedykolwiek myślał o tym, 
że zostanie biskupem. W opowieści 

Księdza Metropolity nie brakuje aneg-
dot, wspomina on kolegę ze studiów, 
który tak chciał zostać biskupem, że już 
kompletował kolejne elementy stroju,  
a studiów nie skończył. Wszystko prze-
biega w atmosferze ciepła i niezwy-
kłej wręcz otwartości. Kolejne kwestie 
traktują o episcopi vagans– biskupach 
wędrowcach, o bogactwie hierarchów, 
o świętowaniu reformacji. Kiedy one 
wybrzmiewają i ta część Dialogów do-
biega końca, każdy z wiernych obec-
nych w Kolegiacie ma możliwość po-
dejścia do mikrofonu i zadania pytania 
bezpośrednio swojemu Arcybiskupowi. 
Dowiadujemy się między innymi tego, 
co Ksiądz Arcybiskup lubi, jakie filmy 
ogląda, jaki był jego dom. „Chciałbym  
o to zapytać, bo dopiero się pozna-
jemy” – mówi, śmiejąc się, jeden  
z wiernych. Nie brakuje żartów, cie-
płych wspomnień, ale i odpowiedzi na 
pytania dotyczące cierpienia. Chęt-
nych jest wielu. Kiedy obracam głowę 
zerkając za siebie, widzę całą grupę 
osób, chcących zadać jakieś pyta-
nie. Jak się potem dowiaduję, w Ko-
legiacie tego wieczoru było tylu wier-
nych, że „nie było czym oddychać”.

Fo
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Fot. MIŁOSZ KLUBA /FOTO GOŚĆ
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Wszyscy chyba czujemy niedosyt, 
jednak mamy świadomość, że nie 
możemy zadać wszystkich pytań, 
jakie tkwią w naszych głowach. Do-
biega dziesiąta wieczór i zdajemy so-
bie sprawę z tego, że spotkanie trwa  
już prawie trzy godziny. Zapraszamy 
więc wiernych na kolejne Dialogi, mając 
jednocześnie nadzieję, że Ksiądz Arcy-
biskup znowu zechce nas odwiedzić.

Wychodząc z Kolegiaty po zakończeniu 
spotkania, zauważam w bocznej nawie 
grupkę moich znajomych, którzy cze-
kają na mnie i chcą jeszcze dzisiejsze 
wydarzenie omówić. Podekscytowanie  
i zadowolenie wypisane na ich twa-
rzach udziela się także i mnie, co potę-
guje mina jednego z dziennikarzy, który 
tuż po zakończeniu Dialogów ciepło się 
do mnie uśmiecha. Chyba jednak do-
piero następnego dnia, kiedy przeglą-
dam prasę i wpisy dotyczące spotkania, 
a także patrzę na zdjęcia, dociera do 
mnie, jak było ono ważne i potrzebne.

Współprowadząca spotkanie 
Patrycja Palichleb 

studentka III roku prawa na UJ

Fot. MIŁOSZ KLUBA /FOTO GOŚĆ
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„Jezus (…) czterdzieści dni  

przebywał w Duchu na pustyni”  

(Łk 1,4-13)

 Nie samym 

chlebem 

 żyje 

  człowiek...
Obraz Erica Armusika - Kuszenie Jezusa (2011)
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Połowa nowicjatu dobiegła końca, ten 
czas zbiegł się z rozpoczęciem Wielkie-
go Postu. Oczywiste jest to, że każdy 
w tym czasie przeżywa rekolekcje. Jed-
nak dla mnie te rekolekcje były wyjąt-
kowe... 
   W tym roku po raz pierwszy wspólno-
ta nowicjacka wyruszyła na rekolekcje 
Lectio Divina. Przez osiem dni w peł-
nym milczeniu, skupieniu, oderwaniu 
od wszystkiego zgłębialiśmy Słowo 
Boże. Wyszliśmy na pustynię... Jed-
nak nie na taką pustynię, której obraz 
podsuwa wyobraźnia – pełną piasku  
i kamieni. Początkowo też tak ją sobie 
wyobrażałem. Okazało się jednak, że 
byłem w błędzie....
   Pierwszego dnia zawiązaliśmy mil-
czenie i już pojawiły się pierwsze dyle-
maty. Czy wytrzymam takie milczenie? 
Pierwszy raz spotkałem się z takimi 
rekolekcjami, z tak długim milczeniem. 
Okazało się, że milczenie nie jest 
straszne. Jest bardzo potrzebne współ-
czesnemu człowiekowi. W zgiełku tego 
świata przestajemy słuchać... Każdy 
chce mówić – te rekolekcje pozwoliły 
mi wsłuchać się w siebie, ale przede 
wszystkim dały szansę głębszego 
wsłuchania się w to, co Bóg chce mi 
przekazać przez Pismo Święte. 
   Dni mijały, po nocy przychodził dzień, 
po dniu wracała noc... Chociaż zmie-
niała sie pozycja słońca, czas jakby 
stał w miejscu, nie liczyło się nic innego 
poza rozważaniem Słowa Bożego. 
   Cechą, którą charakteryzowała te re-
kolekcje nie było milczenie, nie był to 
też plan dnia. Była nią wolność, tam 
każdy był wolny... Każdy uczestnik re-
kolekcji opuścił wszystko, aby ten czas 
spędzić tylko z Bogiem w pełnej wol-
ności. Wolność, którą mam na myśli, 

przejawiała się w zwykłych gestach, 
życzliwym uśmiechu, ciepłym spojrze-
niu. Milczenie nikogo nie przytłaczało, 
radowaliśmy się swoją obecnością, 
nie mówiąc ani słowa. Można zapytać 
dlaczego nikt nie był smutny skoro na 
rekolekcjach musiał milczeć? Można 
wysnuwać wnioski, że to milczenie 
ograniczało naszą wolność. Jednak 
my przyjęliśmy to milczenie, nie jako 
nakaz ograniczający swobodę, lecz po-
zwoliliśmy zapanować  nad swoją wolą 
i „[...] podstępnym językiem” (Ps 52, 6). 
Lektura i medytacja Pisma Świętego 
prowadziła do głębszego przeżywania 
Eucharystii. Sprawił, że czekaliśmy  
z utęsknieniem na wieczorną adorację 
Najświętszego Sakramentu, by móc 
trwać przy Nim i wpatrywać sie w Jego 
oblicze...
   Te rekolekcje w połowie nowicjatu 
były bardzo potrzebne... Poznaliśmy 
dużo lepiej metodę Lectio Divina, ale 
najważniejsze, że mogliśmy stanąć 
przed Chrystusem i skonfrontować się 
z tym, czego On od nas oczekuje...
  Właśnie Jezus, którego spotykamy 
każdego dnia podczas medytacji Pi-
sma Świętego, sprawił, że na pustyni,  
o której mówiłem wcześniej, znaleź-
liśmy Źródło. Które nigdy się nie wy-
czerpie, które piaszczystą pustynię 
zamienia w żyzną oazę . Trzeba tylko 
pragnąć i pić z Niego...  
   Po takich rekolekcjach słowa „Nie 
samym chlebem żyje człowiek,  
ale każdym Słowem, 
które pochodzi z ust 
Boga” nabierają dużo 
pełniejszego znacze-
nia... 
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W 6o. rocznicę jubileuszu święceń 
kapłańskich  

„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga... 
Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg.” 

Kardynał Stefan Wyszyński

zza

KS. KAZIMIERZ 
BŁOŃSKI  

CRL
po raz drugi
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Ks. Rafał Przestrzelski: Księże Ka-
zimierzu, nieraz z satysfakcją wspo-
mina Ksiądz o czasach, gdy uczył 
młodzież akademicką. Jak do tego 
doszło?

Ks. Kazimierz Błoński: W czasach ko-
munizmu w Polsce nie było religii w 
szkole. Odbywała się w salkach pa-
rafialnych. Zaistniał problem dokształ-
cania religijnego młodzieży. U nas w 
Krakowie kuria chciała, by otworzyć 
douczanie religii młodzieży akade-
mickiej. Wizytator, ks. Teofil Widełka, 
do tego nauczania wytypował mnie. 
Wydawało się to śmieszne dla kolegi 
i w zachwycie zawołał: „Błoński będzie 
uczył akademików!”. Ale drugi kolega 
zgasił go: „Maturę zdałeś? Jeśli nie 
zdałeś, nie pchaj się do akademików”. 
Zacząłem prowadzić młodzież aka-
demicką. Dla zachęty powiedziałem 
im: „Jeśli będziecie systematycznie 
uczęszczać na konferencje akademic-
kie, to w czasie wakacji pójdę z wami 
na obóz wędrowny” (takich studentów 
– nie można już straszyć dwójką albo 
słabą oceną z zachowania). Myślałem, 
że cała sprawa pójdzie w zapomnienie. 
Przyszły wakacje, a oni się przypo-
mnieli – „a jak wygląda sprawa nasze-
go obozu wędrownego?”. Odpowie-
działem:„Dobrze! Kto chce iść, niech 

60 lat życia w kapłaństwie potrafi przynieść wiele ciekawych 
historii i zaskakujących sytuacji. Kilka lat temu na łamach „Cor 
Unum” ukazał się wywiad z ks. Kazimierzem Błońskim, w którym 
opowiedział o swoich perypetiach. Ks. Kazimierz jest jednak bar-
dzo chętny do rozmów i zgodził się ponownie, tym razem z okazji 
swojego święta, opowiedzieć o tym, jak zdobył dyplom magistra, 
o sukcesach w kształceniu młodzieży akademickiej i o tym, jak 
został napadnięty na plebanii w Rąpinie. Miłej lektury!

się wpisze na listę. Trasa: Gdańsk–So-
pot–Oliwa–Grunwald”. Moim zadaniem 
było pilnować wyznaczonego kierunku 
i postarać się o nocleg, bo obóz trwał  
2 tygodnie. Dziewczęta przygotowywa-
ły posiłek: śniadania i kolacje. Obiady 
jedliśmy w restauracjach. Chłopcy ro-
bili zakupy, a dziewczęta wydzielały 
porcje. Ludzie byli nam bardzo życz-
liwi. Kiedy rano powiedzieliśmy: „pój-
dziemy do kościoła, wrócimy z kościo-
ła, zjemy śniadanie i pójdziemy dalej”, 
pewna gospodyni nam odpowiedziała: 
„my też wychodzimy wcześnie w pole 
i zabieramy ze sobą krowy. Bo gdy 
rosa na pastwiskach i chłodno, lepiej 
się pasą. Klucz do domu zostawimy 
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wam w umówionym miejscu. Wrócicie 
z kościoła, otworzycie dom, a na sto-
le będzie chleb, masło i wędlina. Zje-
cie śniadanie. Dziewczęta – było ich 
10 – niech naczyń nie myją. Cały rok 
się uczyły, zmęczone, niech sobie od-
poczną. Ja naczynia umyję, gdy wrócę  
z pola. Pieniądze za to wszystko zosta-
wicie nam na stole – tyle ile w innych 
miejscach płaciliście. Zamkniecie z po-
wrotem dom, a klucze zostawicie w tym 

samym miejscu, skąd wzięliście, i pój-
dziecie dalej”. Fakt godny zastanowie-
nia, że gospodarze tych domów darzyli 
nas zaufaniem. Zostawiali nam klucze 
do całego domu 16 obcym ludziom. 
Mogło kogoś podkusić, żeby coś z tego 
domu sobie wziąć. Ale oni nie obawiali 
się nas. To są zalety takich obozów tu-
rystycznych! Obozy wychowują, uczą 
przyjaźni między sobą i wzajemnej po-
mocy. 

Żeby uczyć młodzież akademicką, 
potrzebował Ksiądz tytułu naukowe-
go. Z tego, co wiem, w tamtych cza-
sach  niełatwo było nawet zdobyć 
maturę. 

W naszej grupie zdających maturę było 
28 osób, a zdało tylko 7, w tym ja. Kole-
dzy i przełożeni namawiali mnie, żebym 
napisał magisterium, ale w tym czasie 
Minister Nauczania i Wychowania Pu-
blicznego wydał rozporządzenie. Pra-
cownicy, którzy studiowali od roku, no... 
[tu kłopoty z pamięcią – red.], mają być 
traktowani jako magistrzy zarówno przy 
obejmowaniu pracy, jak i przy wynagra-
dzaniu za pracę. Uważam ten gest mi-

Wspominał Ksiądz kiedyś, że prze-
żył napad...

W Rąpinie o 1:30 w nocy zapukało mi 
do okna 7 bandytów, którzy zawołali: 
„oddaj pieniądze, nie obronisz się, bo 
jest nas siedmiu”! Jednego już koledzy 
przez okno pchali do pokoju. Nogi już 
miał na parapecie okna. Ale ja nie za-
łamałem się. Nie prosiłem o zmiłowa-
nie, tylko chwyciłem krzesło i po tych 
nogach go uderzyłem. Zabolało go. 
Zawołał, żeby go wycofali z tej akcji. 
Kiedy jego brat rozrabiał na lekcji re-
ligii, to zagroziłem mu, że jak się nie 
uspokoi, to dostanie tak jak jego brat 
(był w 7 klasie). Tak się biedny wy-

nistra za prezent dla studiujących w tym 
okresie. Widocznie to nauczanie objęte 
było specjalnym nadzorem. 
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straszył, że do końca roku szkolnego 
na lekcjach religii miałem z nim kom-
pletny spokój. Przed sądem postawi-
ła go policja. Tłumaczył się, że wrócił  
z więzienia na przepustkę i szedł od-
wiedzić kolegę. Wracając do domu, wi-
dzi, że jedzie policja. Policjanci chwyci-
li go i wytoczyli mu proces. Tłumaczył 
się, że nie wybijał okien księdzu. Skrył 
się za drzewem, gdy zobaczył poli-
cjantów, ale ci go zwinęli, zawieźli na 
posterunek i zarzucają mu, że wybi-
jał księdzu okna. Sędzia zwrócił się 
do mnie z pytaniem, czy go poznaję. 
Ja natomiast byłem krótko w parafii,  
a była noc. Odpowiedź, że pozna-
ję, mogła pociągnąć ze sobą przykre 
następstwa. Odpowiedziałem, że nie 
poznaję. Policja sporządziła dokładny 
protokół i oddała do sądu. Na ten temat 
wypowiedział się prokurator: „ksiądz 
ma rację, że nie poznaje. Była noc i był 
ksiądz krótko w parafii”. Oskarżony do-
stał za ten wyczyn 130 dni więzienia. 
W czasie przepustki odwiedził pewną 
kobietę i chciał, by oddała mu emerytu-

rę. Prawdopodobnie ją udusił. Jak po-
toczyły się jego losy dalej, to nie wiem.

Fot. Ks. Kazimierz z neobrezbiterem ks. Rafałem we Mstowie

Na szczęście Księdzu nic się nie 
stało i dożył Ksiądz wspaniałego 
wieku. Życzę Księdzu radosnego 
świętowania jubileuszu w naszej 
wspólnocie i dobrego zdrowia!

Dziękuję i pozdrawiam czytelników 
„Cor Unum”.

rozmawiał 
Ks. Rafał PRZESTRZELSKI CRL
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Ks. Tadeusz 
Wilczyński  

CRL 

ŚP.

1951-2017

"I w życiu więc i w śmierci  

należymy do Pana"  

Rz 14, 9
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 W dniu 4 stycznia 2017 r. w klasztorze we Mstowie odszedł do 
Pana po długiej i ciężkiej chorobie nasz współbrat śp. ks. Tadeusz Wilczyń-
ski CRL. 
 Ks. Tadeusz Wilczyński CRL, syn Józefa i Józefy z d. Papuga, uro-
dził się 12 lipca 1951 roku w Janowicach Wielkich. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej w Woli Rzędzińskiej naukę kontynuował w Szkole Zawo-
dowej, a następnie w liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach, 
gdzie uzyskał maturę.
 W 1981 r. rozpoczął nowicjat w Zakonie Kanoników Regularnych 
Laterańskich w Krakowie. Swoją pierwszą profesję zakonną złożył 26 
września 1982 roku, a cztery lata później 21 września 1986 roku profesję 
wieczystą. Dnia 28 maja 1988 roku w kościele Bożego Ciała w Krakowie 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Juliana Groblickiego.
 Po święceniach prezbiteratu podjął  pracę duszpasterską jako ka-
techeta i wikariusz w parafiach: w Drezdenku, Kamieniu, Rąpinie, Rud-
niku, Niegosławiu oraz Mstowie. Ostatnie lata życia posługiwał w parafii  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie (Archidiecezja Często-
chowska), pełniąc tam urząd i funkcję proboszcza i dziekana.
 Za lata ofiarnej posługi kapłańskiej dla wiernych oraz życia za-
konnego w naszej wspólnocie Kanoników Regularnych Laterańskich 
wyrażamy Bogu wdzięczność naszymi modlitwami. Niech Miłosierny Je-
zus przyjmie naszego współbrata  
ks. Tadeusza Wilczyńskiego do chwały 
zbawionych w niebie.
 Msza żałobna za śp. ks. Tade-
usza Wilczyńskiego CRL odprawiona 
została w piątek, 6 stycznia 2017 roku, 
w parafii Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Koninie o godz. 16.00.
 Natomiast w sobotę, 7 stycznia 
2017 we Mstowie w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP. o godz. 12.00 została 
odprawiona Msza św. pogrzebowa pod 
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa 
Wacława Depo i następnie odprowa-
dzenie ciała do grobowca zakonnego 
na cmentarzu parafialnym.
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Kronika
Seminarium

Opracował: 
Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL

BOŻE NARODZENIE
 W krakowskim klasztorze obchody Świąt Bożego Narodzenia roz-
poczęły się Nieszporami, połączonymi z modlitwami zakonnymi w kaplicy.  
Następnie w refektarzu łamaliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wieczerzy wigi-
lijnej. Na zakończenie śpiewaliśmy wspólnie kolędy, co należy do tradycji domu 
krakowskiego. Wszystko zwieńczyła uroczysta Pasterka w Bazylice Bożego Cia-
ła, której przewodniczył ks. Piotr Walczak CRL, proboszcz krakowskiej parafii.

POGRZEB ŚP. KS. TADEUSZA WILCZYŃSKIEGO CRL
 W sobotę, 7 stycznia 2017 roku, uczestniczyliśmy w pogrzebie naszego 
współbrata ks. Tadeusza Wilczyńskiego CRL, który zmarł 4 stycznia we Msto-
wie. Po odśpiewaniu jutrzni za zmarłych nastąpiła Msza Święta pogrzebowa pod 
przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Księdza Arcybiskupa Wacława 
Depo. Mszę św. koncelebrowali wizytator polskiej prowincji Kanoników Regular-
nych Laterańskich ks. Marian Szczecina CRL oraz proboszcz mstowskiej parafii 
ks. Paweł Greń CRL. Homilię wygłosił ks. Piotr Walczak CRL. 

Wielkanocny_2017.indd   36 2017-04-01   20:17:53



37

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła również najbliższa rodzina zmar-
łego oraz liczni parafianie z Konina i Mstowa. Potem udaliśmy się na cmentarz 
parafialny, gdzie złożyliśmy ciało naszego współbrata w grobowcu zakonnym.

KOLĘDA W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
 8 stycznia 2017 roku w Klasztorze Bożego Ciała odbyła się tradycyj-
nie wizyta duszpasterska, zwana „kolędą”. W tym roku poprowadził, ks. przeor 
Tomasz Szatanik CRL, przy wsparciu kleryków i nowicjuszy. Śpiewając kolędy, 
odwiedziliśmy wszystkich współbraci, którzy przyjęli nas bardzo życzliwie. Niech 
dobry Bóg obdarzy hojnie swym błogosławieństwem całą wspólnotę Księży Ka-
noników Regularnych Laterańskich na cały 2017 rok.
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FERIE ZIMOWE
 Tegoroczne wspólnie ferie zimowe spędziliśmy w jednej z naszych do-
mów, w Kirach k. Zakopanego. Regenerowaliśmy siły po zimowej sesji egzami-
nacyjnej, podziwiając Tatry. Po wypoczynku wróciliśmy do Krakowa by rozpocząć  
zajęcia w nowym semestrze.

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ
 Dnia 23 lutego diakon Łukasz Murański CRL obronił pracę magisterską, 
zdobywając ocenę bardzo dobrą. Tym samym uzyskał tytuł Magistra Teologii. Te-
mat pracy magisterskiej brzmi: „Akty penitenta w świetle posoborowego naucza-
nia kościoła”. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna. Serdecznie 
gratulujemy diakonowi, życzymy mu, aby wiedza zdobyta w trakcie pisania pracy 
magisterskiej przydała się kiedyś w byciu dzielnym duszpasterzem! 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
 Od 1 marca, tj. Środy Popielcowej, do 3 marca  w seminarium oo. bernar-
dynów przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Augustyna 
Bielaka OFM. W trakcie dni skupienia na rozpoczęcie okresu pokuty przypomnie-
liśmy sobie znaczenia trzech uczynków miłosierdzia: postu, modlitwy i jałmużny, 
spędzając czas na rozważaniu Słowa Bożego. Ojcu rekolekcjoniście za ten pełen 
dobrego zasiewu czas składamy serdeczne „Bóg zapłać!”, a wspólnocie ojców  
i braci bernardynów dziękujemy za miłe przyjęcie i gościnność. 

POSŁUGA LEKTORATU
 W czwartek, 16 marca 2017 roku, nasz współbrat Grzegorz Gałat CRL, 
kleryk trzeciego roku, przyjął w Bazylice Bożego Ciała posługę lektoratu z rąk  
ks. Mariana Szczeciny CRL, wizytatora polskiej prowincji Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich. Miało to miejsce w czasie Mszy Świętej o godzinie 
19.00, która została odprawiona przed ołtarzem św. Stanisława Kazimierczyka. 
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