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Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
rektor  

Wyższego Seminarium Duchownego 
Zakonu Kanoników Regularnych  

Laterańskich

 Podobnie jak w przypadku poprzednich numerów pisma Cor Unum, 
tak i teraz bracia klerycy poprosili mnie o krótkie wprowadzenie do bieżące-
go wydania, co też z radością czynię. 
 Jak powszechnie wiadomo, rok  2017 obfituje w różnego rodzaju wy-
darzenia o charakterze maryjnym. Wraz z całym Kościołem powszechnym 
przeżywamy wielki jubileusz 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Natomiast w naszej Ojczyźnie wspominamy 300-setną rocznicę koronacji 
cudownego obrazu Czarnej Madonny z Jasnej Góry, a w Sanktuarium Gietrz-
wałdzkim świętujemy 140. rocznicę objawień maryjnych oraz 50. rocznicę ko-
ronacji obrazu Matki Bożej w wizerunku gietrzwałdzkim. Do tych wielkich jubile-
uszów – jako kanonicy regularni – możemy wpisać również te mniejsze, także  
o charakterze maryjnym. W Bazylice Bożego Ciała w Krakowie świętowa-
liśmy 10. rocznicę koronacji obrazu Matki Zbawiciela koronami papieskimi,  
a w sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej 370. rocznicę instalacji obrazu Mat-
ki Bożej Miłosierdzia, Pani Mstowskiej.
 Wspominając wszystkie te wydarzenia, tematyka bieżącego nume-
ru czasopisma niejako narzuca się sama. Obecność kultu maryjnego w wie-
rze wspólnoty Kościoła sięga najdawniejszych czasów, dlatego też nie dziwi 
fakt, że pobożność maryjna w jakiś sposób kształtuje również oblicze naszej 
wiary chrześcijańskiej. 
 Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zachęcić Drogich Czytelników 
do lektury tekstów naszych najmłodszych współbraci, życząc jednocześnie, 
aby treść tych artykułów przybliżyła nas do duchowego przeżywania wspo-
mnianych wyżej wydarzeń. 
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 Podczas wakacji klerycy 
Zakonu Kanoników Regularnych 
przez kilka tygodni odbywają praktyki  
w Sanktuarium w Gietrzwałdzie. Na 
początku lipca przypadła moja kolej...  
 Był 6 lipca 2016 r. Tego dnia 
padał deszcz. Brat Jarek, który opro-
wadza pielgrzymów, przyszedł wraz 
z grupą do bazyliki, by opowiedzieć 
historię objawień. Drodzy Czytelni-
cy,  z okazji 140-lecia objawień Mat-
ki Bożej pragnę przybliżyć Wam hi-
storię, którą tego dnia opowiedział 
przybyłym pielgrzymom mój współ-
brat, brat Jarosław Marynowski CRL. 
 W środę, 27 czerwca 1877 
roku, na plebanii u proboszcza Au-
gustyna Weichsela, odbywał się eg-
zamin dzieci, które miały przystąpić 
do I Komunii Świętej. Przybyła spora 
gromadka, bo aż 48 dzieci. Była wśród 
nich 13-letnia Justyna Szafryńska, po-
chodząca z sąsiedniej miejscowości 
Nowy Młyn. Justyna przyszła do Gie-

trzwałdu pieszo, razem z mamą, na eg-
zamin przed I Komunią Świętą. Bardzo 
się go obawiała, nie była bowiem zdol-
ną uczennicą. Zdała jednak egzamin. 
Pospiesznie wracały do domu, chcąc 
zdążyć przed burzą. Gdy przechodziły 
obok kościoła, była dokładnie 21.00. 
Zatrzymały się na Anioł Pański – modli-
twę na zakończenie dnia, która według 
zwyczaju była odmawiana na Warmii  
o tej porze. Po jej zakończeniu Justynka 

 Jestem  
N a j ś w i ę t s z a  
Panna Maryja  
N i e p o k a l a n i e  
P o c z ę t a !

„ „
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stym tronie siedzi jakaś Kobieta, trzy-
mająca dziecko na ręku. Wokół unosili 
się aniołowie, a nad wszystkim znajdo-
wał się błyszczący krzyż. Po tym widze-
niu ksiądz Weichsel prosi Justynkę, by 
odmówiła krótką modlitwę i następnego 
dnia wieczorem powróciła ponownie  
w to miejsce, aby się modlić i spraw-
dzić, czy to zjawisko się powtórzy. Na-
stępnego dnia dziewczynka przyszła  
z mamą, kilkoma osobami dorosłymi  
i koleżankami, by modlić się na ró-
żańcu . Tego wieczora także młodsza 
koleżanka, 12-letnia Barbara Samu-
lowska, stała się świadkiem tych nie-
zwykłych wydarzeń. Odtąd codziennie 
przychodziły na modlitwę różańcową. 
Nie wiedziały, kim jest ukazująca się 
im podczas odmawiania różańca po-
stać. Nazywały ją „Piękną Panią”. 
 30 czerwca dziewczynki  
z polecenia księdza proboszcza za-
dały pierwsze pytanie: „Czego sobie 
życzysz od nas, Piękna Pani?”. Usły-

nie chciała wracać. Zawsze posłusz-
na, teraz nie reagowała na prośby 
matki, lecz wpatrywała się w koronę 
pobliskiego drzewa. Mama była zdzi-
wiona, gdyż niczego tam nie dostrze-
gała. Zauważył tę sytuację ksiądz 
proboszcz, który kazał dziewczynce 
podejść blisko drzewa i opowiedzieć 
wszystko, co widzi. Zeznała, że w ko-
ronie klonu dostrzega jasność, jakby 
kulę ognia, wewnątrz której na złoci-„

     Życzę sobie, 

abyście codziennie  
odmawiali  różaniec!
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Ks. Augustyn Weichsel urodził 
się w Pieniężnie 3 września 1830 roku  
w rodzinie niemieckiej. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 8 czerwca 1856 roku. 
25 sierpnia 1869 roku ks. Augustyn  
Weichsel został mianowany probosz-
czem w Gietrzwałdzie. Tu pracował 
aż do śmierci, będąc świadkiem wy-
darzeń, które zmieniły oblicze religij-
ne Warmii. Zmarł 3 lutego 1909 roku  
w Gietrzwałdzie, przeżywszy 79 lat,  
w tym 53 lata w kapłaństwie.

szały odpowiedź: „Chcę, abyście co-
dziennie odmawiali różaniec”. Jak się 
później okaże, były to pierwsze sło-
wa wypowiedziane przez Matkę Bożą  
i to w języku polskim. To bardzo zna-
mienne, że w czasie panującego Kul-
turkampfu Matka Boża przychodzi, 
objawia się dziewczynkom i rozmawia  
w ich ojczystym języku (rolę języka urzę-
dowego pełnił język niemiecki). Po kilku 
dniach, w czasie modlitwy różańcowej, 
dziewczęta zapytały: „Kim Ty jesteś 
Pani?”. I usłyszały odpowiedź: „Jestem 
Najświętsza Maryja Panna Niepokala-
nie Poczęta”. Dziewczęta przekazały 
słowa Matki Bożej księdzu probosz-
czowi, który odtąd baczniej przyglądał 
się wydarzeniom. One same nie rozu-
miały skierowanych do nich słów. Tak 
oto wyglądały te pierwsze dni objawień. 
 Matka Boża ukazywała się  
w postaci siedzącej, na tronie, trzyma-
jąc na ręku Dzieciątko Jezus. 3 lipca 
Maryja obiecała Justynce i Basi, że bę-
dzie przychodziła do nich jeszcze przez 
dwa miesiące. Pragnęła przy tym, by w 
miejscu, w którym się objawia, ludzie 
wybudowali kapliczkę z figurą ku Jej 
czci. To życzenie dziewczynki przeka-
zały księdzu proboszczowi, który po-
stanowił wypełnić prośbę na zakończe-
nie objawień. Mimo wielkich trudności 
w komunikacji, ludzie zaczęli przyjeż-
dżać do Gietrzwałdu i po tygodniu od 
pierwszych objawień można już mówić 
o ponad tysiącu przybyłych pielgrzy-
mów! Wśród nich dużą grupę stanowili 
ludzie chorzy, którzy dowiedziawszy 
się o niezwykłych wydarzeniach, przy-
bywali, aby prosić Matkę Bożą o łaskę 
zdrowia. 6 lipca dziewczęta zapytały: 
„Czy na miejsce objawień mogą przy-
bywać ludzie chorzy?”. Odpowiedź 
Maryi była oczywista – zachęcała ludzi 

   Teraz  
chorzy  

mogą czerpać tę  
wodę na  

uzdrowienie

„
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S. Stanisława Barbara Samulowska 
urodziła się 21 stycznia 1865 roku  
w warmińskiej wsi Woryty. Była naj-
młodszą z trojga dzieci Karoliny i Józe-
fa, ludzi skromnych i  pobożnych, trosz-
czących się o religijne wychowanie. Od 
27 czerwca do 16 września 1877 roku 
w Gietrzwałdzie miała objawienia Mat-
ki Bożej. W 1883 roku, idąc za głosem 
powołania, Barbara Samulowska wstą-
piła do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego à Paulo. Zmarła  
w opinii świętości 6 grudnia 1950 roku 
w Szpitalu Głównym w Gwatemali.

proszących o zdrowie, aby odmawia-
li różaniec, zamawiali Msze Święte  
i żeby czynili pokutę. Widząc ogrom-
ną liczbą chorych przybywających 
na miejsce objawień, proboszcz po-
prosił dziewczynki, by zadały pytanie 
Matce Bożej: czy zechciałaby pobło-
gosławić źródełko, znajdujące się na 
pobliskiej łące. Matka Boża odpowie-
działa, że to źródełko pobłogosławi  
w dniu zakończenia objawień, w świę-
to swojego narodzenia – 8 września.
 Na ostatnie spotkanie przy-
były tysiące ludzi. Maryja, zgodnie ze 
wcześniejszą zapowiedzią, ukazała 
się dziewczynkom, pobłogosławiła źró-
dełko, czyniąc znak krzyża i wypowie-
działa słowa: „Teraz chorzy mogą czer-
pać tę wodę na swoje uzdrowienie”. 
W swoich notatkach ksiądz Weichsel 
zapisał, że 8 września dziewczęta od 
rana były bardzo smutne. Płakały, nie 
mogąc pogodzić się z tym, że nie spo-
tkają już więcej Maryi. Wtedy Matka 
Boża, widząc zatroskane dziewczęta, 
skierowała do nich słowa: „Nie smuć-
cie się, ja zawsze będę przy was”. 
Podniesione na duchu, radosne wró-
ciły do domu. Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom, Matka Boża nadal 
ukazywała się dziewczynkom – była to 
łaska, jakiej Maryja udzieliła im za oka-
zaną gorliwość w realizacji jej próśb. 
Pragnęła się ukazywać, aż figura,  
o którą prosiła, dotrze na miejsce. Figu-
ra niestety została dostarczona z opóź-
nieniem, ostatecznie dotarła 12 wrze-
śnia. Zobaczywszy ją, Justyna i Basia 
zaczęły płakać, mówiły, że Postać, 
którą widzą, jest o wiele piękniejsza niż 
przedstawiony wizerunek. Matka Boża 
zapewniła je, że figura jest odpowiednia 
i może być umieszczona w kapliczce.
  

   Nie 
smućcie  się, ja zawsze 
będe z Wami  

„
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 16 września odbywały się uro-
czyste nabożeństwa. Kapłani na ramio-
nach przenieśli figurę do wybudowanej 
kapliczki. Gdy figura została przenie-
siona, poświęcono gotową kapliczkę. 
Maryja podczas ostatniego objawienia 
poprosiła: „Odmawiajcie codziennie 
gorliwie różaniec”. 
 Dziewczęta, za namową księ-
dza proboszcza, przychodziły trzy razy 
dziennie modlić się na różańcu – rano, 
w południe i wieczorem. Tradycja od-
mawiania różańca w Gietrzwałdzie po-
została niezmieniona do dziś.
Gdy dziewczęta codziennie gorliwie 
odmawiały modlitwę, Maryja ukazy-
wała się w trakcie różańca – trzy razy 
dziennie przez miesiąc. W sumie uka-
zała się w Gietrzwałdzie 160 razy.  
8 września, przy okazji błogosławień-
stwa źródełka, trwało najdłuższe, bo 
aż półgodzinne spotkanie z Maryją.
Wszystkie inne trwały od kilku do kilku-
nastu minut, a Matka Boża objawiała 
się podczas odmawiania różańca, mie-
dzy drugą a piątą tajemnicą. 
 W historii objawień należy 
wspomnieć o najważniejszych kwe-
stiach poruszanych przez Matkę Bożą. 
Maryja prosi o codzienne gorliwe odma-
wianie różańca. To Jej najważniejsza 
prośba. Lourdes i Fatima, to miejsca 
objawień, w których Maryja prosi nas  
o modlitwę na różańcu, ale tak serdecz-
nie i tak wielokrotnie prosi tylko w Gie-
trzwałdzie. Następne życzenie dotyczy 
wybudowania kapliczki i umieszczenia 
w niej figury przedstawiającej „Piękną 
Panią”. Oprócz tego zaproszeni jeste-
śmy do czynienia pokuty. Mamy żało-
wać za grzechy, przemieniać swoje ser-
ca i stawać się lepszymi. Matka Boża 
wielokrotnie podkreślała wielką wartość 
Mszy Świętej, nazywając ją najważniej-
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szą modlitwą. Gdy dziewczynki miały 
wątpliwości, czy wybrać poranny ró-
żaniec, czy Eucharystię, mówiła im: 
„Najpierw wysłuchać Mszę Świętą,  
a potem odmówić różaniec, ponieważ 
tamto jest ważniejsze od tego”. 
 Matka Boża zachęcając 
do posłuszeństwa wobec kapłanów  
w sprawach moralnych, mówiła: „wszy-
scy powinni słuchać kapłanów”. Wzy-
wała także księży do gorliwej modli-
twy: „Kapłani powinni gorliwie modlić 
się do Najświętszej Panny, wtedy Ona 
zawsze będzie przy nich”. Maryja pro-
si także o częste przystępowanie do 
sakramentów oraz o systematyczną 
modlitwę. Modlitwa różańcowa, poku-
ta i pierwszeństwo Mszy Świętej nad 
innymi formami modlitwy dotyczą ży-
cia religijnego. Maryja poruszała także 
sprawy moralno-społeczne, przede 
wszystkim wzywała do trzeźwości, któ-
rej brakowało za rządów pruskich. 

„   Wszyscy 
powinni słuchać 
kapłanów  
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Nagrał, spisał i opracował  
Kl. Sebastian KRUKOWSKI  CRL

 Matka Boża zapewniała, że 
jeśli ludzie podejmą gorącą modlitwę  
i spełnią jej prośby, otrzymają  wiele 
łask. Można wiele opowiadać o tym, jak 
dużo zmian zaszło w życiu ludzi przy-
bywających do Gietrzwałdu. Częste 
przystępowanie do sakramentu pokuty 
i pojednania, codzienne odmawianie 
różańca to pierwsze z nich. Na Warmii 
powstawały niezliczone kapliczki przy-
drożne ku czci Maryi, nastąpił wzrost 
powołań do życia kapłańskiego i zakon-
nego, nastąpiła także zmiana w rozu-
mieniu i przestrzeganiu trzeźwości. 
 Matka Boża obiecała zdro-
wie chorym, którzy będą nawiedzać to 
święte miejsce. Chorzy powinni przede 
wszystkim modlić się i korzystać z wody 
ze źródełka – przez co będą uczestni-
czyć w niezgłębionej tajemnicy –uzdra-
wiającej mocy samego Pana Boga. Już 
za życia księdza Weichsela dokonują 
się oficjalnie potwierdzone cuda, m.in. 
cud uzdrowienia oczu pewnej kobiety. 
W księdze cudów zostało spisanych 
wiele uzdrowień. Mówiąc o nich, mamy 
na myśli przede wszystkim ustąpienia 
chorób, których lekarze nie potrafią wy-
tłumaczyć. Pamiętajmy jednak, że naj-

ważniejszymi cudami, jakie się tu do-
konują, to uzdrowienia dusz. Może do 
nich nie przywiązujemy takiej wagi, jak 
do uzdrowień ciała, ale to one są nam 
bardziej potrzebne. 
 Gietrzwałd, znany z jedynych 
zaakceptowanych objawień maryjnych 
w Polsce, jest miejscem niezwykłym. 
Warto więc znać historię tego miejsca  
i wydarzeń, jakie działy się tu przed 140 
laty. Matka Boża obiecała przecież: „Ja 
zawsze będę z Wami”. Te słowa niech 
będą dla nas nadzieją. Maryja chce 
powiedzieć, że będzie nam pomagać, 
wypraszać dla nas cuda i łaski u swego 
Syna. W bulli papieża Pawła VI można 
znaleźć słowa, według których gietrz-
wałdzkie sanktuarium jest „przodującą 
pobożnością, która jako płomienna po-
chodnia zapala całą diecezję”. 
 To jedno z niewielu miejsc na 
świecie, gdzie Matka Boża postanowiła 
postawić po Wniebowzięciu swą stopę 
na Ziemi, ażeby przynieść wskazówki 
dla ratowania ludzkości przed grze-
chem, złem i przed niewiarą. Działo się, 
dzieje i dziać będzie się tu – wierzę w to 
głęboko – wiele dobrego. Dlaczego? To 
największa tajemnica tego miejsca.

Artykuł napisany w oparciu o słowa  

„
  Ja  zawsze   
będę z wami 

brata Jarosława Marynowskiego CRL,  
skierowane do pielgrzymów  
6 lipca 2016 roku.
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 Objawienia Fatimskie są dziś najbardziej rozpoznawalnymi objawieniami 
Maryjnymi w Kościele katolickim. Na ich temat powiedziano i napisano bardzo 
wiele. Co więcej, pomimo upływu 100 lat od ich zakończenia, są one ciągle żywe 
i aktualne, ponieważ płynące z nich wezwanie Maryi jest, a przynajmniej powinno 
być dla nas ciągłym wezwaniem do spełnienia próśb Matki Bożej. Jak już wyżej 
zostało wspomniane, o objawieniach w Fatimie ukazała się już niezliczona ilość 
publikacji, dziesiątki filmów i reportaży, stąd o ich historii będzie niewiele.  
 Natomiast bardziej zależy mi na tym, aby w tym krótkim artykule przypomnieć raz 
jeszcze tę istotną prawdę, że Maryja przybyła na ziemię, aby ostrzec ludzi przed 
realnymi zagrożeniami, z jakimi muszą zmierzyć się w swoim życiu, a także by 
wezwać swoje dzieci, aby z ochoczym sercem pomagały Jej w ratowaniu dusz 
grzeszników poprzez modlitwę, pokutę, ascezę, post i umartwienie. Zresztą feno-
men Fatimy polega również na tym, że ta prośba jest ciągle aktualna i skierowana 
także do nas, żyjących współcześnie. 
 Skąd pochodzi nazwa wioski – Fatima? Jak to się stało, że pewna miej-
scowość w chrześcijańskiej Portugalii otrzymała imię ukochanej córki Mahometa, 
założyciela islamu?. Otóż w VII wieku półwysep Iberyjski znalazł się pod panowa-
niem muzułmanów, którzy dotarli do Europy z Afryki przez Cieśninę Gibraltarską, 
tworząc na nowo podbitych ziemiach najpierw emirat, a później kalifat Kordoby 
(kalifat jest islamskim ustrojem politycznym, jego odpowiednikiem będzie zachod-
nioeuropejskie cesarstwo). Muzułmanie okupowali te ziemie aż do XII wieku. Pod 
koniec ich pobytu na tych terenach, gdy władcy chrześcijańscy zaczęli odzyski-
wać kontrolę nad półwyspem, rycerz chrześcijański Goncalo Herminques wziął 
do niewoli szlachetnie urodzoną Arabkę o imieniu Fatima i zakochał się w niej, 
zresztą ze wzajemnością. Król Alfonso Henriques – pierwszy król Portugalii, zgo-
dził się na ich ślub pod warunkiem, że Fatima przyjmie chrzest. Tak też się stało. 
Fatima przyjęła chrzest, a młodzi pobrali się. Po śmierci Fatimy Goncalo wstąpił 
do zakonu cystersów, a miejscowość, gdzie pochował małżonkę, nazwał od imie-
nia ukochanej Fatimą. 
 Na kolejne stulecia Fatima niknie w mrokach historii, ale do czasu. 13 
maja 1917 roku Maryja po raz pierwszy ukazała się trojgu dzieciom. Podczas tego 
objawienia Matka Boża prosiła, by codziennie odmawiały różaniec i przychodziły 
do Cova da Iria przez sześć kolejnych miesięcy, 13. dnia o tej samej godzinie.
Podczas trzeciego z rzędu objawienia, 13 lipca 1917 roku, dzieci otrzymały od 
Matki Bożej pierwszą tajemnicę, którą była wstrząsająca wizja piekła, demonów 
oraz mąk, jakie cierpią potępieni. Jak wspominała Łucja, ten widok był tak potwor-
ny, że umarłaby ze strachu, gdyby wcześniej Maryja nie zapewniła jej, że zabierze 
ją do Nieba. Matka Boża uznała najwidoczniej, że przypomnienie ludziom, jakie 
konsekwencje niesie za sobą życie w grzechu, jest sprawą tak istotną, iż postano-
wiła postawić ją jako pierwszą podczas najdonioślejszych objawień Maryjnych w 
historii. Maryja w ten sposób ostrzega ludzi przed realnym zagrożeniem.
Matka Boża wezwała pastuszków do codziennego odmawiania różańca, do po-
stu, umartwienia, pokuty i ascezy. Dziś rzeczywiście częściej jesteśmy skłonni 
podjąć wyrzeczenia, aby np. lepiej wyglądać lub zmieścić się w ubranie o rozmiar 

 Objawienia Fatimskie są dziś najbardziej rozpo-
znawalnymi objawieniami Maryjnymi w Kościele katolic-
kim. Na ich temat powiedziano i napisano bardzo wiele. 
Co więcej, pomimo upływu 100 lat od ich zakończenia, 
są one ciągle żywe i aktualne, ponieważ płynące z nich 
wezwanie Maryi jest, a przynajmniej powinno być dla 
nas ciągłym wezwaniem do spełnienia próśb Matki Bo-
żej. Jak już wyżej zostało wspomniane, o objawieniach 
w Fatimie ukazała się już niezliczona ilość publikacji, 
dziesiątki filmów i reportaży, stąd o ich historii będzie 
niewiele.  
  Natomiast bardziej zależy mi na tym, aby  
w tym krótkim artykule przypomnieć raz jeszcze tę istot-
ną prawdę, że Maryja przybyła na ziemię, aby ostrzec 
ludzi przed realnymi zagrożeniami, z jakimi muszą 
zmierzyć się w swoim życiu. Wzywa swoje dzieci, 
aby z ochoczym sercem pomagały Jej w ratowaniu 
dusz grzeszników poprzez modlitwę, pokutę, ascezę, 
post i umartwienie. Zresztą fenomen Fatimy polega 
również na tym, że ta prośba jest ciągle aktualna  
i skierowana także do nas, żyjących współcześnie. 
 Skąd pochodzi nazwa wioski – Fati-
ma? Jak to się stało, że pewna miejscowość  
w chrześcijańskiej Portugalii otrzymała 
imię ukochanej córki Mahometa, założy-
ciela islamu? Otóż w VII wieku półwysep 
Iberyjski znalazł się pod panowaniem 
muzułmanów, którzy dotarli do Europy  
z Afryki przez Cieśninę Gibraltarską, 
tworząc na nowo podbitych ziemiach 
najpierw emirat, a później kali-
fat Kordoby (kalifat jest islam-
skim ustrojem politycznym, jego 
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13 maja 1917 roku Maryja 

po raz pierwszy ukazała 

się trojgu dzieciom. 

odpowiednikiem będzie zachodnioeuropejskie cesarstwo). Muzułmanie oku-
powali te ziemie aż do XII wieku. Pod koniec ich pobytu na tych terenach, gdy 
władcy chrześcijańscy zaczęli odzyskiwać kontrolę nad półwyspem, rycerz 
chrześcijański Goncalo Herminques wziął do niewoli szlachetnie urodzoną 
Arabkę o imieniu Fatima i zakochał się w niej, zresztą ze wzajemnością. Król 
Alfonso Henriques – pierwszy król Portugalii, zgodził się na ich ślub pod wa-
runkiem, że Fatima przyjmie chrzest. Tak też się stało. Fatima przyjęła chrzest, 
a młodzi pobrali się. Po śmierci Fatimy Goncalo wstąpił do zakonu cystersów,  
a miejscowość, gdzie pochował małżonkę, nazwał od imienia ukochanej Fatimą. 
 Na kolejne stulecia Fatima niknie w mrokach historii, ale do czasu.  
13 maja 1917 roku Maryja po raz pierwszy ukazała się trojgu dzieciom. Podczas 
tego objawienia Matka Boża prosiła, by codziennie odmawiały różaniec i przycho-
dziły do Cova da Iria przez sześć kolejnych miesięcy, 13. dnia o tej samej godzinie.
 Podczas trzeciego z rzędu objawienia, 13 lipca 1917 roku, dzieci otrzy-
mały od Matki Bożej pierwszą tajemnicę, którą była wstrząsająca wizja piekła, 
demonów oraz mąk, jakie cierpią potępieni. Jak wspominała Łucja, ten widok był 
tak potworny, że umarłaby ze strachu, gdyby wcześniej Maryja nie zapewniła jej, 
że zabierze ją do Nieba. Matka Boża uznała najwidoczniej, że przypomnienie lu-
dziom, jakie konsekwencje niesie za sobą życie w grzechu, jest sprawą tak istot-
ną, iż postanowiła postawić ją jako pierwszą podczas najdonioślejszych objawień 
Maryjnych w historii. Maryja w ten sposób ostrzega ludzi przed realnym zagroże-
niem.
 Matka Boża wezwała pastuszków do codziennego odmawiania różań-
ca, do postu, umartwienia, pokuty i ascezy. Dziś rzeczywiście częściej jesteśmy 
skłonni podjąć wyrzeczenia, aby np. lepiej wyglądać lub zmieścić się w ubranie  
o rozmiar mniejsze, niż z pobudek religijnych. W Fatimie dzieci na skutek wezwa-
nia Maryi brały na siebie dobrowolne cierpienia w intencji ratowania grzeszników 
od piekła. Pani z nieba prosiła, aby trójka pastuszków w chwilach cierpień ofia-
rowywała się za grzeszników i modliła następującymi słowami: O Jezu, czynię to 
z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grze-
chy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzieci do tego stopnia 
przejęły się słowami Matki Bożej, iż nosiły pod ubraniami bardzo kłujący powróz. 
Maryja pochwaliła je za to i przekazała im, iż Bóg jest zadowolony z ich wysiłków, 
jednak życzy sobie, by na noc ów sznurek zdejmowały. Najważniejszymi słowami 
wypowiedzianymi wówczas przez Maryję –będącymi jednocześnie drugą częścią 
orędzia fatimskiego – są te, iż z woli Boga ratunkiem dla świata jest powszechne 
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Ono jest ratunkiem tak dla poszcze-
gólnych ludzi, jak i warunkiem zapanowania pokoju na świecie. Przesłanie Matki 
Bożej dotyczące nabożeństw w pierwsze soboty miesiąca jako sposobu wynagra-
dzania Jej Niepokalanemu Sercu, zostało przekazane siostrze Łucji w klasztorze 
w Pontevedra (10 grudnia 1925 r.). 
 Trzecia tajemnica ma charakter apokaliptyczny. Przynosi wizję sądu  
i kary, jakie wiszą nad światem za jego grzechy, oraz męczeństwa rzesz chrze-
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ścijan. Jest w niej mowa o tym, że jeśli 
ludzie nie przestaną obrażać Boga, to  
w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocz-
nie się druga wojna, straszniejsza od 
pierwszej. Zapanuje głód, prześlado-
wanie Kościoła i Ojca Świętego. Zginie 
wiele narodów. Jednak jest także zapo-
wiedź ostatecznego triumfu Niepokala-
nego Serca Maryi. Ratunkiem miało być 
ofiarowanie Rosji Jej Niepokalanemu 
Sercu oraz Komunia Św. wynagradza-
jąca w pierwsze soboty.
 Informacja o pojawieniu się 
Maryi rozeszła się w bardzo szybkim 
tempie. Władze, które były wrogie Ko-
ściołowi katolickiemu, próbowały za 
wszelką cenę uciszyć Franciszka, Łu-
cję i Hiacyntę, aby nie mówili o swych 
spotkaniach z Matką Bożą. Nawet na 
jakiś czas ich aresztowano, a gdy i to 
nie przynosiło skutku, posłużono się 
mediami, aby ośmieszyć dzieci oraz ich 
„rzekome” objawienia. 
 13 lipca 1917 roku Maryja 
zapowiedziała, że 13 października: 
„Uczynię cud tak wielki, aby wszyscy 
uwierzyli, że objawienia są prawdzi-
we”. Niepokalana powiedziała również, 
że będzie to w Cova da Iria, w Fatimie. 
Tego dnia na miejsce objawień przybyło 
kilkadziesiąt tysięcy osób. W pewnym 
momencie pojawił się odblask światła, 
a następnie pojawiła się Matka Boża, 
która powiedziała, że pragnie, aby  
w tym miejscu wybudowano kaplicę ku 
Jej czci. Przedstawiła się jako Matka 
Boża Różańcowa, poleciła, aby odma-
wiać różaniec, oraz że niedługo skończy 
się wojna. Maryja powiedziała także, 
by ludzie nie obrażali już więcej Boga 
grzechami, gdyż i tak został nimi bardzo 
obrażony. Jak opisuje to siostra Łucja,  
w tym czasie ludzie mogli zaobserwo-
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Zapowiedziany 13 lipca 1917 roku cud z nieba był wyczekiwany przez mieszkańców Portugalii.

wać cud słońca. Chmury się rozstąpiły, a słońce zdało się wyglądać jak srebr-
ny dysk. Następnie zaczęło jakby tańczyć, przyspieszać i obracać się, a także 
zmieniać kolory, zbliżało i oddalało się od ziemi. Na końcu powróciło do swego 
zwykłego wyglądu i odzyskało naturalną jasność. Po tym wydarzeniu, które trwało 
około 10 minut, ludzie, którzy byli bardzo przemoczeni od padającego wcześniej 
deszczu, zauważyli, że ich ubrania całkowicie wyschły. Na koniec, jak opisała to 
siostra Łucja, Pani z nieba zniknęła, natomiast zobaczyli św. Józefa z Dzieciąt-
kiem Jezus i Maryję, która była ubrana w białą suknię i niebieski płaszcz. Po tej 
wizji pojawiła się ostatnia, podczas której zobaczyli po raz kolejny Maryję i Jezusa, 
który błogosławił świat. W taki sposób zakończyły się najbardziej znane objawie-
nia Maryjne w historii.
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 Dla wszystkich, którzy nie pozostają obojętni na wezwanie Maryi, poda-
jemy skrótowe przypomnienie warunków prawidłowego odprawienia nabożeń-
stwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. 
1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca – tutaj na prośbę Łucji Pan Jezus 
powiedział, że nie musi to być koniecznie w pierwszą sobotę, ale ważnym jest, 
aby być w stanie łaski uświęcającej i mieć zamiar zadośćuczynienia Niepokala-
nemu Sercu Maryi. 
2. Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca. Po przyjęciu Komunii należy 
wzbudzić intencję wynagradzającą. 
3. Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczynając róża-
niec, należy wzbudzić intencję wynagradzającą. 

Now.  
Tomasz SZYMASZEK

4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemni-
cami różańcowymi w pierwszą sobotę miesią-
ca. Tematyka została ściśle określona przez Niebo: 
mamy pochylić się nad jedną lub kilkoma tajemnica-
mi różańca. Należy przy tym wzbudzić intencję wyna-
gradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać 
Matki Bożej, ani być Jej dziećmi, a nawet okazują 
wrogość wobec Maryi.

Wakacyjny_2017.indd   17 2017-06-23   10:11:48



18

Wakacyjny_2017.indd   18 2017-06-23   10:11:55



19

Now. Sebastian Trzeciak: Księże Janie, chciałbym porozmawiać z Księ-
dzem o wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu. Wiem, że był Ksiądz 
obecny na uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Czy 
pamięta Ksiądz to wydarzenie?  

Ks. Jan Nowak CRL: Pamiętam! Było to ogromne przeżycie, wiek i choroba spra-
wiły, że już nie wszystko pamiętam, ale takiego dnia nie mógłbym zapomnieć.  
Nie pracowałem wtedy w Gietrzwałdzie, przyjechałem tylko na koronację. 

Kto koronował obraz ?

Dokonał tego ówczesny Prymas Polski, ks. Stefan kardynał Wyszyński.

20 października 1963 roku, odpowiadając na prośbę Ks. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego,  
biskupa warmińskiego, papież Paweł VI zezwolił na uroczystą koronację obrazu. Dokonał 
jej 10 września 1967 roku Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, przy współudziale  
Ks. Karola Kardynała Wojtyły, metropolity krakowskiego i Ks. Biskupa Józefa Drzazgi, biskupa 
warmińskiego. 1 czerwca 1967 roku Kongregacja ds. Dyscypliny Sakramentów w Rzymie usta-
nowiła dla diecezji warmińskiej święto Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, ze specjalny formularzem 
mszalnym i brewiarzowym.
Wkrótce po uroczystościach dokonano świętokradzkiej kradzieży koron. Po ich odnalezieniu 
Ks. Biskup Józef Drzazga, 2 lutego 1969 roku, rekoronował obraz.
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Czy oprócz księdza kardynała Wyszyńskiego byli obecni inni biskupi?

Z pewnością był obecny biskup warmiński ks. Józef Drzazga oraz metropoli-
ta krakowski, późniejszy papież, ks. kardynał Karol Wojtyła. Ale nie pamiętam,  
czy był ktoś oprócz nich. 

Jak opisałby Ksiądz przygotowania księży kanoników do koronacji? Jaka 
panowała wtedy atmosfera?

W całym zakonie było to olbrzymie wydarzenie, wszyscy byli przejęci. Nie wszy-
scy mogli być obecni na koronacji ze względu na obowiązki, ale większość nas 
przybyła do Gietrzwałdu. Przed koronacją w każdej parafii modliliśmy sie o po-
trzebne łaski dla zakonu, mieszkańców Gietrzwałdu, wszystkich, którzy byli zaan-
gażowani w przygotowania, oraz o szczęśliwy przebieg koronacji .

 Tysiące pielgrzymów przybyłych na koronację obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Koronacja przebiegła szczęśliwie, ale słyszałem o kradzieży koron? Mógłby 
Ksiądz opowiedzieć o tym wydarzeniu ?

To było okropne, bardzo bolesne... Na koronację przybyły tłumy ludzi, a trzeba 
pamiętać, że kiedyś nie podróżowało się tak łatwo jak teraz. Na zdjęciu widzisz 
tylko część ludzi, reszta stała pod kościołem i za źródełkiem. Kradzież koron to 
najprawdopodobniej zemsta komunistów, którym nie podobał się tłum ludzi obec-
nych na takiej uroczystości. 
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Matka Boża  
Gietrzwałdzka
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LITANIA DO MATKI BOŻEJ  GIETRZWAŁDZKIEJ
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  Matko Boża Gietrzwałdzka, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, uzdrowienie chorych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, ucieczko grzesznych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i  powściągliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, wstawiaj się 
za nami
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi 
pijaństwa,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Módl się za nami Matko Boża Gietrzwałdzka.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wsta-
wiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i 
obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Zdjęcia            z    Gietrzwałdu 

 Kapliczka objawień  Grób proboszcza ks. Augustyna Weichsela

 Źródełko pobłogosławione przez Matkę Bożą

 Fragment klonu, na którym objawiała się Maryja
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Modlitwa jubileuszowa  
na140-lecie objawień Najświętszej Maryi 
Panny i 50-lecie koronacji obrazu Matki 

Bożej w Gietrzwałdzie.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! Królowo Niebios i Pani Aniołów!

 Przed 140-tu laty ukazałaś się na warmińskiej ziemi dwóm dziewczynkom Ju-
stynie  i Barbarze,  aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orędzie Twojego 

Syna. Wzywałaś do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej  
i trzeźwości. Twoja obecność wśród nas umocniła i nadal umacnia Kościół  

i naszą Ojczyznę.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

Poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu, aby pełnić wiernie wolę 
Boga Ojca. Orędowniczko i Pośredniczko łask, uproś u Twego Syna dla nas 

serca całkowicie odnowione, aby kochały Boga i bliźniego ze wszystkich 
swych sił. Nawiedzaj nas, pocieszaj i wspieraj. Przyjdź nam z pomocą i wy-

zwól nas od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Niech za Twym wstawiennictwem grzesznicy dostąpią Bożego miłosierdzia  
i powrócą na drogę świętości.  Uwikłani w różne nałogi niech otrzymają łaskę 

wyzwolenia i dar trzeźwości. Chorzy niech odzyskają zdrowie, samotni, smutni 
i zniechęceni niech odnajdą nadzieję. Niech modlitwa różańcowa jednoczy na-
sze rodziny z Chrystusem, uświęca nas i zapala do dawania świadectwa wiary 

i podjęcia nowej ewangelizacji.

Matko Kościoła!

Uproś nam nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do kate-
chizacji aby Kościół mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów, osoby 
konsekrowane oraz świeckie zaangażowane w dzieło rozkrzewiania wiary.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

Otocz nas swą macierzyńską miłością, aby Chrystus, Twój Syn,
nieustannie rodził się także w nas. Pomóż nam, abyśmy nie ulegali egoizmowi, 

pochlebstwom świata, ani podszeptom złego.

Amen.

Za zgodą Kurii Archidiecezji Warmińskiej
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Czy korony się odnalazły?

Trzeba dziękować Panu Bogu, bo odnalazły się! I obraz powtórnie ukoronowano, 
ale jeśli się nie mylę, zrobił to biskup warmiński ks. Józef Drzazga.

Ma Ksiądz jakieś szczególne wspomnienie z dnia koronacji? 

Kolejki do konfesjonałów tego dnia nie miały końca, dla serca kapłana była to 
ogromna radość, że dzięki koronacji obrazu Matki Bożej tak wiele osób chciało 
się pojednać z Bogiem. Pamiętam też, że właśnie w dzień koronacji wiele cudów 
wydarzyło się przy źródełku.

Na zdjęciu po lewej stronie: ówczesny wizytator Zakonu Kanoników Regularnych ks. Henryk Walczak CRL 

Z prawej: ks. Karol kardynał Wojtyła, metropolita krakowski i ks. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski
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 Jednym z wielu dzieł znajdujących się w gotyckiej bazylice Bożego Cia-
ła jest obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, zwany także Madonną 
z Jabłuszkiem. Umiejscowiony jest w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny. Został wykonany techniką temperową, z folią złotą i srebrną na podkła-
dzie kredowo-klejowym. Jego podobrazie stanowi deska lipy szerokolistnej. 
 Główną postacią obrazu jest Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Uka-

Matka  
Zbawiciela

Na pamiątkę  
10. rocznicy  

koronacji obrazu

zana jest frontalnie, jako stojąca przed parapetem, na którym stoi Dzieciątko.  
W prawej, uniesionej do góry ręce trzyma jabłko (symbol grzechu Adama i Ewy). 
Twarz Madonny ma ciemnoróżową karnację, delikatnie się uśmiecha. Na głowie 
ma złotą, wysadzoną szlachetnymi kamieniami koronę z amarantowym podbi-
ciem, spod której spływają czarne, rozpuszczone w tył i na ramiona włosy. Strój 
madonny to ciemnoczerwona suknia z długimi rękawami, przepasana białą prze-
paską, oraz ciemnoniebiesko zielona peleryna wykończona tkaną złotem lamów-
ką, spięta na piersi złotą broszą. Dzieciątko Jezus jest obnażone, przechylone 
w lewo z delikatnie krzyżującymi się nóżkami oraz lekko odchyloną lewą rącz-
ką. Złote tło obrazu nie jest jednolite. Jego przestrzeń wypełnia powtarzający się 
regularny, kwiecisty ornament. Głowy Madonny i Dzieciątka ujęte są okrągłym, 
gładkim nimbem obwiedzionym dodatkową opaską.
 Kwestie dotyczące powstania obrazu i jego późniejszych dziejów jeszcze 
do niedawna  nie były rozstrzygnięte. Dziejopisarze zakonni powoływali się na 
żywą tradycje klasztorną, która kojarzyła obraz z pierwszymi zakonnikami przyby-
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łymi do Kłodzka w 1405 roku, a jego powstanie na przełom XIV i XV wieku. Dziś 
wiemy, opierając się na badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych nad tym 
obrazem, że powstał w wieku XVI. Historycy są zgodni co do faktu, że wizerunek 
jest połączeniem dwóch stylów, gotyckiego i renesansowego. 
 Obraz ten od początku swojego przebywania w bazylice Bożego Ciała 
cieszył się szczególnym kultem. To właśnie dzięki modlitwie przed tym obrazem 
wierni otrzymywali upragnione łaski. W sposób szczególny obraz ten zaczął cie-
szyć się jeszcze większym uznaniem w pierwszej połowie XVII wieku, za sprawą 
licznych uzdrowień. Do dnia dzisiejszego jest otoczony przez wiernych szcze-
gólnym kultem i nazywany „cudownym obrazem”. W związku z tym, że zyskał 
pobożne uznanie wiernych, oraz dzięki jego niezwykłym walorom artystycznym, 
zdecydowano o jego gruntownej restauracji. 13 maja 2007 roku został ozdobiony 

Zwracający się do cudow-

nej Madonny wierni zawsze 

otrzymywali od Niej pocie-

szenie. Dlatego też Kano-

nicy podjęli starania, by 

ten słynący łaskami obraz, 

dla potwierdzenia wielowie-

kowego kultu, jakim jest 

otaczany, oraz dla odda-

nia czci Matce Bożej, uwień-

czyć koronami. Koronacji 

tej, 13 maja 2007 roku, 

dokonał na Skałce Ks. 

Kard. Stanisław Dziwisz, 

przy współudziale Ks. Pry-

masa Polski Ks. Kard. Józe-

fa Glempa i Ks. Kard. Fran-

ciszka Macharskiego.

Kl. Paweł RACZYŃSKI CRL

złotymi koronami i zainstalowany ponownie w ołtarzu kapli-
cy Zwiastowania po uroczystej liturgii sprawowanej przez 
kard. Stanisława Dziwisza na Skałce. 

Opracowano na podstawie artykułu ks. prof. Kazimierza Łataka CRL 
zamieszczonego w książce „Klasztor Bożego Ciała Kanoników Re-
gularnch Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim”. 
Serdeczne podziękowania dla Księdza Profesora  
za udostępnienie źródła i sprawdzenie tekstu.
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O powołaniu, 
priorytetach 

i wymarzonej parafii 
 z  neoprezbiterem, 
księdzem Łukaszem Murańskim CRL

Kleryk Grzegorz Gałat: Komu za-
wdzięcza Ksiądz odkrycie i rozwój 
swojego powołania?

Ks. Łukasz Murański: Nie będę orygi-
nalny i powiem: Panu Bogu. Jest we 
mnie bardzo mocne przekonanie, że 
Bóg prowadził mnie przez wszystkie 
lata mojego życia, stawiał na mojej 
drodze odpowiednich ludzi, obdarował 
pewnymi zdolnościami i pasjami.

Jakich świętych uważa Ksiądz za 
szczególnych orędowników w nie-
bie w swojej kapłańskiej pracy?

Często modlę się do św. Jana Vian-
neya. Gdy przed wstąpieniem rozezna-
wałem powołanie, w Kościele przeży-
wany był Rok Kapłański i św. Jan Maria 
Vianney był jego patronem. Byłem 
także na Mszy św. w krakowskim semi-
narium, podczas której liturgia eucha-
rystyczna była sprawowana w kielichu, 
który należał do Jana Vianneya, potem 

do Jana Pawła II i kardynała Machar-
skiego. Pamiętam, że bardzo przeży-
łem tę Eucharystię. Wierzę głęboko że 
mam w niebie jeszcze co najmniej jed-
nego orędownika, a mianowicie moją 
babcię. Zawsze miałem przeświadcze-
nie, że babcia Joanna pięknie przeży-
ła swoje ziemskie życie i modli się do 
Boga w mojej intencji.

Z jakimi ruchami i wspólnotami był 
Ksiądz wcześniej związany?

Byłem od 3 klasy szkoły podstawowej 
ministrantem. To pomogło mi poznać 
lepiej liturgię i ją pokochać.

Jaki priorytet obierze sobie Ksiądz 
w swojej kapłańskiej pracy?
To nie jest łatwe pytanie. Chciałbym po-
zostać wierny ideałom, jakie do tej pory 
mi przyświecały, i nigdy nie popaść  
w rutynę. Chcę być z ludźmi i dla lu-
dzi. Pragnę razem z nimi szukać Boga  
w naszym codziennym życiu.
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Jak powinna wyglądać wymarzona, 
idealna parafia? 

Gdyby taka miała istnieć, to pew-
nie byłbym jedyną osobą w tej parafi 
(śmiech). Wymarzona parafia to taka, 
w której będę mógł cieszyć się z ka-
płaństwa, służąc przy tym ludziom, któ-
rzy do mnie przyjdą.

Ksiądz Tischner mawiał: „Najpierw 
jestem człowiekiem, potem chrze-
ścijaninem, a na końcu księdzem” 
…. a kim jest ks. Łukasz Murański?

Na to pytanie najtrafniej mogliby od-
powiedzieć ludzie, którzy choć trochę 
mnie znają. Moja opinia mogłaby być 
stronnicza. Myślę, że to, kim jesteśmy, 
jest dla nas samych trochę zagadką.
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Dlaczego chciał Ksiądz zostać ka-
płanem?

Zawsze trochę bałem się, że usłyszę 
takie pytanie. Może dlatego, żeby – 
tak jak proboszcz z Ars – wskazywać 
drogę do Boga innym ludziom? Taką 
odpowiedź podpowiada mi serce. Pan 
nie powołał mnie znad jeziora, jak nie-
których z Apostołów, ale pierwsze spo-
tkanie z duszpasterzem powołań od-
było się także nad wodą... na basenie  
w Piekarach koło Krakowa (śmiech).

Zawsze Ksiądz chciał być księ-
dzem?

Od dziecka, od kiedy tylko pamiętam. 
Bawiłem się w odprawianie mszy, orga-
nizowałem nawet procesje z monstran-
cją zbudowaną z klocków, spowiada-

łem babcię i dziadka (śmiech). Kiedyś 
podobno jako mały chłopiec powiedzia-
łem jakiemuś kapłanowi, że także będę 
księdzem tak jak on.

Jak rozwijało się powołanie, do ja-
kich szkół Ksiądz uczęszczał?

Szkoła podstawowa i Gimnazjum  
w mojej rodzinnej Sopotni. Liceum wy-
brałem sobie sam, 100 km od domu, 
sam się sobie dziwię, że zdecydowa-
łem się na tak wymagające i oddalone 
od domu liceum, jak Radosna Nowina 
2000 w Piekarach. Teraz coraz bardziej 
widzę, że lata spędzone w katolickim 
liceum to był piękny czas, który przy-
gotowywał mnie do podjęcia decyzji  
o zostaniu kapłanem i zakonnikiem.  
W szkole podstawowej, jak i w liceum 
spotkałem wielu wspaniałych nauczy-
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cieli i uczniów, którzy pewnie wywarli 
niebagatelny wpływ na moje dalsze losy.

Jak wyglądało poinformowanie ro-
dziny o planach Księdza?

Nie chciałem ich zszokować, mama 
chyba podejrzewała, że myślę o ka-
płaństwie, ale chyba rodzice i rodzeń-
stwo nie spodziewali się, że będę chciał 
złożyć śluby zakonne. Przygotowywa-
łem ich etapami, powoli. W rozmowie 
czasem schodziłem na tematy związa-
ne z kapłaństwem i życiem zakonnym, 
podrzucałem jakieś foldery, zaznacza-
łem leksykon zakonny na stronie opisu-
jącej charyzmat kanonicki itp.
 

Bycie świadkiem czy nauczycielem, 
prorokiem czy ewangelizatorem –co 
jest Księdzu bliższe?
Wszystko jest ważne i każda z tych 
rzeczy składa się na bycie dobrym 
księdzem. Chciałbym szczególnie być 
świadkiem, swoim życiem świadczyć 
o Jezusie i Jego Ewangelii. Ludziom 
bardziej potrzeba świadków, jeśli ktoś 
zafascynuje ich przykładem życia , to 
wtedy tacy ludzie będą go słuchać i bę-
dzie mógł on mówić o Dobrej Nowinie.

Jak Ksiądz wspomina czasy w semi-
narium?

To był dobry, błogosławiony czas. Po-
znałem lepiej siebie, ludzi, z którymi 
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Rozmawiał 
Kl. Grzegorz GAŁAT CRL

przyjdzie mi pracować, spotkałem się 
z życzliwością wielu osób. Studia po-
zwoliły mi lepiej przygotować się do 
kapłańskiej posługi, resztę zrobi czas  
i praca duszpasterska na parafii.

Z czego pisał Ksiądz swoją pracę 
magisterską?

Tematem mojej pracy magisterskiej 
były „Akty penitenta w świetle posobo-
rowego nauczania Kościoła”. Inaczej 
mówiąc, pisałem o 5 warunkach dobrej 
spowiedzi. Posługa w konfesjonale to 
nieodzowna część kapłańskiej posługi. 
Chciałem pisać magisterium o czymś, 
co mi się przyda i chyba się udało.

Czym, oprócz pobożnych zajęć, 
Ksiądz się interesuje?

Interesuję się historią, architekturą sa-
kralną – uwielbiam hiszpański barok. 
Moją pasją jest też gwara żywiecka.

Czy miał Ksiądz w swoim życiu se-
minaryjnym chwile zwątpienia? Na 
czym one polegały? Czego dotyczy-
ły?

Wielkich kryzysów i chwil zwątpienia 
nie było, ale czasem pojawiały się oba-
wy o to, czy sobie poradzę, dlaczego 
akurat ja? To wszystko jednak szybko 
mijało i pojawiał się pokój w sercu.

Czy według Księdza dzisiaj łatwo 
jest być kapłanem?

Nie, ale myślę, że kiedyś też nie było 
łatwo. Wielkie rzeczy kosztują dużo 
wysiłku, bycie kapłanem to wielka 
sprawa, która wymaga wysiłku i po-
święcenia.

Jakie słowa zamieścił Ksiądz na ob-
razku prymicyjnym? Dlaczego aku-
rat te właśnie?

Na obrazku znalazły się słowa z pierw-
szego listu św. Jana: „Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim”.  Jest w tym stwierdzeniu 
coś, co mnie urzeka. Chciałem aby, te 
słowa towarzyszyły mi w kapłaństwie.

Co Ksiądz będzie robił w chwilach 
wolnych od obowiązków duszpa-
sterskich?

To, co lubię, byle tylko były to rzeczy 
dobre.

Czego Księdzu życzyć na pierwszej 
parafii?

Radości z tego, że jestem księdzem.

Jakie słowa skierowałby Ksiądz do 
ludzi młodych, aby zachęcić ich do 
pójścia odważnie drogą powołania?

Niech patrzą na dar, jakim jest powoła-
nie, z nadzieją i świadomością, jak bar-
dzo Bóg ich kocha i potrzebuje, skoro 
zaprasza ich do udziału w misji głosze-
nia światu Chrystusa Zmartwychwsta-
łego.

Wakacyjny_2017.indd   29 2017-06-23   10:12:40



30

Wakacje 

 Człowiek na co dzień wy-
konuje swoje obowiązki. Wiadomo,  
że rodzice pracują jak najwięcej, 
by często zatroszczyć się o najlep-
sze kształcenie dzieci. Dzieci na-
tomiast uczą się od poniedziałku 
do piątku w szkole, a zdarza się im  
i cały weekend poświęcić na nadro-
bienie materiału, napisanie zaległych 
prac domowych, przygotowaniesię do 
sprawdzianów. Nieustanna służba nie 
omija także księży, którzy zaangażo-
wani są w duszpasterstwo przy parafii, 
w pomoc drugiemu człowiekowi. Każdy 
ma mniejsze czy większe obowiązki.  
I prędzej czy później, po roku poświę-
conym wypełnianiu tych tysięcy zadań, 
gdy zbliżają się wakacje, pragniemy 
należytego odpoczynku, „naładowa-
nia baterii”. A kiedy je naładować,  
jak właśnie w wakacje! 
 Sposobów na fizyczną rege-
nerację jest wiele i jest ona ważna, ale 
ważniejsza jest ta regeneracja psy-
chiczna, regeneracja duchowa. Fizycz-

na może się realizować poprzez róż-
nego rodzaju wyjazdy,np. na turnusy 
wypoczynkowe, do SPA, nad morze,  
w góry. Można podróżować, zwiedza-
jąc zakątki Polski, Europy, czy świa-
ta. Jest co oglądać, jest gdzie odpo-
czywać. Problem zaczyna się jednak 
wtedy, gdy w czasie urlopu bierzemy 
„wakacje od Boga”. Niestety wtedy 
zapominamy o codziennej modlitwie, 
niedzielnej Mszy Świętej, zdarza się, 
że nie przystępujemy do sakramentów. 
A gdzie miejsce na lekturę duchową, 
na medytacje Pisma Świętego? Ale 
to jeszcze nie wszystko! Niektórzy  
z nas potrafią zostawić na czas wakacji 
„swoją wiarę”… 
 Trzeba się poważnie nad tym 
zastanowić. Dla tych jednak, którzy 
chcą prawdziwie przeżyć wakacje  
z Bogiem, a których jest nie mniej  
od tych, którzy korzystają ze „świec-
kiej” turystyki, proponuję „wystukać” 
w Internecie dowolne hasło związane 
z chrześcijańskimi wakacjami, np. „wa-
kacje z Bogiem”, „rekolekcje w waka-
cje” i inne.   
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 Zauważymy, że różne instytu-
cje, zakony, seminaria, inne stowarzy-
szenia i wspólnoty katolickie oferują 
udział we wspomnianych rekolekcjach 
w klasztorach lub podczas górskich 
wędrówek, pieszych pielgrzymek  
(i nie tylko pieszych, bo na rolkach, ro-
werach, lub na motocyklach) do miejsc 
świętych czy sanktuariów maryjnych, 
udział w spotkaniach powołaniowych 
i wielu innych, które umożliwią nam 
w jakimś stopniu pogłębienie życia 
duchowego, pochylenie się nad ta-
jemnicą i darem swojego życiowego 
powołania. W czasie takich wakacji  
z pewnością poznamy wartościowych 
ludzi, doświadczymy wspólnoty, zawią-
żemy przyjaźnie.
 I nie sądźmy, że nie będzie-
my mieć czasu dla siebie. Nawet ten, 
kto w sercu pragnie doświadczenia 
samotności, postu i pokuty, znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie. Czy 
chcesz odciąć się na chwilę od świata 
i zrezygnować z codziennych wygód? 
Rekolekcje zamknięte, w duchu Lectio-
divina, czy indywidualne dni skupienia 
będą odpowiednie dla Ciebie. A może 
szukasz przygody, zapierających dech 
w piersi widoków, spokojnego snu pod 
gwieździstym niebem, kąpieli w wodzie 
„czystej jak łza”, a przy tym bliskości 
Pana Boga, radości z bycia z drugim 
człowiekiem i relaksu połączonego  

z aktywnością fizyczną? Zainteresuj 
się rekolekcjami z Postem Daniela czy 
z dietą św. Hildegardy (ich uczestnicy 
oprócz duchowych przeżyć chwalą 
się korzyściami fizycznymi – lepszym 
samopoczuciem, zrzuconymi kilogra-
mami), obozami z KSM-em lub harce-
rzami. 
 Pokazałem Ci, drogi Czytelni-
ku, jak wiele jest sposobów na spędze-
nie urlopu w dobrej duchowej atmos-
ferze. Teraz nie powinieneś mówić, że 
nie znajdziesz czegoś odpowiedniego 
dla siebie, bo w wachlarzu propozycji 
na pewno znajdzie się coś dla Ciebie. 
Nieważne, czy jesteś dorosłym, nasto-
latkiem, czy dzieckiem. Ważne, byś 
zdecydował się na wakacje spędzone 
z Panem Bogiem. Teraz czas na Twój 
krok. Decyzja należy do Ciebie. Pokaż, 
że jesteś dzieckiem Bożym i to z Nim, 
z najukochańszym Ojcem, spędź tego-
roczne wakacje!

Kl. Sebastian KRUKOWSKI  CRL
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Wspólnota       Modlitwy  za kapłanów  
   i o powołania kapłańskie i zakonne.

Wspólnota powstała w 2001 roku  
z inicjatywy Zakonu Kanoników Re-
gularnych Laterańskich. W ciągu 
piętnastu lat do wspólnoty dołączyło 
kilkaset osób z całej Polski. Przez 
różne formy modlitwy członkowie 
wspólnoty modlą się za kapłanów, 
braci zakonnych i o powołania.

Osoby pragnące przyłączyć się do 
wspólnoty proszone są o napisania 
e-maila na adres: promotor@kano-
nicy.pl. W mailu należy podać imię  
i nazwisko, adres do korespondencji 
oraz dobrowolną formę modlitwy za 
kapłanów i  w intencji powołań.

Dwa razy do roku członkowie wspól-
noty zapraszani są do Gietrzwałdu, 
aby poznać się i przeżyć wspólnie 
trzydniowe rekolekcje. 
Najbliższe terminy rekolekcji: 1–3 
grudnia 2017 roku oraz 16–18 lute-
go 2018 roku. 

Tak, według opisu dziewczynek, wyglą-
dała Maryja błogosławiąca źródełko.
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Kronika
Seminarium

Opracował: 
Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL

TRIDUUM SACRUM
 Jak co roku w Wielki: Czwartek, Piątek i Sobotę w krakowskiej bazylice 
Bożego Ciała nasza wspólnota zakonna odmawiała Ciemną Jutrznię.

 W Wielki Czwartek Rektor naszego seminarium ks. Wojciech Ćwiękała CRL  
przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej, którą koncelebrował z całą wspólno-
tą krakowską. W czasie uroczystej liturgii dokonał także obrzędu obmycia nóg  
12 mężczyznom. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony  
w procesji do ołtarza adoracji, tzw. ciemnicy, przed którą odśpiewana została kompleta. 
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 W Wielki Piątek o godzinie 15.00 przeszliśmy ulicami Kazimierza  
w Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęło się przy sanktuarium na Skałce. 
W tym roku rozważania wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Ryś, który także popro-
wadził Drogę. Krzyż niosły kolejno różne zgromadzenia zakonne, m.in. także na-
sza wspólnota, oraz inne grupy kościelne. Procesja Drogi Krzyżowej zakończyła 
się przy bazylice Bożego Ciała.
 O godzinie 18.00 w Wielki Piątek w bazylice Bożego Ciała odprawiona 
została Liturgia Wielkiego Piątku, w której wspominaliśmy Mękę i Śmierć Pana 
Jezusa. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Łukasz Bugała CRL. 
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 W Wielką Sobotę, wieczorem, odprawiona została uroczysta liturgia Wi-
gilii Paschalnej, której przewodniczył Przeor klasztoru Bożego Ciała ks. Tomasz 
Szatanik CRL.

 W  Niedzielę Zmartwychwstania, o godzinie 6.00, ksiądz proboszcz Piotr 
Walczak CRL przewodniczył procesji rezurekcyjnej i Mszy Świętej.
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ŚWIĘTO SZAFARZY
 5 maja, we wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kazimierczyka,  
w bazylice Bożego Ciała przy relikwiach świętego odbyła się uroczysta Msza 

Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił metropolita krakowski  
abp Marek Jędraszewski. Współcelebransem podczas tej uroczystości był opat 
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich ks. Giuseppe Cipolloni. Uczestni-
kami tej Mszy Świętej byli nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej Archidiecezji 
Krakowskiej, wraz ze swoim duszpasterzem ks. kanonikiem Jerzym Serwinem.  
To właśnie szafarzom w Archidiecezji patronuje św. Stanisław Kazimierczyk.
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ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
 W sobotę 6 maja wspólnota Kanoników Regularnych Laterańskich prze-
żywała radość z przyjęcia święceń prezbiteratu przez diakona Łukasza Murań-
skiego. Święceń udzielił w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie ks. bp Roman  
Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, z której pochodzi neoprezbiter.

PRYMICJE 
 Niedziela 14 maja była dniem, w którym ks. Łukasz Murański CRL po 
raz pierwszy sprawował Mszę Świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii.  
O godzinie 10.30 w domu księdza prymicjanta miało miejsce tradycyjne błogosła-
wieństwo rodziców. Po błogosławieństwie, procesyjnie wyruszyliśmy w kierunku 

Wakacyjny_2017.indd   37 2017-06-23   10:13:01



38

kościoła parafialnego, gdzie ks. Łukasza przywitał i pobłogosławił ks. kanonik 
Andrzej Tylka, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sopotni Małej. Ka-
znodzieją prymicyjnym był ks. Piotr Walczak CRL, proboszcz parafii Bożego Cia-
ła w Krakowie, który w wygłoszonym kazaniu zwrócił uwagę, jak pięknym darem 
jest sakrament kapłaństwa. Na zakończenie liturgii eucharystycznej ksiądz prymi-
cjant dziękował Bogu, rodzicom i rodzinie za modlitwę i wsparcie, a także udzielił 
wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. 

Tym, którzy chcieliby ofiarą pieniężną wesprzeć nasze pismo oraz  
Seminarium, podajemy numer konta, na który można dokonać wpłaty:

BOŻE CIAŁO ULICAMI KAZIMIERZA 
  15 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w parafii 
Bożego Ciała, uczestniczyliśmy w procesji eucharystycznej ulicami krakowskiego 
Kazimierza. Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą Świętą o godzinie 16.00, której 
przewodniczył Ksiądz Infułat Jakub Gil.
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 ZAPŁAĆ!BÓG
Cor  Unum

Redakcja składa serdeczne podziękowania tym, którzy  
modlitwą wspierają naszą pracę. Słowa wdzięczności kierujemy 
także pod  adresem naszych Współbraci, którzy przyczyniają się 

do rozprowadzania 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:

santuario-fatima.pt
druzynamieszka.pl

krakday.pl
krakowprzewodnik.com.pl

kubaradewocjonalia.pl
hotelprzystan.com

pixabay.com
fotopolska.files.wordpress.com

twotravelingtexans.com
pl.pinterest.com

polskaniezwykla.pl
panoramio.com

kuriermlawski.pl
dziedzictwo.ekai.pl

gosc.pl
fatima.pt

wzasiegu.pl

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

Redakcja

Red. nacz.: kl. Sebastian Krukowski CRL (sebastian.kanonicy@gmail.com) 
Opiekun: ks. Wojciech Ćwiękała CRL
Adres redakcji: COR UNUM Kanonicy Regularni Laterańscy,  
ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków
 

Na okładce: Sanktuarium w Gietrzwałdzie (fot. Dariusz Narwojsz).  
Serdeczne podziękowania dla Pana Dariusza za udostępnienie zdjęć zwią-
zanych z Sanktuarium w Gietrzwałdzie. 
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