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Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
rektor  

Wyższego Seminarium Duchownego 
Zakonu Kanoników Regularnych  

Laterańskich

 W pierwszych tygodniach Nowego Roku oddajemy do Wa-

szych rąk kolejny numer kleryckiego pisma „Cor Unum”. Miniony rok 

2017 przyniósł naszej wspólnocie zakonnej wiele ważnych i radosnych 

wydarzeń i chociaż nie zabrakło również tych smutnych – jak w każdej 

rodzinie – chcemy podzielić się z Wami tym, czym żyjemy.

 Warto docenić pracę pisarską i wydawniczą naszych najmłod-

szych współbraci, którzy kontynuują dzieło swoich poprzedników, po-

mimo że nasze seminarium stanowi nieliczną wspólnotę (każdy zaan-

gażowany jest w tworzenie pisma).

 Życząc miłej lektury, składam wraz z młodszymi współbraćmi 

serdeczne życzenia obfitości Bożej łaski i Opieki Matki Bożej na każdy 

dzień Nowego 2018 Roku. 

 Jednocześnie wyrażam ogromną wdzięczność za wszelką 

modlitwę, życzliwość i ofiarność dla naszego pisma.
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Jubileusz 
w Gietrzwałdzie 

Czas 
wspomnień 
i podsumowań

Przyszedł czas na podsumowania, refleksje, wnioski, nowe pomysły, 
ale i wspomnienia tego, co za nami…
W bieżącym roku kalendarzowym [mowa o roku 2017] w gietrzwałdzkim sank-
tuarium przeżywaliśmy jubileusz 140. rocznicy objawień Matki Bożej Gietrz-
wałdzkiej i 50. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami 
papieskimi.
Działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie do wydarzeń 2017 roku 
podjęliśmy już w drugiej połowie roku poprzedniego. Do początku marca 2017 
roku odbyliśmy wiele spotkań roboczych na szczeblach sanktuaryjnym i diece-
zjalnym. Opracowaliśmy m.in. kalendarz wydarzeń, który wraz z plakatami zo-
stał wysłany do każdej diecezji, aby stamtąd mógł trafić do najmniejszej nawet 
parafii. Być może te działania, jak również osobiste zaangażowanie Metropolity 
Warmińskiego, ks. abpa Józefa Górzyńskiego, spowodowały wzmożone zainte-
resowanie ze strony mediów. W tym miejscu warto podkreślić, że w poprzednich 
latach jubileuszowych tak wielkiego zainteresowania nie obserwowaliśmy.
Patronat prasowy nad uroczystościami objął „ Nasz Dziennik”. W zasadzie  
w każdym ukazującym się numerze nie zapominał o Gietrzwałdzie, na bieżąco 
relacjonował wydarzenia z naszego 
„maryjnego zakątka”, przedstawiał 
wydarzenia historyczne, umieszczał 
wywiady. Wielu sympatykom tego 
miejsca trudno pewnie będzie poże-
gnać się z radiową poranną transmisją 
Mszy św., emitowaną z Gietrzwałdu  
w każdą niedzielę o godz. 7.00 w Ra-
diu Olsztyn. A to wszystko tylko w roku 
jubileuszowym…
Medialne zainteresowanie Gietrz-
wałdem wykazywały również lokalne 
gazety, w tym „Gazeta Olsztyńska”, 
„Nasz Olsztyniak”, ale i te o zasięgu 
ogólnopolskim: „Gość Niedzielny”,  
„W Naszej Rodzinie”, „Różaniec”.

Patronat prasowy:

Media i prasa:
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Warto podkreślić, że oprócz intensyw-
nych przygotowań do sumy odpustowej, 
która w tym roku wypadała 10 września, 
w każdym miesiącu, poczynając od 
kwietnia, przeżywaliśmy wzmożony ruch 
turystyczno-pielgrzymkowy. To prawdo-
podobnie odzew na zaproszenie skiero-
wane do polskich biskupów, władz pań-
stwowych, do każdej parafii w Polsce, by 
odwiedzić nasze sanktuarium. Przez ten 
czas zorganizowano liczne pielgrzym-
ki, rekolekcje, zjazdy. Niektóre z nich 
odbyły się po raz pierwszy: Wojewódz-
ka Pielgrzymka Strażaków (12 maja), 
Pielgrzymka Władz Wojewódzkich, 
Samorządowych i Sołtysów (19 maja), 
Ogólnopolskie Młodzieżowe Czuwanie 
Modlitewne (2 września), Spotkanie Mo-
dlitewne Kapłanów Warmińskich  
(7 września), sympozjum naukowe po-
święcone Sanktuarium Gietrzwałdzkiemu 
(5–7 listopada).

Uroczystości transmitowały:

Modlitewne czuwanie w ramach Triduum 
Modlitewnego

I Wojewódzka Pielgrzymka Strażaków  
(12 maja)

I Pielgrzymka Władz Wojewódzkich, 
Samorządowych i Sołtysów (19 maja)

I Ogólnopolskie Młodzieżowe Czuwanie Modlitewne (2 września)

I Spotkanie Modlitewne Kapłanów Warmińskich (7 września)

Ogólnopolskie Seminarium Mariologiczne 
oraz Międzynarodowe Sympozjum Mario-
logiczne (5–7 listopada)

Główne uroczystości 140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji Obrazu 

Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
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Wszystkie doświadczenia okresu wiosenno-letniego przygotowały nas do 
wydarzeń dni wrześniowych. Niezbyt często (a w zasadzie wcale) wierni 
przybywający na te dni dowiadują się, jak wiele trzeba zachodu, aby dobrze 
przygotować gietrzwałdzkie sanktuarium na tak ważny moment. Czytelnicy 
„Cor Unum” dowiedzą się dziś więcej…
Zespół roboczy powołany do organizacji uroczystości jubileuszowych spotykał 
się intensywnie od lipca do początku września 2017 roku. W ostatnim spotka-
niu i konferencji prasowej brał udział ks. arcybiskup Józef Górzyński, lokalne 
władze zakonne oraz przedstawiciele wszelkich służb zaangażowanych w te 
działania.
Jedną z kluczowych decyzji była ta o wyłączeniu miejscowości Gietrzwałd 
ruchu samochodów osobowych i wytyczeniu nowych objazdów i parkingów. 
Ogrom prac skierowany został również na dokładne przygotowanie miejsca 
celebracji – ołtarza polowego, alei różańcowej, po której prowadzona jest pro-
cesja z obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, oprawy liturgicznej, nagłośnie-
nia, a nawet znalezienia odpowiednich telebimów, aby ułatwić tym, którzy stali 
dalej od ołtarza, lepszy obraz tego, co dzieje się w strefie ołtarzowej.
Tak ogromnego wydarzenia nie dałoby się przygotować bez pomocy wielu 
ludzi, wolontariuszy, parafian, mniejszych i większych organizacji działających 
na terenie Gminy Gietrzwałd. Wśród tych, którzy pokazali ogromne serce, 
należy wymienić lokalnych strażaków, gospodarzy: p. Huberta Lorkowskiego, 
p. Krzysztofa Biadałę, wójta Gminy Gietrzwałd p. Jana Kasprowicza, klery-
ków CRL, ale i wszystkich pracowników gietrzwałdzkiego sanktuarium… bez 
wyjątku!
Po czasie przygotowań w deszczu i błocie, przyszedł dzień 10 września 2017… 
Wyszło słońce… Warto wierzyć!

Poniżej: Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
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…
Sylwia POWIERŻA 

Dyrektor Biura Administracyjno-
-Usługowo-Handlowego Zakonu 

Kanoników Regularnych  
Laterańskich w Gietrzwałdzie  
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Pierwszą niedzielą Adwentu zostali-
śmy wprowadzeni w ten piękny okres 
liturgiczny, który pomaga nam bardziej 
świadomie oczekiwać przyjścia Chry-
stusa Pana, naszego Zbawiciela, nie 
tylko w kontekście świętowania Tajem-
nicy Bożego Narodzenia, ale całego 
naszego życia. Program duszpasterski 
na lata 2017–2019 będziemy obcho-
dzić pod hasłem: „Duch, który umacnia 
miłość”. Przy czym hasło pierwszego 
roku brzmi:  „Jesteśmy napełnieni Du-
chem Świętym” a drugiego: „W mocy 
Bożego Ducha”.

Swoją tematyką rok duszpasterski bę-
dzie poruszał sprawy związane z sa-
kramentem bierzmowania. Abp Wik-
tor Skworc zauważył, że „wciąż wielu 
osobom ochrzczonym brakuje głębszej 
świadomości przyjętego sakramentu 

bierzmowania i obowiązku chrześcijań-
skiego świadectwa na miarę udzielone-
go im daru Bożego Ducha.”.

W dzisiejszych czasach wielu ludzi ma 
problemy z rozpoznaniem działania Du-
cha Świętego. Chodzi tu o Jego obec-
ność i rolę w Eucharystii, czy o pomoc 
w życiu codziennym. Hasło tego roku li-
turgicznego jest adresowane do każdej 
i każdego z nas, którzyśmy otrzymali 
chrzest. W sposób szczególny wielką 
rolę odgrywają w tym roku duszpaste-
rze, ponieważ w głównej mierze na ich 
barkach leży problem uświadamiania  
i ciągłego przypominania nam o działa-
niu Ducha Świętego w Kościele.

Zadaniem na pierwszy rok programu 
duszpasterskiego będzie ukazywanie 
Osoby Ducha Świętego i Jego darów. 

Drugi rok programu poświęcony jest mi-
sji głoszenia Dobrej Nowiny. Program 
ten został podzielony na cztery główne 
cele. Pierwszy z nich – ewangeliza-
cyjny – dotyczy formy przekazywania 
wiedzy o Duchu Świętym. Mogą to być 
rekolekcje, homilie, itd. Kolejnym jest 
cel inicjacyjny. Polega na uświadomie-
niu sobie przynależności do Kościoła,  
a także związku, jaki zachodzi pomię-
dzy sakramentem chrztu, bierzmowa-
nia i Eucharystii. Następnym celem 
stawianym u progu tego roku jest spo-
sób formacji parafialnej. Cel formacyjny 
powinien być kontynuacją konferencji 
wysłuchanych podczas przygotowywa-

Siedem darów 

Ducha 
Świętego:
  mądrość
  rozum
  rada
  męstwo
  umiejętność
  pobożność
  bojaźń Boża

nia się do sakramentu bierzmowania. 
W końcu ostatni z czterech celów to cel 
społeczny. Duszpasterze powinni nie 
tylko działać w Kościołach czy salkach 
parafialnych, lecz również pokazywać 
przykłady działania i pomocy Ducha 
Świętego w życiu społecznym.

Kl. Paweł RACZYŃSKI CRL
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W czasie Ostatniej Wieczerzy Zbawiciel ustanowił swoją Pamiątkę, w której 
chleb i wino stają się Jego Ciałem i Krwią – pokarmem i napojem dającym ży-
cie wieczne. W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK) możemy przeczytać, 
że: Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświę-
ca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają 
Chrystusowi, a przez Niego Ojcu (KKK 1325). Ojcowie Kościoła na Wschodzie 
wielokrotnie wyrażali wiarę w to, co wypowiadamy podczas Modlitwy Euchary-
stycznej, prosząc w epiklezie  (modlitwie o uświęcenie darów) Ojca, by mocą Du-
cha uświęcił przygotowane dary, aby mogły się stać Ciałem i Krwią Jego Syna.

1. RZECZYWISTOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO W EUCHARYSTII

Sobór Watykański II mówiąc o więzi, jaka istnieje pomiędzy zbawczymi wydarze-
niami a liturgią, wyakcentował rolę Ducha Świętego, któremu przypisać należy 
podwójną funkcję. Z jednej strony bowiem, Duch Święty gwarantuje wspólnocie 
liturgicznej obiektywną obecność Chrystusa w sakramentalnej anamnezie (tak  
w teologii określa się uobecnienie), czyli modlitwie (…), w której Kościół wspomi-
na mękę, zmartwychwstanie i chwalebne ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, 
przedstawia Ojcu ofiarę Jego Syna, który nas z Nim pojednał (KKK 1354), z dru-
giej zaś jest interpretatorem eschatologicznej rzeczywistości. Ta podwójna funkcja 
Ducha Świętego w liturgii realizuje się w sprawowaniu sakramentów, a zwłaszcza 
w Eucharystii.

Część I

A. Sakramentalna anamneza w Duchu Świętym
Pełnia objawienia zrealizowała się dopiero w chwili spełnienia obietnicy o po-
słaniu Pocieszyciela, a więc w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty jako realny 
Kontynuator i Interpretator, pomaga zgromadzonym w zrozumieniu, w jaki spo-
sób przychodzi Ten, który jest zawsze obecny, oraz określa wspólnocie sposób 
zachowania się wobec Przychodzącego. Potwierdzenie tej prawdy znajdujemy 
w Ewangelii:  A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
Ten was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem 
(J 14, 26).
To uobecnienie Syna dla nas wraz z całą ekonomią zbawienia, która wyraża się 
poprzez liturgię, stanowi właśnie anamnezę. Dzięki Duchowi Świętemu Kościół 
staje się naocznym świadkiem obecności Pana, a Eucharystia – teofanią. Po-
przez wypełnianie nakazu Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy: To czyńcie na moją 
pamiątkę (Łk 22, 19) czynimy anamnezę Pana. W Najświętszym Sakramencie 
Eucharystii są zawarte prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne Ciało i Krew wraz 
z Duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus (KKK 
1374). Duch Święty działając w akcie anamnezy, nie tylko uobecnia Syna, ale 
także odsłania Jego rzeczywistość przed każdym człowiekiem i uzdalnia do przy-
jęcia Go. Dlatego do pełniejszego poznawania Chrystusa dochodzimy poprzez 
pełne uczestniczenie w liturgii, w której Duch Święty gromadzi Lud Boży i uzdal-
nia go do owocnego udziału w świętych tajemnicach.

Kl. Tomasz SZYMASZEK CRL
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Duch Święty nadto, udzielając wiernym 
wewnętrznego światła, pozwala również 
odkryć we Mszy Świętej Agape – ucztę mi-
łości Chrystusa. Dzięki temu człowiek jest 
uzdalniany do wypełniania swojego powoła-
nia, jakim jest dojście do Ojca przez Jezusa  
w Duchu Świętym. Poucza o tym św. Paweł: 
(…) bo przez Niego (…) w jednym Duchu 
mamy przystęp do Ojca (Ef 2, 18). Papież 
Benedykt XVI w dokumencie pt. Sakramen-
tum Caritatis, w punkcie 12, zwrócił uwagę, 
że Duch Święty był obecny w całym życiu 
Jezusa: (…) jest [Duch Święty] w pełni obec-
ny w całej egzystencji Słowa wcielonego:  
w rzeczywistości Jezus Chrystus począł się 

lub w III Modlitwie Eucha-
rystycznej: Błagamy Cię, 
Boże, uświęć mocą Two-
jego Ducha te dary… aby 
się stały Ciałem i Krwią… 
Jezusa Chrystusa. Stąd 
Benedykt XVI w adhorta-
cji Sacramentum Caritatis,  
w punkcie 13 poucza: 

W tej perspektywie moż-
na pojąć decydującą rolę 
Ducha Świętego w cele-
bracji eucharystycznej, a w 

Opracowano na podstawie: Dąbek T.M., Eucharystia i Duch Święty. Więź teologiczno biblijna, „Ana-
lekta Cracoviensia” 21-22 (1989–1990); Frączek D., Tajemnica krzyża (cz. IV: Dokonawczość pneu-
matyczna), Lublin 2000; Grzelak A., Duch Święty w modlitwach eucharystycznych, „Liturgia Sacra” 4 
(1998) nr 2; Hryniewicz W., Eucharystia – Sakrament Paschalny, AK 447 (1983); Katechizm Kościoła 
Katolickiego.

z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego (por. Mt 1, 18; Łk 1, 35); na początku 
swej publicznej misji, nad brzegiem Jordanu Jezus widzi Go zstępującego Nań  
w postaci gołębicy (por. Mt 3, 16 i par.); w tymże samym Duchu działa On, prze-
mawia i raduje się (por. Łk 10, 21); w Nim może ofiarować samego siebie (por. 
Hbr 9, 14). W tak zwanej „mowie pożegnalnej” przekazanej przez św. Jana, Je-
zus jasno ukazuje związek daru ze swego życia w tajemnicy paschalnej z da-
rem Ducha danym swoim uczniom (por. J 16, 7). Po zmartwychwstaniu, nosząc 
na swoim ciele znaki męki, Jezus może tchnąć Ducha Świętego (por. J 20, 22). 

Syn Boży był napełniony Duchem Świętym i w Nim też Bóg Ojciec staje się do-
stępny ludziom. Tym samym Duchem zostają napełnieni spożywający Euchary-
stię, jednocząc się z Bogiem i między sobą. Podobnie jak Jezus zmartwychwstał 
przez Ducha Świętego, tak i wierni przez Ducha Świętego otrzymają życie. A jeże-
li mieszka w was Duch Tego, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do ży-
cia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (Rz 8, 11). 
Eucharystia dzięki Duchowi Świętemu jest więc swego rodzaju ciałem duchowym 
zmartwychwstałego Chrystusa. Kto spożywa to ciało, w konsekwencji posiada  
w sobie ożywiającego Ducha. 

B. Eucharystia jako epikleza Ducha Świętego
Epikleza to wzywające wołanie. Możemy mówić o epiklezie chrystologicznej, któ-
rej zawołaniem jest „Marana tha”, a także o epiklezie pneumatologicznej, która 
jest prośbą do Ojca o zesłanie Ducha Świętego, lub wezwaniem skierowanym 
bezpośrednio do Ducha Świętego. 
Tutaj zwracamy uwagę na epiklezę rozumianą jako modlitwa mszalna, skierowa-
na do Ojca o Ducha Świętego, by przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystu-
sa, jak czytamy np. w II Modlitwie Eucharystycznej: Uświęć te dary mocą Twojego 
Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa 

szczególności w przeistoczeniu. Świadomość tego jest dobrze udokumentowana 
u Ojców Kościoła. Święty Cyryl Jerozolimski, w swoich Katechezach przypomina, 
że „wzywamy Boga miłosiernego, aby zesłał swego Ducha Świętego na wyłożo-
ne dary ofiarne, aby przemienił chleb w Ciało Chrystusa i wino w Krew Chrystusa. 
To, co Duch Święty dotyka jest przez Niego całkowicie uświęcone i przemienio-
ne”. 

Bez wątpienia w sprawowaniu Eucharystii Duch Święty uświęca człowieka  
w szczególny sposób. W III Modlitwie Eucharystycznej, po prefacji i śpiewie Świę-
ty, Święty, Święty, kapłan wypowiada słowa ukazujące Boga, który przez Jezu-
sa Chrystusa mocą Ducha Świętego ożywia i uświęca wszystko. Chrystus jest 
obecny w zgromadzeniu liturgicznym, a Duch Święty, będąc obecny w człowieku, 
przygotowuje „mieszkanie” dla Chrystusa. Kościół wierzy, że Chrystus sprawuje 
Eucharystię w Kościele, tak jak sprawował ją w Wieczerniku. A ponieważ pod-
czas swojego ziemskiego życia we wszystkim działał mocą Ducha Świętego, tak 
i teraz sprawuje Eucharystię tą samą mocą. Duch Święty sprawia, że słowa „to 
jest Ciało moje… to jest Krew moja…” posiadają rzeczywistą moc przemiany. 
Kościół przez nieustanne sprawowanie Eucharystii, podczas której zanosi prośbę 
do Ojca o zesłanie Ducha Świętego, jest wciąż trwającą Pięćdziesiątnicą. 
   

Grudniowy_2017.indd   14-15 2018-01-11   21:37:25



16 17

Młode  
      wino,  
nowe  
  bukłaki
czyli o dokumencie nie tylko dla zakonników

 2 lutego w Kościele obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Święty 
Jan Paweł II w 1997 roku ustanowił w tym dniu Dzień Życia Konsekrowanego. 
Tego dnia Kościół przeżywa głębszą refleksję nad darem życia poświęconego 
Bogu. W trosce o życie osób, które podjęły praktykę rad ewangelicznych, Insty-
tut Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydał dokument 
„Młode wino nowe bukłaki”. Podejmując jego lekturę, pragnę w kilku zdaniach 
przedstawić pierwsze założenia dokumentu, gdyż może on ubogacić nie tylko 
osoby konsekrowane, ale wszystkich wiernych. 
 Słowa Jezusa „Młode wino, nowe bukłaki” znajdujemy we wszystkich 
Ewangeliach synoptycznych.Mówią o nowej nauce, którą głosi Chrystus. Jezus 
zajmuje odrębne stanowisko niż faryzeusze, przestrzega przed zachowywaniem 
tylko schematów religijnych. Zwraca uwagę na miłość do Boga.Wraz z Jezusem 

zaczął się nowy etap w życiu świata. 
Nauka Chrystusa to właśnie „nowe 
wino”, które nigdy nie traci swojej 
świeżości.
 Pozostaje jeszcze wyjaśnić, 
czym są nowe i stare bukłaki. Młody 
bukłak, o którym mówi Ewangelia, to 
naczynie z miękkiej skóry, umożliwia-
jące „oddychanie” fermentującemu 
winu. Gdy jednak bukłak jest stary,  
a więc wyschnięty i sztywny, nie 
posiada elastyczności umożliwiającej 
mu utrzymanie młodego wina. Wlanie 
młodego wina do starego bukłaka spo-
woduje rozerwanie naczynia, więc  
w konsekwencji utratę i bukłaka,  
i wina. 
 Jezus pomaga nam przyjąć 
wyzwania nowości Jego nauki. Jednak 
słowa o nowych bukłakach zazna-
czają, że potrzebne jest odpowiednie 
środowisko do dojrzewania, aby młode 
wino (nauka Chrystusa) mogło spo-
kojnie oddychać wewnątrz bukłaka, 
fermentować i stać się w przyszłości 
dobrym winem, które można dzielić  
z innymi. 
 Możemy zapytać, jak to 
przesłanie ma się do nas, którzy 
przyjęliśmy naukę Chrystusa? Jest to 
zawsze zaproszenie do odpowiednie-
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go ukierunkowania swojego ducha, otwarcia umysłu i serca. Jednakowoż, aby 
ta odnowa mogła w nas nastąpić, potrzebujemy zmiany dotychczasowego stylu 
życia. Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń, nie nastąpi w nas trwała i rze-
czywista zmiana. Nauka Ewangelii domaga się od nas, abyśmy „zwlekli z siebie 
dawnego człowieka z jego uczynkami,  a przyoblekli nowego”.
 To krótkie streszczenie pierwszych stron dokumentu przeznaczonego 
dla osób konsekrowanych, mówiącego o duchowej odnowie w myśl Soboru 
Watykańskiego II. Dokument wyznacza pewien kierunek, którym powinny pójść 
osoby konsekrowane, aby przynieść owoce dla Kościoła. Może również pomóc 
osobom świeckim w jeszcze głębszym przeżywaniu swojego powołania.
 Ze swojej strony chcę gorąco zachęcić do medytacji nad kolejnymi 
stronami tego ważnego dla osób konsekrowanych dokumentu.  

 Czterdziestego dnia po Bożym 
Narodzeniu - 2 lutego Kościół katolicki 
obchodzi święto Ofiarowania Pańskie-
go. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym 
rodzice musieli poświęcić każdego 
pierworodnego chłopca Panu: Każde 
pierworodne dziecko płci męskiej bę-
dzie poświęcone Panu (Łk 2, 23, por. 
Kpł 5, 7 i 12, 6). Był to symboliczny gest 
poświęcenia Bogu pierwszego potom-
stwa. Aby móc z powrotem zabrać syna 
do domu, wykonywano tzw. obrzęd 
wykupienia, łączony z oczyszczeniem 
matki dziecka. Polegał on na ofiarowa-
niu baranka lub pary synogarlic albo 
dwóch młodych gołębi (Łk 2, 24). Ubó-
stwo Świętej Rodziny nie pozwalało na 
pozostawienie baranka, toteż rodzice 
Jezusa złożyli parę gołębi (por. Kpł 5, 7 
– tzw. ofiara ubogich). Maryja i Józef 
przynieśli zatem swego Syna, jak wszy-
scy rodzice w Izraelu, do Świątyni Jero-
zolimskiej (tej samej, której zburzenie 
przepowiedział ich Syn prawie 30 lat 
później), by oddać Go Panu. Spotkali 
tam starca Symeona i prorokinię Annę. 
Symeonowi Bóg obiecał, że nie zazna 
śmierci, zanim nie ujrzy Syna Człowie-
czego – Mesjasza. Można zatem przy-
puszczać, iż to on był pierwszym, który 
słowami wyznał wiarę w Jezusa jako 

Boga. Wypowiedział bowiem słowa:
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu 
słudze w pokoju,
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów,
Światło na oświecenie pogan i chwałę 
Ludu Twego, Izraela.
 Słowa te powtarza Kościół co-
dziennie jako kantyk Symeona w mo-
dlitwie na zakończenie dnia zwanej 
Kompletą, jako wyraz przygotowania 
na odejście z tego świata w nadziei 
zbawienia. Symeon wygłasza także 
proroctwo o przyszłości Jezusa: Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą (Łk  
2, 34). Czyni to na pamiątkę ofiaro-
wania przez Maryję i Józefa ich pier-
worodnego Syna, Jezusa, w Świątyni 
Jerozolimskiej. W Jerozolimie, gdzie 
Ofiarowanie Pańskie obchodzone było 
już w IV w., odbywały się – zazwyczaj 
nocą – uroczyste procesje ze świeca-
mi. Liturgiczną datę święta wyznacza 
upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi 
po urodzeniu dziecka. W Kościele za-
chodnim święto zostało wprowadzone 
w VII w. W Rzymie papież Sergiusz I 

Grudniowy_2017.indd   19 2018-01-11   21:37:28



20 21

(687–701) postanawia wprowadzić  
w dniu 2 lutego, zwanym dniem  
św. Symeona, procesję, która miałaby 
się odbywać o brzasku. Jej uczestnicy 
trzymali w ręku zapalone świece. Pro-
cesja miała charakter pokutny, o czym 
świadczyły zakładane przez kapłanów 
szaty liturgiczne koloru czarnego. Od 
ok. X w. upowszechniło się poświęca-
nie płonących świec, które symbolizują 
Chrystusa – Światłość świata, bezpo-
średnio nawiązuje do wielkanocnego 
paschału, który wyraża zwycięstwo nad 
śmiercią, grzechem i szatanem.Ofiaro-
wanie Jezusa oznacza początek nowe-
go przymierza i nowego kapłaństwa,  
w którym Syn Boży sam jest Świątynią, 
Kapłanem i Ofiarą. Treść tego świę-
ta podkreśla zamierzoną przez Boga 
powszechność zbawienia, które ma 
objąć nawet pogan. Prawdopodobnie 

procesja podążała do największego 
sanktuarium rzymskiego – bazyliki 
Matki Bożej Większej, i nadała świętu 
Pańskiemu charakter maryjny. 
 W Polsce święto ma charak-
ter zdecydowanie maryjny, nazywane 
jest także świętem Matki Bożej Grom-
nicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezu-
sa do Świątyni Jerozolimskiej, tak też 
przynosi światło wierzącym. W koście-
le dokonuje się poświęcenia gromnic. 
Na znak zawierzenia Maryi w czasie 
klęsk, szczególnie podczas burzy,  
w domach i gospodarstwach, również 
zapala się gromnice. Jako gromnice 
służą też świece chrzcielne, kiedy to  
w życie nowo ochrzczonej osoby wkra-
cza światło wiary, która prowadzi przez 
życie. Zapalone gromnice daje się do 
rąk konającym, by światło świecy pro-
wadziło duszę do Chrystusa.

 Dzień Matki Boskiej Grom-
nicznej miał przez cale stulecia wielkie 
znaczenie w wiejskim roku kalenda-
rzowym. Wtedy pachołkowie i służące 

otrzymywali zapłatę za przepracowa-
ny rok i mogli zmienić chlebodawcę. 
Z maryjnym świętem łączyły się też 
przysłowia wyrażające radość na nad-
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chodzącą wiosnę, jak np. „Gromnica – 
zimy połowica”, „Na Gromniczną mróz 
– chowaj chłopie sanie, szykuj wóz”, 
czy „Na Gromniczną ciecze – to się 
zima wlecze”. W tym dniu pochmurne 
niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś 
słoneczne – przeszkody i trudności.
 Należy też wspomnieć, że od 
1997 roku z woli Jana Pawła II Kościół 
powszechny obchodzi wtedy również 
Dzień Życia Konsekrowanego poświę-
cony modlitwie za osoby, które jak Je-
zus w Świątyni Jerozolimskiej ofiaro-
wują swoje życie na wyłączną służbę 
Panu Bogu i ludziom w niezliczonych 
zakonach, zgromadzeniach i instytu-
tach życia konsekrowanego. Papież 
ustanowił Światowy Dzień Życia Kon-
sekrowanego, stwarzając okazję do 
głębszej refleksji całego Kościoła nad 
darem życia poświęconego Bogu. Mat-
ka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu 
największy Dar, jaki otrzymała – Syna, 
Jezusa Chrystusa, a tym samym skła-
da w ofierze siebie samą. Podobną 
ofiarę, z siebie samych z miłości do 
Chrystusa, składają osoby konsekro-
wane. Podkreślił to Jan Paweł II, mó-
wiąc: Ofiarowanie Jezusa staje się 
wymowną ikoną całkowitego oddania 
własnego życia dla tych, którzy po-
wołani są, aby odtworzyć w Kościele  
i w świecie, poprzez rady ewange-
liczne, „charakterystyczne przymioty 
Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłu-
szeństwo”.
  

 
 
 

opracowano na podstawie 
artykułów ze stron: dmak.info; 
deon.pl; wikipedia; niedziela.pl

Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL

   Ofiarowanie Jezusa  

   staje się wymowną 

ikoną całkowitego oddania 

własnego życia dla tych, któ-

rzy powołani są, aby odtwo-

rzyć w Kościele i w świecie, 

poprzez rady ewangeliczne, 

„charakterystyczne przymioty 

Jezusa, dziewictwo, ubóstwo 

i posłuszeństwo”.

„
 W adhortacji apostolskiej „Vita 
consecrata” Jan Paweł II pisał: „Życie 
konsekrowane znajduje się w samym 
sercu Kościoła jako element o de-
cydującym znaczeniu dla jego misji, 
ponieważ wyraża najgłębszą istotę 
powołania chrześcijańskiego oraz dą-
żenie całego Kościoła - Oblubienicy 
do zjednoczenia z jedynym Oblubień-
cem. Życie konsekrowane nie tylko  
w przeszłości było pomocą i oparciem 
dla Kościoła, ale stanowi cenny i nie-
odzowny dar także dla teraźniejszości 
i przyszłości Ludu Bożego, ponieważ 
jest głęboko zespolone z jego życiem, 
jego świętością i misją”.

 

Dzieciątko Jezus
Figurka Praskiego Dzieciątka Jezus  

w Kościele Panny Maryi Zwycięskiej w Pradze
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Gloria  
in excelsis Deo
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Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże, 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę,  
prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
 Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
 Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
 Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
 Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,   
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!
 K:  Będę się radował w Panu. 
W:  Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
 
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego  
i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości 
oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich paste-
rzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

LITANIA  
DO DZIECIĄTKA JEZUS Wspólnota       Modlitwy  za kapłanów  

   i o powołania kapłańskie i zakonne.

 Wspólnota powstała  
w 2001 roku z inicjatywy Zakonu 
Kanoników Regularnych Laterań-
skich. W ciągu piętnastu lat do 
wspólnoty dołączyło kilkaset osób  
z całej Polski. Przez różne formy 
modlitwy członkowie wspólnoty mo-
dlą się za kapłanów, braci zakon-
nych i o powołania.
 Osoby pragnące przyłą-
czyć się do wspólnoty proszone 
są o napisania e-maila na adres: 
promotor@kanonicy.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 człon-
kowie wspólnoty zapraszani są do 
Gietrzwałdu, aby poznać się i prze-
żyć wspólnie trzydniowe rekolekcje. 
 „Dni Otwartej Furty” odbę-
dą się 2–6 lutego w Krakowie  
i 23–25 lutego w Gietrzwałdzie. 
Jeśli znacie maturzystów lub stu-
dentów zainteresowanych życiem 
kanonickim, to przekażcie im zapro-
szenie na te dni.
 Dni skupienia Lectio Divina 
dla Wspólnoty Modlitwy o Powoła-
nia (i innych osób) w Gietrzwałdzie 
odbędą się 16–18 lutego 2018 „Ob-
lubieniec i Oblubienica. Rekolekcje 
z Samarytanką”
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mieć zarzutu, bo takie są prawa handlu –  produkują masowe kicze, szpetne 
ozdoby choinkowe nakłaniające, żeby zawiesić dosłownie wszystko na tradycyj-
nej choince (oby tradycyjnej – bo coraz częściej spotykam „bożonarodzeniowe 
patyki” lub „bożonarodzeniową przystrzyżoną kulkę na patyku”), niepobłogosła-
wione opłatki wigilijne, masę chińskich zabawek i tysiące migających lampek, 
które mają niby tworzyć nastrój… 
 Magia świąt – powie ktoś, komu może podobają się te rzeczy; inny za-
cznie uciekać i omijać owe skomercjalizowane miejsca, by nie zaśmiecić sobie 
głowy i serca myślami oraz obrazami niezwiązanymi z adwentowym oczekiwa-
niem, przygotowaniem się na przyjście Pana. Na wspomnienie tego pierwszego 
– kiedy Bóg przyszedł, ponad dwa tysiące lat temu, i na to powtórne – na końcu 
czasów, przyjście w chwale. 
 Magia świąt… Magia?! No właśnie. Tu doszedłem do rażącego błędu, 
który występuje przy okazji mówienia o Świętach Bożego Narodzenia. Z czym 
nam się kojarzy magia? Bo mnie z czarami, czarownicami, magami, różdżkami, 

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie. 

On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, 
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. 

Księga Wyjścia 15, 2

„ Życzenia obok są nieprawdziwe, 
gdyż mówiąc o mocy, wskazują 
jako jej podstawę magię, a nie 
jak jest naprawdę i jak potwier-
dza poniższy cytat – Boga.

Magiczne 
Święta?  

NIE, lecz  

 Kolejny już raz poruszam temat komercjalizacji świąt chrześcijańskich. 
Nie żeby zanudzić Was, Drodzy Czytelnicy, ale by ktoś po przeczytaniu mojego 
artykułu podjął własną refleksję nad tym tematem. By móc przeżywać Święta te 
prawdziwe, a nie „sklepowe”. Ja podzielę się swoją refleksją. 
 Faktem jest, że moje podejście do komercjalizacji świąt jest wyjątkowo 
„konserwatywne”, choć nie mogę powiedzieć, że to zjawisko mnie nie dotyczy, 
bo uczestniczymy w nim w jakimś stopniu wszyscy – no, chyba że ktoś nie robi 
zakupów. Niemniej jednak, przechadzając się po galerii handlowej tuż po  
1 listopada, widziałem, jak szybko pogański halloweenowy wystrój zmienił się na 
zamerykanizowany „mikołajkowy” (propagujący disneyowskiego krasnala z La-
ponii albo nordyckiego skrzata – bo dużo krąży tych falsyfikatów chrześcijańskie-
go Świętego), a i wystrój „bożonarodzeniowy” pojawił się niedługo później. Piszę 
te słowa w cudzysłowie, bo mają z prawdziwymi symbolami i tradycją wspólną 
tylko nazwę. Prawie dwa miesiące wcześniej do handlu trafiają symbole, które 
chrześcijaninowi kojarzą się z najpiękniejszymi świętami w ciągu roku liturgicz-
nego. Tak, zakłady przemysłowe chcąc „nieco” zarobić – i do tego nie mogę 
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 Nie da się ukryć, że niestety media i komercja przyczyniają się do 
wykorzystywania naszych chrześcijańskich zwyczajów. Bez szybkiego zasta-
nawiania można podać przykład reklam albo pocztówek, na których widnieje 
napis: „Magicznych Świąt Bożego Narodzenia”. To nie tylko nieporozumienie. 
To herezja, bo jak napisano: „praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do 
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę 
nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzecz-
ności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy 
towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do 
interwencji demonów (KKK 2117). 
 A kto wspomina w ogóle o przeżyciu Świąt Narodzenia w sposób 
poprawny – o tym, żeby podczas wieczerzy wigilijnej odczytać fragment 
mówiący o Narodzeniu Jezusa, żeby połamać się opłatkiem i złożyć bli-
skim życzenia i im błogosławić, czyli wyrażać pragnienie, by Bóg obdarzał 
bliskich szczęściem? Kto mówi o tym, by śpiewać wspólnie kolędy, by 
wspomnieć także tych, których już nie ma z nami przy wigilijnym stole? 
Kto napomknie o tym, żeby pójść na Pasterkę z całą rodziną? Kto wresz-
cie wspomni, by pochylić się nad Tajemnicą tego, że Bóg stał się dla nas 
człowiekiem i przyszedł na świat, aby nas zbawić. 
 Ze swojego dzieciństwa bardzo dobrze pamiętam, że starałem się, 
by w Adwencie zacząć robić duchowe przygotowania do Bożego Narodzenia. 
Uczestniczyłem w rekolekcjach adwentowych i u siebie w parafii, i w katolickiej 
szkole w Lublinie, której byłem uczniem. Robiłem własnoręcznie ozdoby choin-
kowe, co więcej – jednego roku skonstruowałem choinkę oraz ozdoby na nią. 
Nie było w niej nic z komercji. Co roku robiłem nową szopkę. Uwielbiałem  
w Wigilię wstawiać do żłóbka Małe Dzieciątko Jezus. Odliczałem dni od począt-
ku Adwentu, codziennie wykonując obrane przez siebie postanowienia. Choinkę 
ubierałem nie na początku Adwentu, lecz w sam dzień Wigilii – wszystko po to, 
by okazać, Kto w tej uroczystości jest Najważniejszy. Nie magia, tajemne moce, 
lecz proste zwyczaje. Piękne i posiadające niezwykłą symbolikę tradycje mają 
podkreślić, że my – chrześcijanie, razem z naszą Matką Maryją pragniemy ogła-
szać, że Bóg nas zbawił i nieustannie zbawia w Boskiej mocy swojej Miłości.

Kl. Sebastian KRUKOWSKI  CRL,  

który życzy Wam, Drodzy Czytelnicy,  

BŁOGOSŁAWIONYCH  Świąt Bożego Narodzenia 

ciemnymi mocami  
i z satanizmem. To cięż-
ki zarzut, ale Katechizm 
Kościoła Katolickiego 
wyraża się jasno: „Na-
leży odrzucić wszystkie 
formy wróżbiarstwa: 
odwoływanie się do 
Szatana lub demonów 
[…] (por. Pwt 18,10; Jr 
29, 8). Korzystanie  
z horoskopów, astrolo-
gia, chiromancja, wyja-
śnianie przepowiedni  
i wróżb, zjawiska jasno-
widztwa, posługiwanie 
się medium są przeja-
wami chęci panowania 
nad czasem, nad histo-
rią i wreszcie nad ludźmi, 
a jednocześnie pragnie-
niem zjednania sobie 
ukrytych mocy. Praktyki 
te są sprzeczne ze czcią 
i szacunkiem – połączo-
nym z miłującą bojaźnią 
– które należą się jedynie 
Bogu. (KKK 2116)”. 
To łączy się z bałwo-

Rys. Niedopuszczalna formuła życzeń dodatkowo występuje 
tu, na przykładowej pocztówce z Internetu, z przedstawie-
niem bombki jako magicznej kuli.

chwalstwem, które „nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje 
stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono 
miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu 
na to, czy chodzi o innych bogów, czy o demony (np. satanizm), czy o władzę, 
przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. „Nie możecie służyć Bogu 
i mamonie” – mówi Jezus (Mt 6, 24) (KKK 2113). Bezmyślne okupienie się  
w świąteczne buble mające tworzyć „atmosferę”, która niby godnie podkreśli nie-
zwykłość wspomnienia wielkiej dla chrześcijan tajemnicy – Wcielenia się Boga, 
oddania wielkiego podziękowania i zadumy nad tym, że zechciał Bóg, by Jego 
Syn Jezus Chrystus zstąpił z Nieba i za sprawą Ducha Świętego narodził się  
z Maryi Dziewicy – mija się z celem. Okultyzm chce wejść w nasze życie i zastą-
pić nam właśnie chrześcijańskie przeżywania czasu Adwentu i Bożego Narodze-
nia i w zamian za spłycenie lub pominięcie namysłu nad Tajemnicą Przyjścia Je-
zusa Chrystusa na świat w ludzkim ciele – dać nam klimat świąt, nazywany magią. 
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            Nazywam się Paweł Wiśniewski. Urodziłem się 18 września 1998 roku  
w Ostrowi Mazowieckiej. Pochodzę z Zuzeli – wsi położonej na wschodnim Ma-
zowszu, w diecezji łomżyńskiej. Parafię w mojej rodzinnej miejscowości założyli 
w 1448 roku kanonicy regularni z Czerwińska, którzy sprawowali w niej posługę 
do końca XVIII wieku. W roku 1901 w Zuzeli przyszedł na świat i został ochrzczo-
ny przyszły Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Poczytuję sobie za wielką 
łaskę i zobowiązanie, że mogłem przyjąć chrzest przy tej samej chrzcielnicy co 
Sługa Boży i dorastać na tej ziemi, na której rozpoczęła się jego droga do świę-
tości.
            W latach 2005–2014 uczyłem się w szkole podstawowej i gimnazjum  
w Nurze, mojej miejscowości gminnej. Następnie, do 2017 roku, kontynuowałem 
edukację w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza  
w Sokołowie Podlaskim, którą zakończyłem otrzymaniem świadectwa dojrzało-
ści.
            Od najmłodszych lat szczególnie interesowałem się jedną dziedziną wie-
dzy (oczywiście spośród wielu innych) – historią. Z powodzeniem brałem udział 
w różnego rodzaju konkursach i projektach. Mogę zaryzykować stwierdzenie,  
że historia zbliżyła mnie do Boga; wszak to On, a nie kto inny, jest jej Panem.  
            Równocześnie rozwijało się moje życie religijne. Po Pierwszej Komu-
nii Świętej zostałem ministrantem w kościele parafialnym. Posługę przy ołtarzu 
pełniłem również w kościele Salezjanów, w pobliżu mojego liceum. Uczestniczy-
łem w konkursach wiedzy religijnej i biblijnej. Przystąpiłem do koła różańcowego  
w mojej rodzinnej Zuzeli.
            Zamiłowanie historyczne sprawiło, że, gdy poznawałem dzieje mojej para-
fii, dowiedziałem się o Zakonie Kanoników Regularnych. Z biegiem lat zbierałem 
coraz więcej informacji i pojawiały się pierwsze myśli o ewentualnym wstąpieniu 
do tej wspólnoty. Okres nauki w liceum upłynął pod znakiem rozważań, co mam 
dalej w życiu robić. Ostatecznie, mimo że zostałem przyjęty na studia historyczne, 
prawnicze i administracyjne, zdobyłem się na odwagę i zdecydowałem o wejściu 
na drogę życia zakonnego. I tak, od 27 sierpnia 2017 roku, jestem nowicjuszem 
u Kanoników Regularnych Laterańskich.
            Pobyt w klasztorze krakowskim rozpoczął się od symbolicznego przejścia 
przez kratę i dalej, po monumentalnych schodach, do góry. Nie było to łatwe, po-
nieważ miałem ze sobą ciężkie walizki, lecz współbracia podali mi pomocną dłoń. 
To, prawdę mówiąc prozaiczne doświadczenie, już pierwszego dnia uświadomiło 
mi, że Zakon jest nie tyle wspólnotą, co rodziną.
            Dzięki dotychczasowej formacji w nowicjacie głębiej pozna-
łem znaczenie Pisma Świętego i wartość modlitewnego rozważania za-
wartych w nim treści, podjąłem ponadto praktykę codziennej lektury du-
chowej. Najważniejszym punktem każdego dnia jest Msza święta. Czas 
odmierzają odmawiane wspólnie, o stałych porach, godziny brewiarzowe. 

            Pozostaje mi więc modlić się, uczyć i wszystko postawić na Maryję, jak to 
uczynił mój rodak, Prymas Tysiąclecia.

Pokrótce 
o sobie
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w roku 

Jubileusz ślubów zakonnych:

65 lat - ks. Tadeusz Masłowski CRL (Kraków)  

55 lat - ks. Zygfryd Zastocki CRL (Ełk)

50 lat - ks. Zdzisław Siuta CRL (Straduny)
 
Jubileusz święceń kapłańskich:

60 lat - ks. Jan Nowak CRL (Kraków) 

55 lat - ks. Stanisław Więzik CRL (Kraków)

50 lat - ks. Opat Giuseppe Cipolloni CRL 
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Zmarł w Boże Narodzenie, w wieku 73 lat, z których 55 przeżył w Zakonie 
Kanoników Regularnych Laterańskich. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 29 grudnia 2017 roku o godzinie 9:30 w Gietrzwałdzie.

To właśnie z gietrzwałdzkim klasztorem związany był w ostatnich latach 
ksiądz Stefan Porossa CRL. W Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
był kaznodzieją, spowiednikiem i opiekunem kół różańcowych. Wcześniej 
posługiwał we wszystkich kanoniach Polskiej Prowincji Zakonu Kanoni-
ków Regularnych. Był proboszczem, przeorem, katechetą, duszpaste-
rzem kolejarzy, duszpasterzem chorych i osób niepełnosprawnych.

Po ciężkiej chorobie narodził się dla nieba, gdy Bóg narodził się dla ziemi,
w Boże Narodzenie 2017 roku.

 “Posługuję w Gietrzwałdzie z przerwami od 20 lat. Jak się okazało, należę 
w rodzinie do czwartego pokolenia związanego z Gietrzwałdem. W domu 
rodzinnym mówiło się, że moja prababcia, która mieszkała na terenie die-
cezji pelplińskiej, jeździła tam, gdzie „w Ostprojsach” [niem. Ostpreußen 
– Prusy Wschodnie – przy. red.] objawiała się Matka Boża. Dopiero gdy 
wstąpiłem do zakonu i przyjechałem do Gietrzwałdu, skojarzyłem pew-
ne fakty i domyśliłem się, że mówiła 
o tym miejscu. Myślę, że moja obec-
ność stanowi jakby klamrę spinającą 
spotkania z Maryją gietrzwałdzką.
Prywatnie mogę powiedzieć, że przez 
wstawiennictwo Matki Bożej dozna-
łem tutaj wielu łask, dlatego ile mam 
sił, staram się służyć nie tylko poprzez 
modlitwę różańcową, ale Eucharystię, 
posługę w konfesjonale, głoszenie 
słowa Bożego, by pielgrzymi mogli 
spotkać się tutaj nie tylko z Maryją, 
ale poprzez łaskę również z Jej Bo-
skim Synem”. (Z ostatniego wywiadu  
z księdzem Stefanem dla Radia Podlasie 
– wrzesień 2017 roku)

1944-2017

Utworzyłeś mnie z ziemi i przyodziałeś 

ciałem, Panie, mój Zbawicielu, spraw, 

bym powstał żywy w dniu ostatecznym 

(z Liturgii Godzin)

Ks. Stefan 
Porossa  

CRL 

ŚP.
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PRZYJĘCIE DO NOWICJATU
 27 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Świętego Augustyna, postulant 
Paweł Wiśniewski został przyjęty do nowicjatu w naszej wspólnocie zakonnej. 
Uroczyste Nieszpory poprowadził i przyjęcia do nowicjatu dokonał Wizytator 
Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich ks. Marian 
Szczecina CRL. 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. AUGUSTYNA – ŚLUBY ZAKONNE
 28 sierpnia, w Uroczystość Ojca Naszego Świętego Augustyna,  
w krakowskiej Bazylice Bożego Ciała nasi współbracia now. Sebastian Trzeciak 
i now. Tomasz Szymaszek otrzymali strój zakonny oraz złożyli swoją pierwszą 
profesję zakonną na trzy lata. Kl. Grzegorz Gałat CRL przedłużył profesję o rok.
 Kazanie podczas Mszy Świętej wygłosił Wizytator Polskiej Prowincji 
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich ks. Marian Szczecina CRL.  
Na Eucharystii obecni byli wierni z Parafii, nasi Współbracia, a także rodziny 
neoprofesów.

Kronika
Seminarium

REKOLEKCJE ZAKONNE
 W dniach od 21 do 25 sierpnia 2017 r. odbywały się w krakowskim klasz-
torze Bożego Ciała rekolekcje dla Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regu-
larnych Laterańskich. W ćwiczeniach duchowych uczestniczyli kapłani, bracia 
zakonni, klerycy, nowicjusze i postulanci. 
 Rekolekcje zakonne poprowadził o. Szczepan Praśkiewicz, karmelita 
bosy. W codziennym porządku dnia znalazły się: Eucharystia z homilią Ojca Re-
kolekcjonisty, konferencje i wspólna celebracja Liturgii Godzin.
 

Grudniowy_2017.indd   34-35 2018-01-11   21:37:45



36 37

JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE  
W GIETRZWAŁDZIE 
 W dniach 9 –10 września 2017 r. przeżywaliśmy główne uroczystości ku 
czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w 140-lecie Jej objawień i 50. rocznicę koronacji 
Cudownego Obrazu. Odpust rozpoczęła Msza Święta połączona z Nieszporami, 
sprawowana w sobotę 9 września o godzinie 18.00. Eucharystii przewodniczył  
i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji legnickiej Adam Bałabuch.   

 O północy przy kapliczce objawień została odprawiona Msza Święta  
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, której przewodniczył nasz neopre-
zbiter, ks. Łukasz Murański CRL. Słowo Boże, w którym podzielił się z wiernymi 
historią własnego powołania, wygłosił ks. Giuseppe Cipolloni CRL, opat gene-
ralny naszego Zakonu. Po Eucharystii wierni przeszli w procesji ze świecami do 
Cudownego Źródełka.
 Punktem kulminacyjnym obchodów była Msza Święta na Błoniach Gie-
trzwałdzkich w niedzielę 10 września o godzinie 11.00. Eucharystię celebrował 
i homilię wygłosił Prymas Polski, abp Wojciech Polak. Obecni byli liczni biskupi, 
księża i osoby konsekrowane, przedstawiciele władz państwowych i samorządo-
wych oraz ok. 100 tys. pielgrzymów.

WAKACJE KLERYCKIE
 Po zakończonych rekolekcjach i złożeniu ślubów zakonnych przez na-
szych współbraci, od 28 sierpnia do 3 września 2017 r. wraz z Księdzem Magi-
strem Wojciechem Ćwiękałą CRL przebywaliśmy na wspólnotowych wakacjach 
w Kirach k. Zakopanego. Korzystaliśmy z gościnności Księdza Wizytatora  
i Księdza Stanisława Woźniaka CRL. Pobyt w górach był świetną okazją do 
odpoczynku i podziwiania piękna przyrody. 
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PIELGRZYMKA STUDENTÓW DO SANKTUARIUM JANA PAWŁA II 
 We wtorek, 3 października, wraz z ks. rektorem Wojciechem Ćwiękałą 
CRL, przybyliśmy do krakowskich Łagiewnik na doroczną pielgrzymkę wspól-
noty akademickiej UPJPII do sanktuarium świętego Jana Pawła II „Totus Tuus” 
w Krakowie, aby uczestniczyć w modlitwie o dobre i wartościowe owoce naszej 
pracy w nowym roku akademickim 2017/2018. Po powitaniu wszystkich studen-
tów i pielgrzymów przez rektora Uniwersytetu ks. prof. dra hab. Wojciecha Zy-
zaka, rozpoczęła się konferencja naukowa pt. „Kardynał Karol Wojtyła o miejscu 
i znaczeniu św. Jadwigi Królowej”, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Urban. 
Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prof. dr hab. 
Wojciech Zyzak – rektor UPJPII, a homilię wygłosił o. Grzegorz Prus OSPPE – rek-
tor WSD Ojców Paulinów. W ten sposób zawierzyliśmy rozpoczynający się rok 
akademicki Bożej opiece i wstawiennictwu św. Jana Pawła II. 

MSZA ŚWIĘTA W 150. ROCZ-
NICĘ URODZIN KS. OPATA 
JÓZEFA GÓRNEGO CRL
 W 150. rocznicę urodzin  
ks. Józefa Marii Górnego CRL (opata 
klasztoru Bożego Ciała w latach 
1932–1938), przypadającą 1 paź-
dziernika 2017 r., została odprawiona 
w Bazylice Bożego Ciała uroczysta 
Msza Święta dziękczynna za jego 
życie i posługę. Główny celebrans –  
ks. dr Stanisław Więzik CRL – w ho-
milii nakreślił duchową sylwetkę opata 
Górnego, przedstawiając go jako 
człowieka wiary i odnowiciela życia 
kanoniczego w Polsce.
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WYPOMINKI
 W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz we Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych modliliśmy się za zmarłych polecanych w wypominkach. 
Tradycyjnie gościliśmy u naszych Współbraci w Ełku, Drezdenku i Mstowie. 
Również polecaliśmy Bogu zmarłych z parafii w Krakowie. Pragniemy podzię-
kować za ofiary składane przy okazji wypominek. Będą one przeznaczone na 
potrzeby naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Za umożliwienie zbiórki wypominek słowa wdzięczności kierujemy w stronę 
księży przeorów: ks. Pawła Grenia CRL, ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL,  
ks. Łukasza Grzechcy CRL, ks. Tomasza Szatanika CRL oraz ks. proboszcza 
Piotra Walczaka CRL .

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W KLASZTORZE
 6 grudnia 2017 r., zgodnie z tradycją, przeżywaliśmy odwiedziny  
św. Mikołaja. Biskup Miry, idąc z nami w orszaku, pukał do drzwi starszych 
współbraci i każdego darzył swym uśmiechem i drobnym upominkiem. W za-
mian za odwiedziny nasi współbracia i nas hojnie obdarowali. Za ten miły gest 
serdecznie dziękujemy. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
 W dniu 7 października w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
na Stradomiu wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej Eucharystii, której przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. wizytator Kryspin Banko CM. We Mszy Świętej uczestni-
czył także ks. dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII ks. prof. dr hab. Arkadiusz 
Baron oraz księża wykładowcy i seminarzyści przybyli na tę uroczystość. Po mszy 
św. w auli Instytutu ksiądz rektor Paweł Holc CM przywitał wszystkich obecnych, 
słowo wstępne wygłosili ks. wizytator Kryspin Banko CM oraz dziekan ks. prof. dr hab. 
Arkadiusz Baron. Następnie studenci z I roku, a wśród nich nasz współbrat  
kl. Sebastian Trzeciak CRL, otrzymali indeksy. Uroczystość dopełnił ks. dr Wacław 
Umiński CM wykładem zatytułowanym „Oddziaływanie Konwiktu Teologicznego  
w Warszawie w latach 1918–1939 na polu formacyjnym i edukacyjnym”.

KONCERT KOLĘD
 12 grudnia wzięliśmy udział w nagraniu koncertu kolęd w naszej ba-
zylice Bożego Ciała w Krakowie. Tradycyjne polskie kolędy zaśpiewali m.in.: 
Kayah, Margaret, Kasia Kowalska, Piotr Cugowski i Sound’N’Grace. W Bazylice 
Bożego Ciała w Krakowie pojawili się Mali Giganci, a także artyści tacy jak Ewe-
lina Lisowska czy Mateusz Ziółko. Towarzyszył im chór dziecięcy, a na zakoń-
czenie wszyscy artyści wspólnie zaśpiewali m.in. kolędę „Bóg się rodzi”, 
której słowa, do tradycyjnej melodii poloneza, napisał poeta Franciszek Kar-
piński. Wszystkie utwory zostały wykonane w aranżacji Jacka Tarkowskiego. 
Koncert poprowadzili Ewa Drzyzga oraz Olivier Janiak. Nasza bazylika na czas 
koncertu została przyozdobiona piękną świetlną iluminacją. Wieczór kolęd  
z Krakowa można było zobaczyć o godz. 20:05 w Wigilię na antenie telewizji 
TVN. Całe nagranie można obejrzeć na player.pl
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WIGILIA I PASTERKA W BOŻYM CIELE
 Świętowanie Narodzenia Pańskiego w klasztorze Bożego Ciała roz-
poczęło się od Nieszporów odmawianych w kaplicy zakonnej. Ksiądz przeor 
Tomasz Szatanik CRL udzielił absolucji generalnej i złożył świąteczne życzenia 
wszystkim współbraciom. 

 Po modlitwie udaliśmy się do refektarza; tam wysłuchaliśmy opisu Boże-
go Narodzenia według św. Łukasza, podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do 
wigilijnej wieczerzy, której zwieńczeniem było wspólne śpiewanie kolęd. 

 O północy odprawiona została Pasterka, której przewodniczył Ksiądz 
Przeor, natomiast homilię wygłosił ksiądz proboszcz Piotr Walczak CRL. Dopeł-
nieniem uroczystości było odsłonięcie figurki Dzieciątka Jezus spoczywającej  
w żłóbku.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KS. STEFANA POROSSY CRL
 W piątek, 29 grudnia 2017 r., w Gietrzwałdzie odbyły się uroczystości 
pogrzebowe naszego zmarłego współbrata, ks. Stefana Porossy CRL. Rozpo-
częły się o godzinie 9:15 wprowadzeniem ciała do Bazyliki w Gietrzwałdzie.  
O 9:30 została odśpiewana jutrznia za zmarłego. O godzinie 10:00 rozpoczęła 
się Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Wojciecha Ziemby, 
którą koncelebrowali kapłani przybyli ze wszystkich kanonii polskiej prowincji 
naszego zakonu, księża Archidiecezji Warmińskiej i kapłani ze Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy, do którego należy brat księdza Stefana. Homilię wygłosił  
ks. Józef Stramek CRL. Na zakończenie liturgii wszystkim uczestnikom po-
dziękował ks. Marian Szczecina CRL, wizytator Polskiej Prowincji Zakonu 
Kanoników Regularnych Laterańskich. Po zakończeniu Mszy odprowadziliśmy 
ciało naszego zmarłego współbrata do grobowca zakonnego na gietrzwałdzkim 
cmentarzu. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. infułat Jan Jerzy Górny. 
Liczni parafianie z Gietrzwałdu, Drezdenka, Harbutowic, Krakowa, Ełku i innych 
miejscowości, z którymi związany był ks. Stefan Porossa, przybyli, aby towarzy-
szyć mu w ostatniej drodze ziemskiego pielgrzymowania.

KOLĘDA W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
 W Święto Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 2018 r., przeżywaliśmy wizytę 
kolędową. Ksiądz Łukasz Bugała CRL poświęcił i pobłogosławił miejsca nasze-
go zamieszkania i pracy. Wspólnie modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla 
naszych współbraci w Nowym 2018 Roku.
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