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Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
rektor  

Wyższego Seminarium Duchownego 
Zakonu Kanoników Regularnych  

Laterańskich

 Trwając w radości Świąt Wielkanocnych oddajemy do rąk na-

szych Drogich Czytelników kolejny numer Cor Unum. 

 Autorzy artykułów tego wydania proponują dość różnorodną 

tematykę, jeśli chodzi o treść, jednak w dużej mierze skupioną wokół 

przeżywanego okresu liturgicznego, w którym to przeżywamy najważ-

niejsze tajemnice naszej wiary. Z uwagi na pewne trudności technicz-

ne, niezależne bezpośrednio od nas, przypominamy także w obecnym 

numerze artykuły z poprzedniego wydania, które wyszło w minimalnym 

nakładzie (właściwie tylko dla potrzeb własnych). W imieniu kleryków 

naszego zakonnego seminarium serdecznie zapraszam do lektury 

obecnego wydania naszego pisemka.

 Naszym Drogim Czytelnikom i Dobrodziejom wyrażam głębo-

ką wdzięczność za wsparcie duchowe i materialne oraz życzę radości 

i nadziei chrześcijańskiej, które wypływają z przeżywanej Tajemnicy 

Zmartwychwstania Pańskiego.      
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Wieki Post jest czasem pracy nad sobą, każdy stara się 
pochylić nad wadami, nad czymś, w czym nie domagamy, 
nad dobrem, które zaniedbujemy. Ta duchowa wędrówka ma 
przygotować nas do przeżywania pamiątki Śmierci  
i Zmartwychwstania Chrystusa. Okres Wielkiego Postu już 
się zakończył, ale nasza wędrówka trwa dalej. Pragnę razem 

KTORYS  
ZA NAS
CIERPIAL...I

I

z Wami pochylić się raz jeszcze nad przeżywanymi Tajemnicami naszego Zba-
wienia. Nad tym, że „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć…”(Łk 9;22), by nas 
zbawić.

Pocałunek zdrady na obrazie Michelangelo Merisi da Caravaggio, Pojmanie Chrystusa

I
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Pocałunek zdrady na obrazie Michelangelo Merisi da Caravaggio, Pojmanie Chrystusa

Jezus zostaje sprzedany przez ucznia
„Podczas wieczerzy, gdy diabeł zajął się już tym, by Judasz, syn Szymona Iska-
rioty, Go wydał…” (J 13;2), Jezus już wie, że został zdradzony. Zapowiada to, 
mówiąc: „Uroczyście zapewniam was: Jeden z was mnie zdradzi”(J 13;21b).  
Nie powstrzymuje się jednak przed umyciem nóg Judaszowi, nie odbiera mu 
możliwości uczestniczenia w Ostatniej Wieczerzy. Nie oskarża go, nie poniża, 
nie wyjawia tego, co zrobił. Jak bardzo bolało Jezusa to, że zostaje sprzedany 
przez swojego przyjaciela. Człowieka, który spędził z Nim tak dużo czasu, które-
mu zaufał, którego powołał…
Jezu, nie uniosłeś się gniewem, nie krzyczałeś, nie używałeś szorstkich słów… 
Wielka łagodność, wielka cierpliwość naszego Pana. Ucz mnie, Jezu, bym potra-
fił w trudach życia kierować się Twoją łagodnością, Twoją cierpliwością. 

Zaparcie się Piotra
Nawet ten najgorliwszy, któremu powiedziałeś: „Ty jesteś Piotr, czyli skała, a na 
tej skale zbuduję Mój Kościół…” upada. Przyjaciel, towarzysz wędrówek, mówi 
„Ja nie znam tego człowieka”. Kur pieje, Piotr gorzko płacze. Jak niewiele trzeba 
było, aby zrozumiał swój błąd i się nawrócił. Zatopił się w Twoim niezgłębionym 
miłosierdziu. A nam – jak wiele czasu potrzeba, by zapłakać nad swoim grze-
chem?
Piotr trzykrotnie zapiera się prawdy... A nam – jak często zdarza się minąć  
z prawdą? Czy jak Piotr zaczynamy nad tym płakać? Czy staramy się powstać  
z upadku, naprawić błąd?

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Zaparcie się św. Piotra
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Jezu, pozwól mi gorzko zapłakać nad moimi winami. Naucz mnie, błądzącą 
owcę, błagać o miłosierdzie. Daj mi łaskę szczerej skruchy. 

Precz, precz, ukrzyżuj Go!
Wołali: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie”, wołali: „Król 
Izraela”. A teraz słyszysz tylko: „Precz, precz, ukrzyżuj Go!”. Pogański sędzia 
jest gotów Cię uwolnić, nie znajduje w Tobie winy, ale Twoi rodacy wylewają 
złość na Ciebie. Otrzymali tyle dobra, znaków i cudów. Szybko zapomnieli,  
że gdy kilkoma chlebami nakarmiłeś tłum ludzi, chcieli obwołać Cię królem.  
Łatwiej jest wybrać ten świat, ziemskiego króla, a Jezusa ukrzyżować.
Jak często idziemy za tym światem? Jak często wołamy „Ukrzyżuj Go, ukrzy-
żuj!”? Może czasem nie zdajemy sobie sprawy, że często krzyczymy „Precz  
z Nim!”, gdy On zaprasza nas na spotkanie, gdy składa Siebie w ofierze  
za nas…
Daj mi, Chryste, Twoją miłość, naucz mnie zawsze wybierać Ciebie. Pokazałeś 
mi, jak w milczeniumam znosić złorzeczenia i oskarżenia.

Wypełniło się
Dopełniłeś wolę Ojca, zrobiłeś wszystko, co było konieczne do naszego zbawie-
nia. Każda zapowiedź proroków wypełniła się w Tobie. Ale za jak wielką cenę 
zostaliśmy odkupieni! Doznałeś potwarzy od przeciwników, zostałeś opuszczony 
przez przyjaciół, zdradzony przez ucznia, pojmany przez wrogów. Krępowano 
Cię powrozami, okrutnie bito i biczowano, założono cierniową koronę, sędziowie 
Cię skazali, kapłani wyśmiali… Jak wielka była cena naszego odkupienia!
Gdy to wszystko się wypełniło, umęczony i wycieńczony powiedziałeś: „Wypeł-
niło się”. Już śpieszyłeś się do Ojca i chociaż oddałeś Mu swojego Ducha, nadal 
jesteś z nami. Nauczmy się trwać przy Krzyżu i prośmy Chrystusa, by wspomniał 
na nas w swoim Królestwie.  
Daj mi, Panie, postępować drogą sprawiedliwości i zmierzać do prawdy, a pod-
czas tej drogi spraw, bym pokonał swoje wady. Pozwól, bym na końcu mojego 
życia mógł powiedzieć: wypełniło się moje życie, mam nadzieję, że spełniłem 
Twoją Świętą Wolę. Jezu, bądź moją jedyną nagrodą. 

To tylko cztery krótkie myśli, mamy jeszcze wiele do rozważania. Nie tylko  
w Wielkim Poście pochylajmy się nad tajemnicami Męki i Śmierci Chrystusa. 
Trwajmy przy Krzyżu, adorujmy go, rozważajmy jego tajemnice. W książce  
„W drodze do Niniwy” kard. Robert Sarah mówi o Krzyżu: „Krzyż jest mocą 
Bożą i mądrością Bożą. Krzyż jest jednak 
także najbardziej upokarzającym wyrazem 
słabości Boga, ale paradoksalnie jest naj-
wyższym wyrazem miłości, miłość zaś jest 
najpotężniejszą rzeczywistością”. A więc 
nie godzi się nam opuszczać Miłości, która 
nas do końca umiłowała…
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Rezurekcja
W niedzielny poranek wielkanocny w wielu kościo-

łach biją dzwony, mimo wczesnej pory gromadzą się 

rzesze ludzi, wokół kościoła wyruszają procesje re-

zurekcyjne. Co to jest rezurekcja? Kiedy się odbywa?

Wielkanocny_2018.indd   7 2018-04-03   08:00:57



8

. Rezurekcja.  

Od łacińskiego sło-
„
wa „resurrectio” – zmartwychwsta-

nie, czyli „powstać powtórnie”. 

Jest to uroczyste nabożeństwo 

połączone z procesją, którego 

celem jest obwieszczenie całe-

mu światu Dobrej Nowiny o zmar-

twychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Rezurekcja. Od łacińskiego słowa 
„resurrectio” – zmartwychwstanie, 
czyli „powstać powtórnie”. Jest to 
uroczyste nabożeństwo połączone  
z procesją, którego celem jest ob-
wieszczenie całemu światu Dobrej 
Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa. W procesji niesiony jest 
krzyż procesyjny ozdobiony na tę oka-
zję czerwoną stułą, paschał, który jest 
symbolem Zmartwychwstałego Pana, 
oraz figurka Jezusa Zmartwychwsta-
łego. Procesja może się odbyć na 
zakończenie Wigilii Paschalnej, albo  
w poranek wielkanocny przed pierw-
szą mszą świętą. Musi się jednak 
zacząć nie później niż o świcie.
Jak podają historycy Kościoła, pierwsza 
wzmianka o mszy św. rezurekcyjnej pochodzi z X w., była ona odprawiona w Augs-
burgu, w Niemczech. Obrzęd wywodzi się z misteriów średniowiecznych, a rozpo-
wszechnili go prawdopodobnie bożogrobowcy (w Polsce znani też jako miechowici).
W Polsce obchody rezurekcyjne noszą nazwę Wielkanocy – na pamiątkę nocy 
z soboty na niedzielę, kiedy Jezus zmartwychwstał. W języku rosyjskim świę-
to ma nazwę Pascha (ros.Пасха). Nazwa wywodzi się ze Starego Testamen-
tu. Święto Paschy obchodzone było w Izraelu jako sakralna uczta związana  
z ofiarowaniem baranka. Uczta paschalna łączyła się z wydarzeniem historycz-
nym – wyjściem z Egiptu, czyli domu niewoli, i stanowiła pamiątkę zbawczego 
czynu Jahwe.Chrześcijaństwo przeniosło tamtą tradycję na nowe wydarze-
nie: wyjście z domu niewoli i śmierci, czyli uczczenie zmartwychwstania jako 
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„
Procesja rezurekcyjna

Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL

zbawczego czynu Boga w Jezusie Chrystusie – dla chrześcijan bowiem Chry-
stus jest barankiem paschalnym, na pamiątkę Jego ofiary złożonej na krzyżu.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest pierwszym i naj-
dawniejszym świętem w Kościele katolickim, obchodzonym już 
w czasach apostolskich. Symbolicznym tego wyrazem jest świę-
towanie przez chrześcijan niedzieli jako Dies Dominica (Dzień Pański), co uwy-
datnia słowiańska nazwa niedzieli jako (ros. Воскресение – Zmartwychwstanie).
Z tym dniem były także związane przysłowia, które głównie dotyczyły do-
brego urodzaju, pomyślności w domu i w polu: „Jaka w dzień zmartwych-
wstania pogoda, tyle chłodu i deszczu czerwiec doda” „W Wielką Nie-
dzielę pogoda – duża w polu uroda”; „Jak Wielka Niedziela biała, z pola 
pociecha mała”; „Pogodny dzień wielkanocny – grochowi wielce pomocny”;
„Jak na Wielkanoc jasne słońce, to lato gorące”; „Gdy na dzwony wielkanocne 
pada, suchość nam przez całe lato włada”.
Okres wielkanocny, według tradycji, kończy się w uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przez swoje wniebo-
wstąpienie Pan Jezus wzmacnia w nas nadzieję, potwierdza 
wiarę w sens naszego trudu i cierpienia.
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 Oto ludzie wędrują, aby podziwiać szczyty gór, spiętrzone fale morza, 
szeroko rozlane rzeki, Ocean otaczający ziemię, obroty gwiazd. A siebie sa-
mych omijają, siebie nie podziwiają („Wyznania”, Św. Augustyn). Dzisiaj dzieje 
się podobnie. W całym tym zabieganiu zapominamy o sobie i o swoich najbliż-
szych. Komunikacja osobowa ogranicza się do rozmów telefonicznych lub za 
pomocą Internetu. I choć żyją w wielkich aglomeracjach, mieszkają pod jednym 
dachem z rodziną, mają znajomych w pracy, to tak naprawdę czują się samotni. 
Dlaczego tak się dzieje? Co jest tego przyczyną, skoro technika jest tak bardzo 
zaawansowana? 
 Otóż okazuje się, że w zwyczajnej rodzinie mąż z żoną rozmawiają ze 
sobą zaledwie kilka minut na dzień. Co więcej, ich rozmowy polegają na typo-
wych poleceniach, np. wyrzuć śmieci, pozmywaj naczynia itp. Czy tak powinna 
wyglądać relacja mąż–żona? Czy tego Bóg od nas oczekuje? Jakie są nasze 
relacje z Bogiem i drugim człowiekiem? Te pytania powinniśmy zadawać sobie 
nieustannie. Nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale zawsze, jeśli chcemy dą-
żyć do sensu naszego życia, jakim jest spotkanie z Bogiem, a tym samym  
i z drugim człowiekiem. 
 Zobaczmy, w jaki sposób Jezus traktuje swych przyjaciół, ludzi wokół 
Siebie. W Wieczerniku (na górze Syjon) po raz ostatni w swym życiu ziemskim 
spożywa ze swoimi uczniami wieczerzę. [Należy pamiętać, że w tym samym 
czasie Żydzi przyjeżdżali z różnych stron na święto Paschy, aby podziękować 
Bogu za wyzwolenie z niewoli egipskiej. Przed tym szczególnym wydarzeniem 
Bóg posługując się Mojżeszem i Aaronem polecił Izraelitom, aby spożyli posiłek 
w gronie rodziny i sąsiadów. Mieli także pomazać krwią wejścia do domów  
i wspólnie spożyć mięso zwierząt, z których ta krew pochodziła.] Zwróćmy 
uwagę, że Pan Jezus, nim wyrusza na Golgotę, spotyka się w Wieczerniku ze 
swoimi apostołami. Podczas tej kolacji serdecznie z nimi rozmawia, żegna się  
i daje im swoje Ciało i Krew, czyli Dar z Siebie Samego. To wydarzenie uważa-
my za początek Męki Pańskiej. 
 Podczas ostatniego posiłku Jezus przemienia chleb i wino w swoje 
Ciało i Krew. W ten sposób ustanawia nową Paschę. Od teraz miejsce baran-
ka paschalnego zajmie Jezus, który umrze na krzyżu. To, co się wydarzy na 
Kalwarii, jest najpierw wyrażone w znakach. Chleb, który staje się Jego Ciałem, 
nie zmieni swojego smaku czy wyglądu, ale będzie nadal tym samym chlebem. 
Tak samo wino, które stało się Jego Krwią, nadal w swojej naturze pozostanie 
winem. Takie oddzielenie spożywania pokarmów ma pokazać śmierć Chrystusa, 
będącą oddzieleniem ciała od krwi. Oto dowód największej miłości Boga do nas. 
Wyrazem naszego dziękczynienia Bogu za tak wielki dar Jego miłości powinno 
być częste uczestnictwo w Eucharystii, zwłaszcza gdy mamy taką możliwość.  
To nie jest takie oczywiste, jak by się mogło wydawać, ponieważ wielu ludzi do 
tej pory oddaje swoje życie i jest prześladowanych za przyznanie się do Chrystu-
sa. Tym bardziej powinniśmy szanować i doceniać możliwość uczestnictwa  
w Eucharystii. Niestety ludzie często opuszczają Mszę świętą, tłumacząc się  
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w rozmaity sposób: brakiem czasu, pracą, opieką nad dziećmi, ważnym pro-
gramem telewizyjnym, zakupami, urlopem. A św. Augustyn mówi bardzo jasno: 
Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właści-
wym miejscu. 
 Zasiadając do stołu w naszych domach, zadbajmy o to, aby był on miej-
scem szczególnym. Stół powinien być w centrum, powinien gromadzić wspól-
notę. Przy stole dobrze się rozmawia, ponieważ widzimy się twarzą w twarz. 
Wyciszmy radia, wyłączmy telewizory i choć na chwilę spotkajmy się ze sobą. 
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Opata Generalnego 
Księdza Giuseppe Cipolloniego CRL

     -lecie 

kapłaństwa

”  
 Urodziłem się w Marcetelli, małej górskiej wiosce w środkowych Wło-
szech. Mój dom rodzinny przylegał do kościoła i między wejściem do mojego 
domu a wejściem do kościoła było nie więcej niż trzydzieści metrów. 
 Pamiętam, że był wiosenny poranek. Wyszedłem z domu i poszedłem 
do kościoła. Klęczałem wostatniej ławce. Proboszcz parafii, don Vittorio Giusto, 
przyszedł, żeby odprawić Mszę świętą.
Prawdopodobnie zastanowił go ten go 
ten 8- lub 9-letni chłopiec, który klęczał  
i się modlił. Zawołał mnie do zakrystii.
„Czy chcesz zostać księdzem?” – zapy-
tał. Odpowiedziałem „Tak” bez wahania, 
a następnie zaproponował, żebym zo-
stał ministrantem. W tym czasie Msza 

„Czy chcesz  
zostać księdzem?”  

– zapytał.  
Odpowiedziałem „Tak” 

bez wahania...

Święta była jeszcze odprawiana po łacinie, a ja wraz z pozostałymi kolegami ze 
szkoły zaczęliśmy przychodzić na plebanię, aby uczyć się odpowiedzi mszal-
nych w języku, który był dla nas niezrozumiały i trudny.
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”  
Ksiądz Opat podczas procesji na Skał-
kę, 9 maja 2015 roku

 Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpiłem do Niższego Semina-
rium, prowadzonego przez kanoników laterańskich. Wiele osób pytało mnie, jak 
poznałem kanoników. Właściwie to wstąpiłem do seminarium, aby zostać księ-
dzem. Nie wiedziałem, kim byli kanonicy. Poznałem ich później, krok po kroku, 
przez cały okres moich studiów i przygotowań do kapłaństwa. Poznałem historię 
Zakonu, ideał wspólnego życia oraz 
obecności w świecie.  
 Ale zostałem zakonnikiem 
tej Kongregacji, ponieważ mój pro-
boszcz miał brata, również księdza, 
który był kanonikiem regularnym 
laterańskim. Dlatego don Vittorio 
skierował mnie do zgromadzenia 
swojego brata, które stało się i dla 
mnie rodziną zakonną.
 Zamysły Bożej Opatrzności 
tak często prowadzą nas po ścież-
kach życia, choć my niejednokrotnie 
nie zdajemy sobie z tego sprawy. 

Cieszę się, że mogę być 
kanonikiem regularnym  
laterańskim, częścią nie-

wielkiej raczej Kongregacji, 
ale może dzięki temu  

miałem okazję oddychać 
przyjemną, rodzinną  

atmosferą.

Cieszę się, że mogę być kanonikiem regularnym laterańskim, częścią niewielkiej 
raczej Kongregacji, ale może dzięki temu miałem okazję oddychać przyjemną, 
rodzinną atmosferą.
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”  ”  ”  
 Zostałem wyświęcony na 
kapłana w Rzymie, w historycznym 
centrum Wiecznego Miasta, w koście-
le San Marcello na Via del Corso,  
21 kwietnia 1968 roku. Pamiętam 
dobrze kościół, biskupa, który mnie 
wyświęcił, a potem współbraci i wspól-
ną zabawę. To był słoneczny dzień  
i nawet ten szczegół sprawił, że był to 

 Z okazji tego 
radosnego jubileuszu  

dziękuję Panu, 
 który mnie powołał.  

To łaska, która rodzi się 
w głębi serca

 Chciałbym złożyć  
wielkie podziękowania  

mojej rodzinie zakonnej.  
To jej wszystko zawdzięczam.

jeszcze piękniejszy czas. Swoją pierwszą Mszę św. odprawiłem w Marcetelli  
12 maja. Moja mała wioska była i nadal jest miejscem niezwykle rodzinnym,  
a ten dzień był prawdziwą, wielką rodzinną uroczystością.
 W tym roku obchodzę złoty jubileusz mojego kapłaństwa.W czasie 
tych pięćdziesięciu lat kapłaństwa 
byłem animatorem powołań, rektorem 
Niższego Seminarium, magistrem 
kleryków i nowicjuszy, następnie 
proboszczem w Neapolu, wizytato-
rem Prowincji Włoskiej Kanoników 
Regularnych Laterańskich, a obecnie 
jestem Opatem Generalnym tej rodziny zakonnej, która przyjęła mnie przed laty 
jako 12-letniego chłopca. 
 Z okazji tego radosnego jubileuszu dziękuję Panu, który mnie powołał. 
To łaska, która rodzi się w głębi serca. Moje życie jako zakonnik i kapłan pozwo-
liło mi odkryć, jak wielka jest miłość Boga do każdego stworzenia.
Pięknie jest iść przez życie, czując się nieustannie wspieranym przez ojcow-
skie ręce Boga. Było to najpiękniejsze odkrycie mojego istnienia – pomogło mi 
zawierzyć bardziej i być pełnym pogody ducha. 
 Chciałbym złożyć wielkie podziękowania mojej rodzinie zakonnej. 
To jej wszystko zawdzięczam. Trudno mi bez wzruszenia myśleć o tak wielu 
współbraciach, którzy towarzyszyli mi najpierw jako studentowi, a następnie 
jako zakonnikowi i księdzu. Lubię powracać w myślach do moich rodziców i tak 
wielu chrześcijan, których spotkałem na ścieżce mojego życia. Jak wiele od nich 
otrzymałem! Moja wierność jest owocem łaski Bożej, ale także owocem życia 
tych wszystkich osób, które były tak blisko mnie. To dzięki ich zaangażowaniu, 
serdeczności i świadectwu wiary mogłem być szczęśliwym chrześcijaninem, 
zakonnikiem i kapłanem. Wszystkim im dziękuję, że byli dla mnie łaskawi.  
Bo wszystko jest łaską!

Przetłumaczył: 
Ks. Grzegorz Cyganik CRL 

sekretarz Opata Generalnego
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Pokrótce 
o sobie
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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 pa-
rafii, dowiedziałem się o Zakonie Kanoników Regularnych. Z biegiem lat zbiera-
łem coraz więcej informacji i pojawiały się pierwsze myśli o ewentualnym wstą-
pieniu 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 zdecydowa-
łem 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 przej-
ścia przez kratę i dalej, po monumentalnych schodach, do góry. Nie było to łatwe, 
ponieważ miałem ze sobą ciężkie walizki, lecz współbracia podali mi pomocną 
dłoń. To, prawdę mówiąc prozaiczne doświadczenie, już pierwszego dnia uświa-
domiło 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.
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A ty się odważ

A ty się odważ świętym stanąć Pana

A ty się odważ stanąć jeden sam

Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem

To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz – jasny, uśmiechnięty,

Na twarzy ten Chrystusa rys

Miłość

Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!

Ty się wahasz? Ty się cofasz?

Ty się odważ świętym być! 

Cyprian Kamil Norwid

 Rok 2018 przeżywamy w Kościele w Polsce pod patronatem świętego 
Stanisława Kostki. Odwołanie się do jego osoby nie jest przypadkowe. W tym 
roku mija bowiem 450 lat od jego śmierci; oprócz tego przypada 100. roczni-
ca odzyskania przez Polskę niepodległości, a święty Stanisław jest patronem 
naszej Ojczyzny już od 1674 roku. W październiku bieżącego roku w Rzymie 
będzie obradował Synod Biskupów, poświęcony młodzieży i rozeznawaniu po-
wołania – refleksja nad życiem świętego młodzieńca stanie się dobrym przygo-
towaniem do tego wydarzenia i może pomóc w wydaniu dobrych owoców na 
naszym polskim gruncie. Warto zatem, przynajmniej pokrótce, zapoznać się 
z biografią św.Stanisława Kostki i z duchowym przesłaniem, jakie pozostawił 
poprzez przykład życia.
 Stanisław urodził się w końcu grudnia 1550 roku w Rostkowie pod 
Przasnyszem na Mazowszu. Pochodził z rodziny szlacheckiej. W domu otrzy-
mał religijne wychowanie; już od dzieciństwa odznaczał się dobrocią, wrażliwo-
ścią i pobożnością. Gdy miał 14 lat, wraz ze starszym bratem Pawłem wyjechał 
do Wiednia. Tam Kostkowie rozpoczęli naukę w sławnym ówcześnie kolegium 
jezuickim. Stanisław uczył się dobrze. W życiu szkolnym i koleżeńskim spra-
wy doczesne podporządkowywał sprawom Bożym, zgodnie z zawołaniem:  
„Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich tylko żyć winienem”. 
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ŚWIĘTY  
STANISŁAW 

KOSTKA  
– PATRON  ROKU 2018

 Okoliczności losu sprawiły, że po paru miesiącach spędzonych w Wied-
niu Stanisław i jego brat zamieszkali na stancji u niejakiego Kimberkera, lutera-
nina. Pobyt tam miał dla świętego przełomowe znaczenie. Otóż w grudniu 1565 
roku poważnie zapadł na zdrowiu. W czasie choroby gorąco pragnął przyjąć 
Komunię świętą. W sposób cudowny przyniosła mu Ją św. Barbara, którą prosił 
wcześniej o pomoc, w towarzystwie dwóch aniołów. W innym widzeniu Stani-
sław ujrzał również Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Maryja nakazała mu wstąpić  
do Towarzystwa Jezusowego, co już wcześniej było jego zamiarem. Otrzymał 
od Maryi łaskę wzięcia w objęcia Dzieciątko Jezus i za Jej przyczyną został  
uzdrowiony. 
 Kostka starał się o wstąpienie do jezuitów w Wiedniu. Zakonnicy nie 
mogli jednak przyjąć swojego wychowanka bez zgody jego rodziców (wiado-
mo, że ich decyzja byłaby odmowna). W sierpniu 1567 roku święty potajemnie 
uciekł z Wiednia – bratu nie udało się pochwycić uchodzącego – i pieszo wyru-
szył do Bawarii. W Dylindze odnalazł tamtejszego przełożonego jezuitów, św. 
Piotra Kanizjusza, który po około trzech tygodniach próby odesłał go do Rzymu. 
Również tę drogę pokonał na piechotę.
 Pobyt w Rzymie miał się okazać ostatnim etapem ziemskiego życia 
św. Stanisława. 28 października 1567 roku został przyjęty do nowicjatu przez 
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św. Franciszka Borgiasza. Pomimo 
listownych nacisków ze strony ojca, 
nie zrezygnował z drogi życia poświę-
conego wyłącznie Bogu. W marcu  
lub kwietniu 1568 roku złożył pierwsze 
śluby zakonne.
 1 sierpnia 1568 roku Stani-
sław wysłuchał przemówienia św. Pio-
tra Kanizjusza, który mówił, że każdy 
miesiąc życia należy spędzać tak, jak-
by miał być ostatnim. Od tej chwili nie 
opuszczała go myśl o zbliżającej się 
śmierci; kilka razy zapowiadał współ-
braciom, że stanie się to już niedługo. 
Rzeczywiście, 10 sierpnia zachoro-
wał, zmarł natomiast w uroczystość 
Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 
sierpnia 1568 roku. Tradycja mówi,  
że prosił Maryję o tę specjalną łaskę,  
a Ona spełniła jego życzenie.
 Kult Stanisława Kostki roz-
wijał się od samej jego śmierci. Na 
niektóre oznaki czci publicznej ze-
zwolono w 1605 roku, a w 1670 roku 
zatwierdzono Mszę świętą i oficjum 
brewiarzowe. Do oficjalnej kanoniza-
cji doszło w 1726 roku za pontyfikatu 
papieża Benedykta XIII. Stanisława 
Kostkę ogłoszono świętym razem  
z innym świątobliwym młodzieńcem, 
Alojzym Gonzagą. Grób św. Stanisła-
wa znajduje się w kościele pw. św. An-
drzeja na Kwirynale w Rzymie. Jego 
święto obchodzono dawniej 13 listo-
pada, obecnie przypada 18 września.
 Warto postawić sobie teraz 
pytanie: Dlaczego dziś, na początku 
XXI wieku, przypominamy postać św. 
Stanisława Kostki? Co on ma nam do 
powiedzenia?
 Na pewno zachęca do upo-
rządkowania hierarchii wartości. Mówi: 
najpierw Bóg, potem wszystko inne.  
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W jego życiu przed posłuszeństwem woli Bożej ustąpiła nawet miłość  
i szacunek wobec rodziców. Stanisław uwypukla wielkie znaczenie pracy nad 
swoim charakterem. Możemy przypuszczać, że gdyby nie wpływ religijnego wy-
chowania i jego osobista postawa, wyrósłby na innego, bardziej światowego 
człowieka. Z tego wynika, że każdy, młodszy czy starszy, nowicjusz, kleryk czy 
student ma za zadanie wzrastać w tych cnotach, które są odpowiednie do jego 
stanu. Nasz święty przypomina, że do heroicznego praktykowania cnót docho-
dzi się przez pracę nad sobą i współdziałanie z łaską Bożą. 
 Rok św. Stanisława Kostki niech będzie dla nas czasem dawania świa-
dectwa naszej katolickiej wiary, tak jak on to czynił w miejscu i środowisku,  
w którym się znajdował. Wzywajmy w modlitwie jego wstawiennictwa dla naszej 
młodzieży i całej Ojczyzny. Przyjmijmy prawdę, że jesteśmy dziećmi Bożymi, 
powołanymi do świętości. Jakaż to wielka godność... i wielkie zadanie!

Kaplica (dawny pokój nowicjatu jezuitów) przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale – miej-
sce śmierci św. Stanisława Kostki)

Now. Paweł WIŚNIEWSKI

Na podstawie:
Liturgia Godzin, t. IV, Pallottinum 1988
List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki, 
Lublin 2017
ks. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płock 1967
ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do mszy o świętych, cz. II, 
Warszawa 1982
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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

Kl. Tomasz SZYMASZEK CRL
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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.
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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 
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 
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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,  

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 Ko-
ścioła Katolickiego.

a w szczególności w przeistoczeniu. Świadomość tego jest dobrze udokumento-
wana u Ojców Kościoła. Święty Cyryl Jerozolimski, w swoich Katechezach przy-
pomina, że „wzywamy Boga miłosiernego, aby zesłał swego Ducha Świętego na 
wyłożone dary ofiarne, aby przemienił chleb w Ciało Chrystusa i wino w Krew 
Chrystusa. To, co Duch Święty dotyka jest przez Niego całkowicie uświęcone  
przemienione”. 

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. 
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Młode  
      wino,  
nowe  
  bukłaki
czyli o dokumencie nie tylko dla zakonników
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 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 odpowiedniego 
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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.  
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Wspólnota       Modlitwy  za kapłanów  

   i o powołania kapłańskie i zakonne.

 Wspólnota powstała  
w 2001 roku z inicjatywy Zakonu Ka-
noników Regularnych Laterańskich. 
W ciągu piętnastu lat do wspólnoty 
dołączyło kilkaset osób  
z całej Polski. Przez różne formy 
modlitwy członkowie wspólnoty 
modlą się za kapłanów, braci zakon-
nych i o powołania.
 Osoby pragnące przyłączyć 
się do wspólnoty proszone są  
o napisania e-maila na adres: pro-
motor@kanonicy.pl. W mailu należy 
podać imię i nazwisko, adres do ko-
respondencji oraz dobrowolną formę 
modlitwy za kapłanów  
i w intencji powołań.
 Dwa razy do roku członko-
wie wspólnoty zapraszani są do Gie-
trzwałdu, aby poznać się i przeżyć 
wspólnie trzydniowe rekolekcje.
 Najbliższe dni skupienia: 
– Wprowadzenie do Adwentu  
30 listopada–2 grudnia 2018 r.  
pt.: „Marta, Maria i ja”;
– Wprowadzenie do Wielkiego Postu 
8–10 marca 2019 r. pt.: „Cała Pięk-
na. Maryja pod krzyżem”.
 Zapraszamy na Dni Otwartej 
Furty, które odbędą się w maju  
i czerwcu br. w Gietrzwałdzie i Kra-
kowie. Szczegółowe informacje pod  
nr tel.: 602 477 238.
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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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Czyli debata na 
Uniwersytecie  
Jagiellońskim
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W tym spotkaniu nie ma patosu. Tram-
waj się spóźnia, a za oknem mrozy 
sięgają minus piętnastu stopni. Gdy 
wchodzę na aulę, widzę jednak na niej 
tłumy. Poznaję kilka osób znanych mi 
z Wydziału, kątem oka dostrzegam też 
znajomego pracownika naukowego. 
Dość licznie przewijają się pomiędzy 
społecznością akademicką także oso-
by w habitach – w ich najróżniejszych 
krojach i kolorach. 

Na sali tego wieczoru są przedstawi-
ciele wielu generacji. Od studentów, 
po osoby starsze. I choć poszczególne 
grupy oklaskują wypowiedzi różnych 
prelegentówi uaktywniają się  
w różnych momentach, dyskusja prze-
biega nad wyraz spokojnie, z dużą 
klasą i wzajemnym szacunkiem.28 
lutego stowarzyszenie „All In UJ” przy 
współpracy z Wydawnictwem „Znak” 
zorganizowało debatę, której tematem 
przewodnim stało się krótkie pytanie 
„Jaki Kościół?”.

Łączy ich Credo i wiara w Jezusa 
Chrystusa

Audytorium nie jest najłatwiejsze. 
Krytycznie nastawione ucho studenta 
w mig wyłapie każdą nieszczerość  
i próbę uchylenia się od odpowiedzi 
na pytania. Przed takim audytorium 
niełatwo o aprobatę, ale chyba nie po 
aprobatę i poklask przyszli debatujący 
oraz sami słuchacze, którzy w debatu-
jących zmienili się w czasie zadawania 
pytań „z sali”.Jak zauważa nieco chy-
ba zdumiony frekwencją ksiądz Adam 
Boniecki, w końcu przecież przyszli  
w te mrozy po coś. Młodzi ludzie w 

środowy wieczór wykreślając  
z grafików inne zajęcia, przyszli po-
rozmawiaćo Kościele. Ci sami młodzi 
ludzie, którzy bywają często określani 
mianem „wiernych-biernych”, kończą-
cych swoją przygodę z odkrywaniem 
wiary na etapie bierzmowania.

Tego wieczoru na auli brakuje ojca 
Jana Andrzeja Kłoczowskiego,  
dominikanina, któremu w obecności 
na debacie przeszkodziła grypa. Spo-
śród zaproszonych gości w panelu dla 
rozmówców pojawiają się natomiast 
siostra Małgorzata Chmielewska, 
ksiądz Adam Boniecki oraz redaktor 
Tomasz Terlikowski, będący często  
w swoich poglądach jak ogień i woda. 
Choć w wielu kwestiach nie zgadza-
ją się ze sobą, zgodni są w jednym 
– łączy ich Credo i wiara w Jezusa 
Chrystusa. 

Zajęcia dla seminarzystów, czyli 
czego nauczać przyszłych duchow-
nych

Rozmowa, która toczy się na sali au-
dytoryjnej, koncentruje się wokół wielu 
różnych kwestii. Podnoszone są te-
maty zagrożeń obecnych w Kościele; 
tego, co jest największym problemem 
w seminariach, dyskutuje się także 
o obsesji zła i swoistej histerii lęku, 
jaka paraliżuje nas przed czynieniem 
dobra. Prawdziwym jednak wyzwa-
niem dla rozmówców jest wyobrażenie 
sobie sytuacji, w której każdy z nich 
ma prowadzić półtoragodzinny wykład 
dla seminarzystów. Zaproszeni goście 
proszeni są o ułożenie sylabusu. Sio-
stra Chmielewska stwierdza,  
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że na takich zajęciach cytowałaby 
pisma świętego Jana Pawła II, redak-
tor Terlikowski, że najbardziej skupiłby 
się na tajemnicy Eucharystii, a także… 
zaleciłby młodym ludziom na drodze 
formacji rezygnację z mediów społecz-
nościowych.  

Pytania z publiczności

Kiedy debata dobiega końca, każdy 
obecny tego dnia na auli może pod-
nieść rękę i zadać gościom nurtujące 
go pytanie dotyczące Kościoła. W wie-
lu miejscach widać uniesione uparcie 
dłonie, machające niekiedy gorącz-
kowo do krążących z mikrofonami 
organizatorów. Jedno z pytań, jakie 
wybrzmiewają, dotyczy walki sufra-
żystek o prawa kobiet i tego, czy były 
one dobrymi katoliczkami. Odpowiedzi 
udziela siostra Chmielewska stwier-
dzając, że w walce o równoupraw-
nienie nie ma niczego złego, jednak 
ważne jest zwracanie uwagi na meto-
dy działań i na pobudki, z jakimi łączą 
się podobne formy aktywności. Inny ze 
słuchaczy pyta o dorobek Kościoła  
i o to, dlaczego tak rzadko jest on 
przywoływany. Chętnych do zadania 
pytań jest jednak wielu, jednak czas 
mija nieubłaganie. 

Jaki Kościół – jacy duchowni

Nie ma chyba po tej debacie jasnej 
odpowiedzi na pytanie, jaki jest Ko-
ściół. Nie ma też jasnej odpowiedzi 
na pytanie, jaki ów Kościół ma być. 
Bo Kościół był, jest i pewnie zawsze 
będzie różnorodny. Kiedy debatujący 

zastanawiają się nad tym, czy Episko-
pat powinien wypowiadać się  
w kwestiach ważnych wydarzeń poli-
tycznych czy społecznych, nawet  
i w tej materii zdania są podzielone.  
To, co zapisuje mi się w pamięci, to 
jednak istotne stwierdzenie, które 
pada z ust któregoś z zaproszonych 
na debatę gości. Że bardzo często 
duchowni odpowiadają na wiele pytań. 
Są to jednak pytania, których nikt 
sobie nie zadaje…

Bardzo wiele salonów „All In UJ” już 
się odbyło, nikt chyba jednak nie spo-
dziewał się, że to debata o Kościele 
przyciągnie tłumy. Tłumy – dodajmy – 
w większości ludzi młodych, którzy nie 
są na ogół identyfikowani jako intere-
sujący się tym, co dzieje się  
z Kościołem. 

Szukając odpowiedzi na pytanie „Jaki 
Kościół?”, należałoby być może odpo-
wiedzieć, że właśnie taki. Różnorodny, 
czasami pewnie niedoskonały i niepo-
układany. Stale jednak poszukujący  
i mający świadomość swojej świętości, 
której nie niweczy nawet to, że jest 
wspólnotą złożoną z ludzi błądzących  
i niedoskonałych.

 
Patrycja Palichleb 

studentka IV roku prawa na UJ
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Kronika
Seminarium

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.
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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. 

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”.
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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. 
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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.
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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.
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ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
 W dniach od 22 stycznia do 2 lutego 2018 r. odbywała się zimowa sesja 
egzaminacyjna. Był to czas wzmożonego wysiłku intelektualnego, ale i codzien-
nych modlitw, podczas porannej seminaryjnej Mszy świętej, o dary Ducha Świę-
tego i Boże błogosławieństwo na czas odbywających się egzaminów. Jesteśmy 
dumni z tego, że mogliśmy zdobyć wiedzę, która w przyszłości pomoże nam 
dobrze głosić Słowo Boże.

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, delegacja kleryków naszego 
Zakonu uczestniczyła w diecezjalnych obchodach Dnia Życia Konsekrowanego. 
Uroczystości odbywały się w Bazylice Mariackiej przy licznym udziale przedsta-
wicieli różnych zakonów i zgromadzeń. Mszy świętej przewodniczył  
ks. bp Damian Muskus OFM.

REKOLEKCJE
 W dniach 6–11 lutego uczestniczyliśmy w rekolekcjach ignacjańskich 
(Ćwiczeniach Duchowych Świętego Ignacego) – w ich pierwszym etapie,  
tzw. fundamencie, które odbywały się w Centrum Duchowości Księży Jezuitów  
w Częstochowie, niedaleko Sanktuarium na Jasnej Górze. Rekolekcje rozpo-
częliśmy Mszą świętą o godzinie 16.30. Był to czas duchowych zmagań, pogłę-
bionej lektury Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu i rozmów 
indywidualnych z ojcami duchownymi. Codziennie słuchaliśmy konferencji  
o. Jacka Paluchniaka SJ, który prowadził naszą grupę rekolekcyjną. 
 Nowicjusz Paweł Wiśniewski w dniach 7–15 lutego wziął udział w 
rekolekcjach „Lectio Divina” (etap I: Ewangelia według św. Marka), poprowadzo-
nych przez księży salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. 
Rekolekcje miały na celu wprowadzenie w modlitwę Pismem Świętym. Czas tam 
spędzony płynął „w rytmie Słowa Bożego”.

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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FERIE ZIMOWE
Po rekolekcjach udaliśmy się na ferie zimowe. W tym roku przeżywaliśmy je nie-
typowo, gdyż miały formę pielgrzymki. Za cel swej podróży obraliśmy sanktuaria 
w Kaliszu, Licheniu, Toruniu i Gidlach. Dodatkowo w Toruniu ze studia Radia 
Maryja poprowadziliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

POSŁUGA LEKTORATU
17 marca, we wspomnienie św. Patryka, nasi dwaj współbracia: kl. Wiktor 
Ruszlewicz CRL i kl. Sebastian Krukowski CRL otrzymali posługę lektoratu z rąk 
ks. Mariana Szczeciny CRL, wizytatora Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich.
Ustanowienie nowych lektorów miało miejsce podczas Mszy świętej sprawowa-
nej o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Wizytator, który również wy-
głosił Słowo Boże. W kazaniu przypomniał, że lektorat jest ważnym krokiem ku 
kapłaństwu, a przyjmujący go współbracia jeszcze ściślej łączą się z Zakonem.

Wielkanocny_2018.indd   44 2018-04-03   08:01:46



45

DROGA KRZYŻOWA WOKÓŁ BAZYLIKI
23 marca, na tydzień przed Wielkim Piątkiem, została odprawiona Trzecia 
Parafialna Droga Krzyżowa wokół Bazyliki Bożego Ciała. Nabożeństwu prze-
wodniczył ks. proboszcz Piotr Walczak CRL. Rozważania autorstwa ks. Ma-
cieja Guziejki CRL odczytała Marta Bizoń. W Drodze Krzyżowej uczestniczyło 
Arcybractwo Pięciu Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
ministranci, dzieci i młodzież oraz liczni wierni, również spoza parafii.
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ŚP.
Ks. Stefan 

Porossa  
CRL 

1944-2017

Utworzyłeś mnie z ziemi i przyodziałeś 

ciałem, Panie, mój Zbawicielu, spraw, 

bym powstał żywy w dniu ostatecznym 

(z Liturgii Godzin)
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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)
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