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Kl. Sebastian Krukowski CRL
redaktor naczelny  

Drodzy Czytelnicy!
 
	 Przepełnieni	wielką	radością,	której	źródłem	jest	 łaska	obja-
wień	Matki	Bożej	w	Gietrzwałdzie,	pragniemy	jako	wspólnota	Wyższe-
go	Seminarium	Duchownego	Zakonu	Kanoników	Regularnych	Late-
rańskich	podziękować	za	nabywanie	 i	czytanie	naszego	kleryckiego	
pisma.
	 W	aktualnym	numerze	znajdziecie,	Drodzy	Czytelnicy,	artykuły	
poświęcone	Matce	Bożej,	a	także	miejscu	Jej	objawień	–	Gietrzwałdo-
wi.	I	tak,	na	początku,	chcielibyśmy	przypomnieć	ubiegły,	jubileuszowy	
rok	w	Gietrzwałdzie	i	przy	tej	okazji	zachęcić	Was	do	udziału	w	przy-
gotowaniach	do	Wielkiego	Jubileuszu	150-lecia	objawień.	Znajdziecie	 
w	 naszym	 –	 czasopiśmie	 również	 –	 choć	 powinienem	 powiedzieć:	
przede	wszystkim	–	świadectwa	osób,	które	od	wielu	lat	są	związane	
z	tym	cudownym	miejscem	i	chcą	podzielić	się	z	nami	swymi	historiami.	
W	środku	naszego	czasopisma	umieszczone	są	zdjęcia	z	Gietrzwał-
du,	 a	 tuż	 obok	 nich	modlitwa	Nowenny	Gietrzwałdzkiej	 „Prowadzeni	
Orędziem	Maryi”.	
	 Nie	pozostaje	mi	 już	nic	 innego,	 jak	tylko	życzyć	Wam,	Drodzy	
Czytelnicy,	przyjemnej	lektury	i	wyczekiwać	kolejnego	wydania	„Cor	Unum”.	
Dziękuję	 przede	 wszystkim	 ks.	 Wojciechowi	 Ćwiękale	 CRL,	 który	
przez	ostatnie	lata	sprawował	urząd	rektora	kanonickiego	seminarium	
i	opiekował	się	naszym	czasopismem.	Dziękuję	jeszcze	raz	Wam	za	
zainteresowanie	naszym	kleryckim	pismem	oraz	za	wsparcie	dzieła	 
i	 naszego	 Zakonnego	 Wyższego	 Seminarium	 Duchownego.	 Niech	
Pan	 Bóg	 Wam	 błogosławi,	 a	 Matka	 Boża	 wstawia	 się	 za	 Wami	 
u	Swego	Syna!
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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”,	oraz	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	wrze-
śnia,	w	każdym	miesiącu,	poczynając	
od	kwietnia,	przeżywaliśmy	wzmożony	
ruch	turystyczno-pielgrzymkowy.	To	
prawdopodobnie	odzew	na	zaproszenie	
skierowane	do	polskich	biskupów,	władz	
państwowych,	do	każdej	parafii	w	Polsce,	
by	odwiedzić	nasze	sanktuarium.	Przez	ten	
czas	zorganizowano	liczne	pielgrzymki,	 
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	 
Modlitewne	Kapłanów	Warmińskich	 
(7	września),	sympozjum	naukowe	po-
święcone	Sanktuarium	Gietrzwałdzkiemu	
(5–7	listopada).

Uroczystości	transmitowały:

I	Ogólnopolskie	Młodzieżowe	Czuwanie	Modlitewne	(2	września)

I	Spotkanie	Modlitewne	Kapłanów	Warmińskich	(7	września)
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Modlitewne	czuwanie	w	ramach	Triduum	
Modlitewnego

I	Wojewódzka	Pielgrzymka	Strażaków	 
(12	maja)

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

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

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

Matki	Bożej	Gietrzwałdzkiej
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Poniżej:	Wizyta	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Andrzeja	Dudy
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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	brali	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,	kleryków	
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

Z
z

a
 

k
o

t
a

r
y

…

Sylwia POWIERŻA 
Dyrektor Biura Administracyjno-
-Usługowo-Handlowego Zakonu 

Kanoników Regularnych  
Laterańskich w Gietrzwałdzie  
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Minęło już ponad 140 
lat, a przesłanie, któ-
re skierowała Maryja, 
jest dalej aktualne.

	 „Jest	 to	 dla	 nas	 stulecie	
ogromnie	cenne	 i	dzień	ogromnie	wy-
mowny,	 kiedy	 możemy	 powrócić	 do	
tamtych	wydarzeń,	do	tamtych	postaci	
i	do	tamtych	słów,	które	wypowiedzia-
ła	Matka	Słowa	Wcielonego”.	Te	słowa	

Orędzie Gietrzwałdzkie ma 

charakter przypominający,  

wzywa nas do pokuty, 

modlitwy i zmiany oby-

czajów. Nie objawia ono 

nowych prawd religijnych. 

Przypomina nam wymagania 

Ewangelii, o których zapo-

minamy, idąc na skróty

obyczajów.	 Nie	 objawia	 ono	 nowych	
prawd	 religijnych,	 gdyż	 jak	 każde	 ob-
jawienie	 prywatne	 jest	 podporządko-
wane	 objawieniu	 publicznemu.	 Przy-
pomina	 nam	 wymagania	 Ewangelii,	 
o	których	zapominamy,	idąc	na	skróty.	
Jest	apelem	wzywającym	do	przestrze-
gania	 wszystkich	 wskazań	 Ewangelii,	 
a	nie	tylko	jej	uproszczonej	formy.
	 Pozwólcie,	 że	 jeszcze	 w	 tej	
krótkiej	 refleksji	 nakreślę	 historię	 ob-
jawień.	W	1877	 roku	w	Gietrzwałdzie	
Matka	Boża	ukazała	się	dwóm	dziew-
czynkom:	 Barbarze	 Samulowskiej	 
i	 Justynie	 Szafryńskiej.	 Obie	 dziew-
czynki	wyznały,	co	widziały,	swoim	bli-

pochodzą	z	kazania	kardynała	Karola	
Wojtyły,	 ówczesnego	 metropolity	 kra-

kowskiego,	wygłoszonego	w	Gietrzwałdzie	11	września	1977	 roku.	Minęło	 już	
ponad	140	lat,	a	przesłanie,	które	skierowała	Maryja,	jest	dalej	aktualne.	
	 Przesłanie	objawień	maryjnych	często	jest	uniwersalne.	Orędzie	Gietrz-
wałdzkie	ma	charakter	przypominający,	wzywa	nas	do	pokuty,	modlitwy	i	zmiany	
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skim	 i	 ks.	 proboszczowi	Augustynowi	
Weichslowi.	 Przedstawiły	 objawiającą	
się	 kobietę	 jako	 Najświętszą	 Maryję	
Pannę	 Niepokalanie	 Poczętą.	 W	 stu-
lecie	 objawień	 biskup	 warmiński	 Jó-
zef	Drzazga	uznał	 je	za	niesprzeczne	 
z	wiarą	i	moralnością	chrześcijańską.	
	 30	 czerwca	 Pani	 ukazała	 się	
dziewczynkom	 i	 na	 pytanie	 „Czego	
żądasz,	 Matko	 Boża?”,	 dziewczynki	
usłyszały	 odpowiedź:	 „Chcę,	 abyście	
odmawiali	 różaniec”.	Były	 to	pierwsze	
słowa	 wypowiedziane	 przez	 Maryję	 
–	i	to	w	języku	polskim.	Mają	one	swój	
kontekst	 historyczny.	 Zostały	 wypo-
wiedziane	 w	 momencie,	 gdy	 szalał	
Kulturkampf,	 walczono	 z	 Kościołem	 
i	 polskością	 równocześnie.	 Słowa	 
w	języku	polskim	dodawały	otuchy,	ale	
też	wskazywały,	że	u	podstaw	ludzkiej	
kultury,	 tworzonej	 słowem,	 jest	 Sło-
wo	Boże.	Wróćmy	 jednak	do	modlitwy.	
Matka	Boża	zapraszając	nas	do	odma-
wiania	różańca,	pragnie	wprowadzić	nas	
w	 świat	 kontemplacji	 tajemnic	 naszego	
Zbawienia.	Chce,	byśmy	tak	jak	Ona	„za-
chowywali	wszystkie	te	sprawy	i	rozważa-
li	je	w	swoim	sercu”	(por.	Łk	2,	19),	patrząc	
na	nasze	życie	w	świetle	Ewangelii.	
	 Czytając	 słowa,	 które	 wypo-
wiedziała	 Maryja:	 „Chcę	 abyście	 co-
dziennie	odmawiali	różaniec”,	możemy	
błędnie	mniemać,	że	nie	trzeba	uczest-
niczyć	we	Mszy	św.	Wystarczy	odma-
wiać	różaniec.	W	Gietrzwałdzie	Matka	
Boża	 odpowiada	 na	 to	 pytanie.	 Gdy	
Justyna	zapytała,	czy	mają	rano	przy-
chodzić	 na	 różaniec	 przed	Mszą	 św.,	
Maryja	odpowiada	stawiając	Mszę	na	
pierwszym	 miejscu:	 „najpierw	 wysłu-
chać	Mszę	Świętą,	a	potem	odmówić	
różaniec,	 ponieważ	 tamta	 jest	 waż-
niejsza	 od	 tego”.	 Najświętsza	 Panna	

„Chcę, abyście 
odmawiali 
różaniec”

S. Stanisława Barbara Samulowska 
urodziła się 21 stycznia 1865 roku  
w warmińskiej wsi Woryty. Była naj-
młodszą z trojga dzieci Karoliny i Józe-
fa, ludzi skromnych i pobożnych, trosz-
czących się o religijne wychowanie. 
Od 27 czerwca do 16 września 1877 
roku w Gietrzwałdzie miała objawie-
nia Matki Bożej. W 1883 roku wstąpiła  
do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego à Paulo. Zmarła  
w opinii świętości 6 grudnia 1950 roku 
w Szpitalu Głównym w Gwatemali.
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Ks. Augustyn Weichsel urodził 
się w Pieniężnie 3 września 1830 roku  
w rodzinie niemieckiej. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 8 czerwca 1856 roku. 
25 sierpnia 1869 roku ks. Augustyn  
Weichsel został mianowany probosz-
czem w Gietrzwałdzie. Tu pracował 
aż do śmierci, będąc świadkiem wy-
darzeń, które zmieniły oblicze religij-
ne Warmii. Zmarł 3 lutego 1909 roku  
w Gietrzwałdzie, przeżywszy 79 lat,  
w tym 53 lata w kapłaństwie.

„Najpierw wysłuchać 
Mszę Świętą  
a potem odmówić  
różaniec,  
ponieważ tamta jest 
ważniejsza od tego”.

podkreśla,	 że	 Ofiara	 Eucharystyczna	
jest	 centrum	życia	Kościoła,	 jego	naj-
ważniejszą	modlitwą.	W	encyklice	Re-
demptoris Mater	 Jan	 Paweł	 II	 stwier-
dza:	 „Maryja	 prowadzi	 wiernych	 do	
Eucharystii”.
	 To	 mały	 wycinek	 treści	 obja-
wień.	 Chciałbym	 zachęcić	 każdego	
do	zapoznania	się	z	całym	ich	bogac-
twem.	Przede	wszystkim	mam	jednak	
nadzieję,	że	każdy	z	nas	zacznie	wpro-
wadzać	w	życie	 to,	o	czym	przypomi-
na	nam	Panna	Niepokalanie	Poczęta.	
Trwajmy	 na	 modlitwie,	 przeciwności	
życia	znośmy	w	cierpliwości,	pamięta-
jąc	o	Jej	zapewnieniu:	„Nie	smućcie	się,	
bo	Ja	zawsze	będę	przy	was”.

„Maryja  
prowadzi  
wiernych do 
Eucharystii”

Kl. Sebastian TRZECIAK CRL
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Kleryk Sebastian Krukowski CRL: 
Wiem, że Brat jest już kilka lat w Gie-
trzwałdzie. Jak to się stało, że trafił 
Brat do tego niezwykłego miejsca?
Brat Jarosław Marynowski CRL: Do 
Gietrzwałdu	trafiłem	już	w	maju	2010	r.,	
by	rozpocząć	początkowy	etap	forma-
cji	zakonnej	–	postulat.	Następnie	roz-
począłem	nowicjat	–	 tu	spędziłem	rok	
w	klasztorze	w	Krakowie.	Po	złożonych	
pierwszych	ślubach	czasowych	przeło-
żeni	skierowali	mnie	ponownie	do	Gie-
trzwałdu,	by	 tam	odbywać	dalszą	 for-
mację	zakonną.

W sierpniu miną dwa lata, kiedy to 
złożył Brat śluby wieczyste w na-
szym Zakonie. Stało się to u stóp 
ołtarza, z którego spogląda Matka 
Boża Gietrzwałdzka w swym cudow-
nym wizerunku. To było niezwykle 
doniosłe przeżycie, prawda?
Myślę,	że	śluby	wieczyste	są	dla	każ-
dej	 osoby	 konsekrowanej	 niezwy-
kłym	 przeżyciem.	 Podobnie	 u	 mnie,	
zwłaszcza	 gdy	 ma	 się	 świadomość,	
że	 śluby	 wieczyste	 są	 zakończeniem	
formacji	 juniorackiej,	którą	w	większo-
ści	 odbywałem	 właśnie	 tu,	 w	 Gietrz-
wałdzie.	 Oprócz	 rocznego	 nowicjatu	 
w	 Krakowie,	 dalsze	 lata	 spędziłem	
przy	 tym	 gietrzwałdzkim	 sanktuarium.	
Tu	postawiłem	pierwsze	zakonne	kroki	 
(24	 maja	 2010	 r.),	 tu	 rozważałem	 
o	moim	dalszym	losie,	jak	i	tu	ślubowa-
łem	wytrwać	w	Zakonie	do	końca	swe-
go	życia.	

Czy coś szczególnego zapisało się 
w pamięci Brata z chwili składania 
profesji?
To	 szczególne	 dla	 mnie	 wydarzenie,	
zwłaszcza	 kiedy	 patrzyłem	 na	 moich	

współbraci,	 którzy	 składali	 pierwsze	
śluby.	 To	 uświadamiało	 mi,	 że	 Zakon	
się	rozwija	dzięki	nowym	powołaniom,	
dzięki	temu,	że	z	roku	na	rok	zwiększa	
się	 liczba	osób	chcących	 iść	 tą	drogą	 
i	uczestniczących	w	wypełnianiu	chary-
zmatu	kanoniczego.	Patrząc	na	młod-
szych,	 niejako	 przeżywamy	 z	 nimi	 to,	
co	sami	kiedyś	przeżywaliśmy.

Oprócz rocznego nowicjatu  
w Krakowie, dalsze lata spę-
dziłem przy tym gietrzwałdzkim 
sanktuarium. Tu postawiłem 
pierwsze zakonne kroki  
(24 maja 2010 r.), tu rozważa-
łem o moim dalszym losie,  
jak i tu przyrzekłem wytrwać  
w Zakonie do końca swego życia. 

W Gietrzwałdzie towarzyszy Brat 
często ludziom tam pielgrzymują-
cym... Wprowadzanie ich w historię 
tego miejsca, w historię objawień, 
cuda z tym miejscem związane…
Rzeczywiście,	od	kilku	lat	spotykam	się	
z	pielgrzymami	opowiadając	im	historię	
objawień,	koronacji	cudownego	obrazu	
itd.	Jako	że	w	opowieściach	poruszam	
temat	 także	dokonujących	 się	 do	 dzi-
siaj	 cudownych	 uzdrowień	 –	 zarówno	
fizycznych,	jak	i	duchowych,	ludzie	słu-
chają	z	zapartym	tchem,	mogąc	często	
utwierdzić	 lub	 porównać	motywy	wła-
snego	 pielgrzymowania,	 które	 często	
jest	motywowane	prośbą	do	Matki	Bo-
żej	 o	 uzdrowienie	 na	 ciele	 czy	 duchu	 
–	 osobiste	 czy	 kogoś	 bliskiego.	 Piel-
grzymi	 tu	 przybywający	 głęboko	 wie-
rzą,	że	Pani	Gietrzwałdzka,	 jako	Mat-
ka	i	Orędowniczka,	wstawi	się	za	nimi	 
i	wyprosi	dla	nich	potrzebne	łaski,	jeśli	
oczywiście	będą	zgodne	z	wolą	Bożą.	
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Gietrzwałd bywa także obierany jako 
uwieńczenie pielgrzymowania po 
sanktuariach na Warmii.
Na	Warmii	są	trzy	główne	ośrodki	ma-
ryjne:	 Stoczek	 Warmiński,	 nazywany	
Klasztornym,	 Święta	 Lipka	 i	 właśnie	
Gietrzwałd.	Jednakże	oprócz	 tych	 jest	
wiele	innych,	związanych	z	kultem	Ma-
ryi	czy	innych	świętych.	Nie	zmienia	to	
jednak	faktu,	że	Gietrzwałd	jest	jednym	
z	 bardziej	 rozpoznawalnych	 sanktu-
ariów	 nie	 tylko	w	 Polsce,	 ale	 również	 
w	Europie,	a	nawet	na	świecie.	Dodat-
kowo	 wpływa	 na	 to	 fakt,	 że	 to	 jedno	 
z	 niewielu	 objawień	 Matki	 Bożej	 
na	świecie	uznanych	przez	Kościół.

Czy zdarza się, że gdy posługuje 
Brat w kancelarii, ludzie dzielą się 
z Bratem własnymi problemami, hi-
storią życia jak z księdzem?

Gdy	dyżuruję	w	kancelarii	w	stroju	du-
chownym,	 przyjmuję	 od	 pielgrzymów	
intencje	Mszy	Świętych,	 ludzie	proszą	
o	pomoc	w	sformułowaniu	treści	inten-
cji	 i	 to	wtedy	bardzo	często	dzielą	się	
własnymi	 doświadczeniami,	 historiami	
własnego	życia,	swych	rodzin,	bliskich.	
Nawiązuje	 się	 rozmowa	 i	 słucham	
świadectw,	którymi	się	ze	mną	dzielą.

Poniżej:	Brat	Jarosław	z	mamą	Genowefą

Gietrzwałd jest jednym  
z bardziej rozpoznawal-
nych sanktuariów  
nie tylko w Polsce,  
ale również w Europie, 
a nawet na świecie. 
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Wypełnia Brat jedną z próśb Matki 
Bożej, abyśmy codziennie odmawia-
li różaniec...
Najważniejszą	 prośbą	 Matki	 Bożej	
była	modlitwa	 różańcowa.	Warto	 rów-
nież	 pamiętać,	 że	 nasz	 Zakon	 zobo-
wiązał	 się	 przy	 koronacji	 cudownego	
obrazu,	 że	 będziemy	 „w	 pobożności	
naszej,	(tak	prywatnej,	jaki	i)	zakonnej	
mieć	serdeczne	nabożeństwo	do	NMP	
Gietrzwałdzkiej”.	Matka	Boża	zachęca	
nas	 nie	 tylko	 do	 codziennej	 modlitwy	
różańcowej,	 ale	 do	 modlitwy	 różań-
cowej	 gorliwej	 –	 o	 tym	 powiedziała	 
w	ostatnim	 dniu	 swych	 objawień.	 Ka-
płani	mają	do	tego	nawiązywać	w	gło-
szonych	 kazaniach,	 a	 ja	 –	 jako	 brat	
zakonny	 –	 codziennie	 odmawiam	 ró-
żaniec.	To	modlitwa	na	wszystkie	pro-
blemy	 i	 niepowodzenia,	 obiecywała	
Maryja.

W Bazylice gietrzwałdzkiej w ciągu 
dnia odmawiany jest cały różaniec. 
Skąd wziął się ten pomysł?
W	 czasach	 objawień	 na	 Warmii	 był	
zwyczaj	 odmawiania	 całego	 różańca,	
szczególnie	 w	 kościołach.	 24	 lipca,	
który	był	pierwszym	dniem	wakacji,	na	
prośbę	 księdza	 Weischla	 wizjonerki	
przychodziły	 trzykrotnie	w	 ciągu	 dnia,	
by	modlić	 się	 na	 różańcu	 i	 ta	 prakty-
ka	 istnieje	 do	 dziś	 –	 trzykrotnego	 od-
mawiania	 różańca	 w	 bazylice.	 Rano	 
–	część	radosna,	w	południe	–	bolesna,	
wieczorem	–	chwalebna,	a	w	czwartki	
–	trzy	razy	światła.	

Czy w Gietrzwałdzie odczuwa się 
szczególną atmosferę sprzyjającą 
modlitwie? To miejsce wyjątkowe 
także dla Brata?
Podczas	 licznych	 rozmów	 z	 pielgrzy-

mami	bardzo	wielu	dzieli	się	własnymi	
przeżyciami.	Mówią	oni,	że	jest	to	fak-
tycznie	 wyjątkowe	 miejsce	 modlitwy.	
Na	tle	innych	sanktuariów	–	zauważają	
ludzie	 –	 położenie	Gietrzwałdu	wśród	
łąk	i	 lasów	sprzyja	wyciszeniu,	zatrzy-
maniu	się	i	poddaniu	refleksji	nad	wła-
snym	życiem.	A	przyjeżdżają	tu	ludzie	
z	dużych	miast,	wśród	nich	 także	ak-
torzy,	biznesmeni,	politycy.	Cenią	sobie	

Mamy łaskę dbania o to miej-
sce. O to, by jak najszerzej 
głosić słowa wypowiedziane  
w tym miejscu przez Matkę Bożą, 
by ludzie tu przyjeżdżający 
przystępowali do sakramentów 
– szczególnie do sakramentu 
Eucharystii i Spowiedzi Świętej.

możliwości,	jakie	daje	im	Sanktuarium	
–	odpoczynek	od	codzienności,	w	mo-
dlitwie,	na	Mszy	Świętej,	w	porannym	
różańcu.	 Proszą	 o	 dobre	 wykonywa-
nie	 swych	 obowiązków	 w	 życiu	 oso-
bistym,	 rodzinnym,	 jak	 i	 zawodowym.	
Gietrzwałd	 to	 również	 ważne	miejsce	
dla	mnie.	Jako	nastolatek	poznałem	je	
pierwszy	raz	podczas	wycieczki.	Przez	
tyle	 lat	poznawania	go,	coraz	bardziej	
wiązałem	 się	 z	 tym	 niezwykłym	miej-
scem.	

Pomimo tej wyczuwalnej „inności 
tego miejsca”, Gietrzwałd jest też 
miejscem wymagającym i zobowią-
zującym...
Do	 kultu	 Matki	 Bożej	 zobowiązaliśmy	
się	 przede	 wszystkim	 jako	 Zakon,	 
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ale	i	myślę,	że	każdy	z	nas		–		kanoni-
ków	regularnych	–	czuje	się	gotowym	
do	szerzenia	orędzia	gietrzwałdzkiego	 
w	miejscach,	do	których	trafia,	i	wśród	
ludzi,	 z	 którymi	 spotyka	 sięna	 swojej	
drodze.	 Z	 racji	 tego,	 że	 jesteśmy	 ku-
stoszami	 sanktuarium,	 mamy	 jakby	
łatwiejszą	 możliwość	 zaszczepienia	 
w	 sobie	 pobożności	 maryjnej,	 gdyż	 
od	 czasów	 seminarium	 posługujemy	
przy	Sanktuarium,	np.	przybywając	na	
praktyki	kleryckie.	Mamy	łaskę	dbania	 
o	to	miejsce.	O	to,	by	jak	najszerzej	gło-
sić	słowa	wypowiedziane	w	tym	miejscu	
przez	Matkę	Bożą,	by	ludzie	tu	przyjeż-
dżający	przystępowali	do	sakramentów	
–	szczególnie	do	sakramentu	Euchary-
stii	 i	Spowiedzi	Świętej.	Gietrzwałd	po	

ubiegłorocznych	 obchodach	 odpusto-
wych	ściąga	coraz	więcej	pielgrzymów,	
często	 niezapowiedzianych	 –	 to	 wy-
maga	 dynamicznych	 działań	 i	 zmian,	 
np.	w	planie	dnia	czy	harmonogramie	
zajęć.	Trzeba	być	ciągle	w	gotowości.	
Co	 więcej,	 wraz	 ze	 zwiększającą	 się	
na	 przestrzeni	 lat	 liczbą	 przybywa-
jących	 do	 Gietrzwałdu	 pielgrzymów,	
trzeba	coraz	bardziej	mobilizować	siły,	 
by	sprostać	potrzebom	pątników.

Czy ludzie podejmują jakieś posta-
nowienia po pobycie w Gietrzwał-
dzie?
Wsłuchując	się	w	prośby	Matki	Bożej,	
pielgrzymi	 faktycznie	 chcą	 podejmo-
wać	 konkretne	 działania,	 żeby	 choć	 

Ze wspólnotą seminaryjną (Śluby zakonne  
w Gietrzwałdzie - 28 sierpnia 2016 roku)
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Rozmawiał:
Kl. Sebastian KRUKOWSKI CRL

w	jakimś	stopniu	wypełnić	prośby,	m.in.	
pamiętać	o	codziennej	modlitwie	różań-
cowej.	Często	podejmują	modlitwy	za	
nasz	Zakon	–	biorąc	foldery	z	kancela-
rii	i	odsyłając	do	nas	część	informującą	 
o	modlitwie	tej	osoby	w	naszej	intencji,	
za	kapłanów	 i	braci	zakonnych,	 także	 
z	 naszej	 wspólnoty	 zakonnej.	 Ludzie	
widząc	 naszą	 posługę	 przy	 sanktu-
arium,	czują	się	zobowiązani	do	modli-
twy	o	to,	by	nie	zabrakło	sił	dla	kapła-
nów	 już	posługujących	u	Matki	Bożej,	
ale	i	o	nowe	powołania,	by	nie	zabrakło	
młodych,	chcących	służyć	Pani	Gietrz-
wałdzkiej.	

Co zostaje w pamięci ludzi przyby-
wających do Gietrzwałdu?
Są	 wdzięczni	 za	 wiele	 rzeczy.	 
Po	 pierwsze	 za	 modlitwę	 zanoszoną	 
w	ich	intencjach	do	Maryi,	szczególnie	
za	Msze	 Święte;	 po	 drugie	 za	 głębo-
kie	 spowiedzi,	 nierzadko	 odbywane	 
po	wielu	latach.	Wyrażają	wdzięczność	

także	za	to,	że	mogli	usłyszeć	ciekawą	
historię	 objawień,	 kazanie	 głoszone	
przystępnym	językiem,	ale	przekazują-
ce	głębokie	prawdy	Bożej	 i	Matczynej	
Miłości.	 Niektórzy	 mówią	 często,	 że	
chcą	wrócić	 tu	w	przyszłości,	 inni	zaś	
dzielą	 się	 przeżyciami	 z	 wcześniej-
szych	pobytów	w	Gietrzwałdzie.	Ja	ze	
swojej	 strony	 chciałbym,	 żeby	 ludzie	
przekazywali	dalej	swoje	doświadcze-
nia	z	pobytu	w	tym	cudownym	miejscu,	
żeby	 byli	 świadkami	 i	 nieśli	 orędzie	
gietrzwałdzkie	do	swoich	rodzin,	para-
fii,	środowisk	zawodowych,	by	kult	się	
szerzył	 i	ogarniał	 coraz	 to	nowe	miej-
sca	 i	zdobywał	nowych	czcicieli	Matki	
Bożej	Gietrzwałdzkiej.	

Podczas	instalacji	relikwii	z	klonu	(na	którym	objawiała	się	w	Gietrzwałdzie	Matka	Boża)	
w	Mariówce	-	domu	generalnym	Sióstr	Służek	Najświętszej	Maryi	Panny	Niepokalanej
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Wszystko  
postawiłem  
na Maryję
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	 Niniejszy	 tekst	 ma	 dwoje	 bohaterów:	 Maryję,	 Matkę	 Bożą,	 i	 Jej	
sługę,	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego.	Podobnie	dwa	są	powody	napi-
sania	przeze	mnie	tego	artykułu.	Po	pierwsze,	jak	mawiali	święci:	„O	Ma-
ryi	nigdy	dość”.	Po	drugie,	 jestem	rodakiem	Prymasa	Wyszyńskiego,	po-
chodzę	z	miejscowości,	w	której	się	urodził;	dlatego	cieszę	się,	że	mogę	
opowiedzieć	 Czytelnikom	 o	 jego	 osobie.	 Właściwie	 będzie	 to	 opowieść	 
o	miłości	Księdza	Prymasa	do	Maryi	 i	 o	 tym,	 jakie	owoce	przyniosła	dla	
Kościoła	i	Narodu.
	 Wszystko	 zaczęło	 się	w	Zuzeli,	małej	wiosce	położonej	 nad	Bu-
giem,	na	styku	Mazowsza	i	Podlasia.	Tam	3	sierpnia	1901	r.	przyszedł	na	
świat	Stefan,	jako	drugie	dziecko	Stanisława	i	Julianny.	Co	znaczące,	miało	
to	miejsce	w	sobotę,	pod	obrazem	Matki	Bożej	Częstochowskiej.
	 Rodzina	 Wyszyńskich	 była	 bardzo	 przywiązana	 do	 Kościoła	 
i	do	tradycji	narodowych.	Ojciec	pracował	jako	organista	w	kościele	parafial-
nym.	Oboje	rodzice	pielgrzymowali	do	sanktuariów	maryjnych:	Stanisław	na	
Jasną	Górę,	Julianna	do	Ostrej	Bramy.	Każdego	wieczora	rodzice	i	dzieci	
–	Stefan	miał	kilkoro	rodzeństwa	–	klękali	do	wspólnej	modlitwy.
	 Matka	 Najświętsza	 była	 obecna	 w	 życiu	 Stefana	Wyszyńskiego	
od	 jego	najmłodszych	 lat	 i	stanęła	u	początku	 rozwijającego	się	od	dzie-
ciństwa	 powołania	 kapłańskiego.	 W	 50.	 rocznicę	 Mszy	 św.	 prymicyjnej,	 
5	sierpnia	1974	r.,	Ksiądz	Prymas	wypowiedział	następujące	słowa:
 Zawsze ufałem, że wspomoże mnie Maryja. Cześć moja dla Matki 
Najświętszej rozwijała się powoli. Tajemnicę tej czci jeszcze lepiej odczu-
łem, gdy nawiedzając swoją rodzinną parafię w Zuzeli, zobaczyłem ten 
sam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modlili się moi ro-
dzice. Obraz ten jest do dzisiaj czczony w świątyni, chociaż ucierpiała ona 
podczas ostatniej wojny bardzo wiele. Oblicze Maryi zostało nietknięte. 
Wydawało mi się zawsze, że tej dziedzicznej czci rodzinnej trzeba docho-
wać wierności.
	 Mogę	 zaświadczyć,	 że	 wspomniany	 obraz	 nadal	 odbiera	 cześć	 
w	kościele	w	Zuzeli,	jak	również	zachowała	się	tam	chrzcielnica,	przy	której	
przyszły	Prymas	Tysiąclecia	otrzymał	sakrament	chrztu.
	 Kiedy	Stefan	Wyszyński	miał	9	lat,	zmarła	jego	matka.	Odtąd	Ma-
ryja	 stała	 się	 dla	 niego	 szczególną	 Opiekunką.	 Wspominając	 po	 latach	
to	 wydarzenie,	 mówił,	 że	 chciał	 mieć	 Matkę,	 „która	 już	 będzie	 zawsze,	 
która	 nie	 umiera”.	 Ona	 w	 różnych	 wizerunkach	 towarzyszyła	 Stefanowi	
przez	lata	nauki	szkolnej	i	seminaryjnej.	Święcenia	kapłańskie	przyjmował	
3	sierpnia	1924	r.,	w	swoje	23.	urodziny,	w	kaplicy	Matki	Bożej	w	katedrze	
we	Włocławku,	natomiast	pierwszą	Mszę	św.	odprawiał	na	Jasnej	Górze.
	 Tak	 jak	 początek	 drogi	 kapłańskiej	 Prymasa	 Wyszyńskiego	 jest	
nierozerwalnie	 związany	 z	 Maryją,	 podobnie	 było	 z	 jego	 posługą	 bisku-
pią.	 Wiadomość	 o	 nominacji	 została	 mu	 oznajmiona	 25	 marca	 1946	 r.,	 
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Prymas	Wyszyński	z	obrazem	Matki	Bożej	Częstochowskiej,	który	otrzymał	w	15.	rocznicę	sakry	
biskupiej	(12	maja	1961	r.),	i	który	zawsze	zabierał	ze	sobą.

w	uroczystość	Zwiastowania,	konsekrację	biskupią	przyjął	12	maja	na	Ja-
snej	Górze.	To	sanktuarium	stanęło	później	w	centrum	jego	prymasowskiej	
działalności.	Kardynał	Stefan	Wyszyński	często	powtarzał,	że	wszystko	po-
stawił	na	Maryję	i	że	nie	ma	innego	programu	prócz	Niej.
	 Warto	uświadomić	sobie,	ile	elementów	naszego	życia	katolickiego	
jest	 dziedzictwem	wiary	 i	 pobożności	 kardynała	Wyszyńskiego.	Napisane	
przez	niego	Jasnogórskie	Śluby	Narodu	Polskiego,	które	co	roku	są	odna-
wiane	26	sierpnia,	przypominają	nam	o	naszych	zobowiązaniach	do	troski	
o	życie,	 rodzinę	 i	dobro	Ojczyzny.	Zgodnie	z	myślą	Księdza	Prymasa	za-
wartą	w	Ślubach,	właśnie	przez	Ojczyznę	ziemską	zdążamy	do	Ojczyzny	
niebieskiej.	3	maja	1966	r.	kardynał	Wyszyński	oddał	„wszystkie	dzieci	Boże	
ochrzczonego	Narodu	i	wszystko,	co	Polskę	stanowi”	w	macierzyńską	nie-
wolę	Maryi	za	wolność	Kościoła	w	Ojczyźnie	i	w	świecie.	Tym	aktem	ubez-
pieczył	naszą	przyszłość	w	dłoniach	Królowej	Polski.
	 Świadectwem	maryjnego	programu	Prymasa	Tysiąclecia	 są	dzie-
siątki	 ukoronowanych	przez	niego	wizerunków	Matki	Najświętszej,	w	 tym	
również	obraz	Matki	Bożej	Gietrzwałdzkiej	w	1967	 r.	Kardynał	Wyszyński	
przyczynił	się	do	nadania	Maryi	tytułu	Matki	Kościoła	oraz	ustanowienia	Jej	
święta	pod	 takim	wezwaniem.	Z	nim	 również	 jest	związane	nabożeństwo	
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Uroczysta	koronacja	obrazu	Matki	Bożej	Gietrzwałdzkiej,	której	dokonał	10	września	1967	roku	 
ks.	Stefan	Kardynał	Wyszyński,	Prymas	Polski,	przy	współudziale	Ks.	Karola	Kardynała	Wojtyły,	
metropolity	krakowskiego	i	ks.	biskupa	Józefa	Drzazgi,	biskupa	warmińskiego.

Apelu	Jasnogórskiego,	który	z	początku	był	modlitwą	błagalną	o	uwolnienie	
Prymasa	z	więzienia,	a	w	naszych	czasach	zdobył	pozycję	jednego	z	popu-
larniejszych	nabożeństw	maryjnych.
	 Ksiądz	Prymas	Wyszyński	poświęcił	swoje	życie	Maryi.	Kiedy	był	
uwięziony	w	Stoczku	Warmińskim,	8	grudnia	1953	r.,	specjalnym	aktem	od-
dał	się	Jej	w	niewolę.	I	nie	zawiódł	się.	Ona	wyprowadziła	go	na	wolność	 
i	wspomagała	przez	długie	lata	prymasowskiego	posługiwania.	Nasz	Naród,	
który	od	dawna	czci	Maryję	jako	swoją	Królową,	dzięki	kardynałowi	Wyszyń-
skiemu	przylgnął	do	Niej	jeszcze	bardziej	–	stał	się	własnością	Matki	Bożej.	
	 Gorąco	 zachęcam	 wszystkich	 do	 stałego	 zapoznawania	 się	 
z	 osobą	 i	 dziedzictwem	 Prymasa	 Stefana	 Wyszyńskiego,	 Czcigodnego	
Sługi	Bożego,	kandydata	na	ołtarze.	
Dobrze	 jest	 poznać	 drogę,	 którą	 on	
przeszedł,	 abyśmy	 sami	 zbliżyli	 się	
do	Jezusa	przez	Maryję.	Włączmy	się	
w	modlitwę,	abyśmy	rychło	mogli	cie-
szyć	się	zaliczeniem	naszego	Rodaka	 
do	grona	błogosławionych.

Now. Paweł WIŚNIEWSKI 
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Księdza  
Jana Nowaka CRL

Jubil eusz  
kapłaństwa

Kl. Sebastian Krukowski CRL: 
Ksiądz Tischner mawiał: „Najpierw 
jestem człowiekiem, potem chrze-
ścijaninem, a na końcu księdzem”. 
Dlatego pierwsze moje pytanie: skąd 
Ksiądz pochodzi, jaka jest Księdza 
rodzinna miejscowość?
Ks.	Jan	Nowak	CRL:	Pochodzę	ze	wsi	
Wojnarowa,	to	jest	diecezja	tarnowska,	
podlega	 pod	 parafię	 Wilczyska	 pw.	
Świętego	Stanisława	ze	Szczepanowa.
Kiedy Ksiądz przyszedł na świat?
Uuu…	dawno	(śmiech).	To	było	10	lip-
ca	1932	roku.	Na	długo	przed	wojną.
Miał Ksiądz rodzeństwo?
Miałem	 dwie	 siostry	 i	 czterech	 braci.	
Ze	mną	było	nas	siedmioro.	Spora	gro-
madka.
Dzieciństwo Księdza przypadło na 
czasy przedwojenne. Jak je Ksiądz 
wspomina?

Było	 zupełnie	 inaczej	 niż	 dzisiaj.	Mia-
łem	dzieciństwo	spokojne,	skupione	na	
życiu	 rodzinnym,	 żadnych	 większych	
wybryków	nie	było…	Były	także	i	obo-
wiązki,	 pasłem	 też	 krowy	 (śmiech)…	
Potem	poszedłem	do	szkoły	w	Wilczy-
skach	w	1938	roku.	Potem	chodziłem	
do	 szkoły	 Wojnarowej,	 tam	 ukończy-
łem	 szkołę	 podstawową	 i	 poszedłem	
do	szkoły	średniej	w	Bobowej.	A	po	niej	
przyszedłem	 do	 Zakonu	 Kanoników	
Regularnych.
A czy od dziecka wiedział Ksiądz,  
że zostanie kapłanem?
Kiedy	 byłem	 już	 ministrantem,	 takie	
pragnienie	gdzieś	w	środku	człowieka	
siedziało,	taką	pobożność	nabywałem.	
W	mojej	parafii	często	na	takie	tematy	
powołań	 rozmawialiśmy.	 Najpierw	 się	
przysłuchiwałem,	 potem	 rozmawia-
łem.	 Podjąłem	 decyzję	 po	 10	 klasie,	

-lecie
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Zdjęcia  
          z 
   Gietrzwałdu 

	Kapliczka	objawień 	Grób	proboszcza	ks.	Augustyna	Weichsla

	Źródełko	pobłogosławione	przez	Matkę	Bożą

	Fragment	klonu,	na	którym	objawiała	się	Maryja
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Zdjęcia  
          z 
   Gietrzwałdu 

	Źródełko	pobłogosławione	przez	Matkę	Bożą

MODLITWA  

NOWENNY GIETRZWAŁDZKIEJ PROWADZENI ORĘDZIEM MARYI

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

Królowo Niebios i Pani Aniołów!

Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,

aby wzywać do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.

Prowadzeni Twym orędziem, oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę, 

aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.

Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że zawsze będziesz przy nas,

wstawiaj się za nami, 

aby nasza wiara wyznawana, celebrowana i praktykowana na co dzień, 

pogłebiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła

oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

 Matko Niepokalanie Poczęta!

Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!

Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna

uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła.

Uczennico Pańska i Matko Kościoła!

Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, 

abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego,

dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie

i byli posłuszni Jego natchnieniom.

Amen
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Ksiądz	Jan	ze	współbraćmi	po	ukończeniu	studiów	teologicznych	u	dominikanów

powiedziałem	sobie	„Pójdę	i	wstąpię!”.	 
Poszedłem	do	kanoników	regularnych.
Jak się to stało, że akurat do nich?
Był	 już	 w	 zakonie	 ksiądz	 rodak	 
z	 parafii	 obok	 (z	 parafii	w	Polnej)	 i	 to	
od	 niego	 się	 dowiadywałem	 więcej.	
Przyjeżdżał	 jeszcze	jako	kleryk	 i	wiele	
nam	opowiadał.	Później	nie	tylko	ja	się	
zainteresowałem,	 ale	 np.	 ks.	Wiesław	
Michalik,	ks.	Franciszek	Martuszewski.	
I	przyszliśmy	we	trzech.	
Jak Ksiądz wspomina życie w semi-
narium?
Magistrem	 był	 ks.	 Teofil	 Widełka.	 Ży-
cie	 było	 ciężkie,	 trudne.	 Trzeba	 było	
sporo	pracować,	 sprzątać	 i	 uczyć	się.	
Magister	 uczył	 nas	 łaciny,	 a	 potem	
studia	u	dominikanów	–	7	 lat.	Połowę	
wykładów	po	łacinie	i	połowę	po	polsku	
się	słuchało	 i	zdawało	egzaminy.	Było	
nas	dużo	w	seminarium,	ale	wiadomo,	 

nie	wszyscy	do	święceń	wytrwali.	
W między czasie śluby wieczyste…
Tak,	 po	3	 latach	wiązaliśmy	 się	 z	Za-
konem	na	całe	życie.	Doniosła	to	była	
chwila.
Nie było powątpiewań, że to może 
nie dla mnie?
Wiadomo,	 że	 różne	 zwątpienia	 przy-
chodzą,	 ale	 nigdy	 nie	 miałem	 myśli,	
żeby	wystąpić.	Dużo	pracowałem	nad	
sobą.
Idąc dalej, święcenia diakonatu i ka-
płańskie. Który biskup was wyświę-
cił?
Tu	akurat	biskupa	wtedy	nie	było,	dla-
tego	 święceni	 byliśmy	 w	 Katowicach	
przez	 biskupa	 Herberta	 Bednorza.	
Byli	 tylko	 przełożeni,	 wyjechaliśmy	 
z	 rana,	 a	 prymicje	 miałem	 w	 Wilczy-
skach.	 Uczestniczyło	 wielu	 parafian,	
ale	skromniutki	poczęstunek	odbył	się	
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w	 rodzinnym	domu.	Proboszcz	 raczej	
zakonników	nie	lubił…
A potem pierwsza parafia?
Oj,	 nie	 tak	 szybko,	 bo	 tu	 w	 Krakowie	
kończyliśmy	jeszcze	ostatni	rok	studiów,	
już	jako	księża.	I	pojechałem	po	tym	do	
Ełku,	 do	 mojej	 pierwszej	 parafii.	 Tam	
byłem	kilka	lat	wikariuszem.	Jak	wiado-
mo,	pierwszą	parafię	najbardziej	się	za-
pamiętuje,	ale	miło	było.	Było	nas	kilku	
wikariuszy,	 uczyliśmy	w	 szkole,	współ-
pracowaliśmy.	 Trzeba	 było	 dojeżdżać	
często	do	wiosek	uczyć	katechezy.	Wte-
dy	w	Ełku	były	tylko	dwie	parafie,	nasza	
i	diecezjalna.	Pracy	było	w	bród.	Dalej	
Kamień,	Drezdenko	i	kolejne	parafie…
A kiedy przyszedł czas, żeby zostać 
proboszczem?
Zostałem	 proboszczem	 w	 Bajtkowie,	
trafiłem	tam	z	Ełku	zastępując	naszego	
księdza	 –	 Jana	 Zająca.	 Tam	 zostałem	 
i	byłem	tam	przez	18	lat.
Długa i ciężka praca na Księdza cze-
kała?
Tak,	 ale	 człowiek	 wtedy	 był	 młody	 
i	sporo	zrobiłem	–	remont	kościoła,	or-
ganów,	 ogrodzenia	 i	 plebanii...	 Prze-
cież	 ja	 najpierw	 mieszkałem	 u	 ludzi,	 
u	państwa	Święcińskich,	bo	na	plebanii	
mieszkali	 nauczyciele.	 Dostałem	 póź-
niej	 jeden	 pokój	 na	 plebanii	 (śmiech).	
Potrzebowałem	na	 to	wszystko	pienię-
dzy,	 głosiłem	 rekolekcje.	 Ciekawostka	
taka,	że	przez	całe	życie	wygłosiłem	ich	
aż	 199,	 i	 na	 dwusetne	miałem	 jechać	
na	Lubelszczyznę,	ale	nie	pozwoliła	mi	
choroba.
Parę lat później trafia Ksiądz do Gie-
trzwałdu… do niezwykłego miejsca, 
to i posługa w tym miejscu wyjątko-
wa?
Oj	 tak,	 Gietrzwałd	 zapamiętałem	 na	
całe	życie.	 Ile	tam	włożyłem	pracy,	 ile	
wysiłku,	ile	wygłosiłem	kazań,	spotkań	

 

z	młodzieżą,	z	grupami	 różańcowymi,	
oprowadzania	 pielgrzymów,	 dla	 nich	
rekolekcje	i	wiele	innych	obowiązków.	
Pomimo to Matka Boża Księdzu po-
magała…
Oj	 tak,	Matka	Boża	 i	moc	Boża…	bo	
inaczej	to	bym	nie	dał	rady…	spać	cho-
dziłem	dopiero	 po	 północy,	 a	 czasem	
po	 pierwszej,	 a	 rano	 wstawać	 trzeba	
było,	 by	 poprowadzić	 różaniec	 o	 świ-
cie.	Ludzie	wynagradzali	uprzejmością	
i	wdzięcznością.	To,	że	widziałem	na-
ocznie	dokonywanie	się	cudów,	uzdro-
wień…
Ludzie pewnie często prosili o mo-
dlitwę…
Jak	 przyjeżdżali,	 to	 często	 mówili	 
„My	do	księdza	Jana”.	Gdzieś	 tak	zo-
stałem	zapamiętany,	że	ludzie	jak	wra-
cali,	 to	 się	 przypominali	 i	 opowiadali	 
o	wcześniejszych	spotkaniach	ze	mną.	
Obchodzi Ksiądz w tym roku  
60. rocznicę święceń kapłańskich. 
To bardzo dużo – piękny jubileusz. 
Co by Ksiądz powiedział młodym 
kapłanom, rozpoczynającym tę dro-
gę, a chcącym owocnie i pobożnie 
jak Ksiądz wypełniać swoją służbę?
Poświęcić	 się,	 poświęcić	 się…	 
we	 wszystkim	 pracy	 duszpasterskiej,	
misyjnej	 –	 głoszeniu	 Ewangelii.	 I	 jak	
człowiek	 się	 już	 tak	 poświęci,	 prosić,	

	 Gietrzwałd	 
zapamiętałem	na	całe		
życie.	Ile	tam	włożyłem	
pracy,	ile	wysiłku,	ile	
wygłosiłem	kazań,	 
spotkań	z	młodzieżą,	 
z	grupami	różańco-
wymi,	oprowadzania	
pielgrzymów,	dla	nich	
rekolekcje	i	wiele	in-
nych	obowiązków...
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by	 Matka	 Boża	 nam	 pomagała,	 nas	
wspierała.	Kiedy	było	ciężko,	a	 i	 jesz-
cze	obowiązków	dochodziło,	zawierza-
łem	 to	 wszystko	 Matce	 Bożej.	 Mimo	 
iż	pojawiały	się	 trudności	 i	przeciwno-
ści,	Ona	–	Matka	–	pomagała.	Dawa-
ło	się	wtedy	radę,	nie	było	już	kłopotu.	
W	Gietrzwałdzie	nie	miałem	problemu	
z	 żadną	 z	 grup.	Pomagałem,	 jak	mo-
głem.	Omadlałem	np.	płócienka,	kładąc	
na	kapliczkę.	Rozcinałem	materiał	i	po	
kawałeczku	dawałem	ludziom…	ile	po-
tem	cudownych	uzdrowień	się	dokony-
wało…
Księże Janie, wielu młodych ludzi 
zastanawiających się nad wstąpie-
niem na tę Bożą drogę, obawia się 
kapłańskiej samotności – celibatu, 
ślubów zakonnych. Co im mówić?
Trudno	 to	 nazwać	 samotnością.	 
To	 raczej	 pewnego	 rodzaju	 oddziele-
nie	 się	 od	 rodziny,	 ale	 trzeba	 się	 tym	
bardziej	 zaangażować	 w	 modlitwę,	 
w	różaniec...	W	Jego	obecności	nigdy	
nie	 będziemy	 się	 czuć	 samotni.	 Poza	
tym	kontakt	 z	 drugim	 człowiekiem	 też	
dużo	pomaga.	Teraz	tyle	pomagać	bym	
nie	 dał	 rady,	 kontaktować	 się	 z	 ludź-
mi,	 rozmawiać.	 Już	 teraz	 też	 pamięć	
nie	 ta	 sama,	 co	widać,	gdy	 teraz	 roz-
mawiamy,	 już	 ciężko	 mi	 przypomnieć	
jakąś	datę,	nazwiska,	miejsca,	 już	nie	
wszystko	pamiętam…

Ale mimo to chyba Ksiądz nie żałuje 
decyzji?
Nie,	 nie	 żałuję.	 Tego,	 co	 zrobiłem,	 
ile	czasu	poświęciłem	 ludziom,	poma-
ganiu.	 Nie	 setki,	 lecz	 tysiące	 spraw,	 
i	w	wielu	wydaje	mi	się,	że	pomogłem	 
z	Bożą	pomocą.
Po kilku następnych latach trafia 
Ksiądz do Krakowa i jest tu Ksiądz 
do dzisiaj. Życie w zakonie się zmie-
niło, gdy tak Ksiądz spojrzy na po-
przednie lata od wstąpienia do dzi-
siaj?
O,	na	to	człowiek	już	nie	patrzy.	Inaczej	
się	 żyje	w	dzisiejszym	świecie	 zakon-
nikom	 i	 księżom.	 Dawniej	 inne	 były	
czasy,	 ale	 nie	 ma	 co	 narzekać.	 Mnie	
najbardziej	dzisiaj	trapią	słabe	powoła-
nia	–	mało	powołań.	Jak	u	nas	w	nowi-
cjacie	 było	 nas	ośmiu,	 to	 to	 było	 coś.	 
Na	 innych	 latach	 też	podobnie.	Także	
nie	mieszkaliśmy	pojedynczo	w	poko-
jach,	 jak	 teraz	 wy.	 Po	 dwóch,	 trzech	
mieszkaliśmy.	
Ksiądz już jest na emeryturze od kil-
kunastu lat. Życie Księdza na emery-
turze wygląda trochę inaczej. 
Już	nie	mam	tylu	 i	 takich	obowiązków	
jak	 wcześniej.	W	Gietrzwałdzie	 to	 się	
robiło	wszystko.	I	kancelaria,	Msze,	na-
bożeństwa	i	wiele,	wiele	innych.
Czego Księdzu możemy życzyć 
na dalsze lata życia zakonnego  
i kapłańskiego?
„On	 sobie	 życzy,	 żeby	 go	 nie	 pro-
wadzono	 na	 smyczy”	 (śmiech).	 
Oj,	co	 tu	sobie	życzyć	na	stare	 lata…	
Człowiek	już	zrobił,	co	miał…	a	i	jeżeli	
mogę	zrobić,	 to	sił,	żeby	 tylko	były,	 to	
się	 zrobi…	To	co	mogę	 to	 żebym	od-
prawiał	dalej	Msze	Święte,	wprawdzie	
już	 nie	 przewodniczę,	 kazań	 nie	 gło-
szę…

	 Poświęcić	się,	 
poświęcić	się	we	wszyst-
kim	pracy	duszpaster-
skiej,	misyjnej	–	głoszeniu	
Ewangelii.	I	jak	człowiek	
się	już	tak	poświęci,	pro-
sić,	by	Matka	Boża	nam	
pomagała,	nas	wspierała.
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Życzymy Księdzu humoru, któ-
rym zresztą Ksiądz często się  
z nami, klerykami, dzieli , oraz dal-
szej takiej aktywności mimo swych 
lat. Życzymy, żeby Ksiądz był nadal 
takim wiernym kapłanem Pana Boga 
i naszym radosnym drogim współ-
bratem. By Matka Boża opiekowa-
ła się Księdzem. No i wierzymy, że 
Ksiądz przez Jej wstawiennictwo 
wyprosi wiele nowych i świętych 
powołań.

A	 daj	 Boże,	 żeby	 tak	 było,	 niech	
Matka	 Boża	 Gietrzwałdzka	 ma	 nas	 
w	swojej	opiece.	Co	 jak	co,	ale	 tego,	
co	przeżyłem	w	tamtym	świętym	miej-
scu,	nigdy	nie	zapomnę.	
Dziękujemy za wygłoszenie dla 
nas kleryków i drogich czytelników 
naszego kleryckiego czasopisma 
pięknego świadectwa o owocnej 
posłudze duszpasterskiej dla 
Boga, ludzi i naszego Zakonu.  
Bóg zapłać!

 

Rozmawiał  
Kl. Sebastian KRUKOWSKI  CRL

Z	dziećmi	pierwszokomunijnymi	i	proboszczem	ks.	Franciszkiem	Grybosiem	CRL	w	Kamieniu

 Kiedy	było	ciężko,	
a	i	jeszcze	obowiązków	
dochodziło,	zawierzałem	
to	wszystko	Matce	Bożej.	
Mimo	iż	pojawiały	się	
trudności	i	przeciwności,	
Ona	–	Matka	–	pomagała.	
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Z tej książeczki  
nauczyłem się,
co to właściwie jest  
nabożeństwo  
do Matki Bożej.

Wielu	z	nas	czuje	się	zagubionymi	w	dzisiejszym	świecie,w	którym	pełno	róż-
nego	rodzaju	zniewoleń.	Zwracamy	się	ku	nabożeństwu	do	Najświętszej	Maryi	
Panny	i	dzięki	niemu	poznajemy	prawdziwe	oblicze	naszej	niebieskiej	Matki.
Gdzie	tak	naprawdę	ma	swój	początek	to	nabożeństwo	i	kto	jest	jego	autorem?	
Był	nim	św.	Ludwik	Maria	Grignion	de	Montfort,	francuski	duchowny.	Urodził	się	
31	stycznia	1673	roku	w	Montfort-sur-Meu	we	Francji.	W	wieku	19	lat	wstąpił	
w	Paryżu	do	Zgromadzenia	 św.	Sulpicjusza,	 gdzie	ukończył	 seminarium	du-
chowne.	Święcenia	kapłańskie	otrzymał	5	czerwca	1700	roku.	W	centrum	swej	
duchowości	osobistej	i	apostolskiej	Ludwik	Grignion	postawił	kult	Najświętszej	
Maryi	Panny	i	wierność	przyrzeczeniom	chrztu	świętego.	Aby	dać	temu	wyraz,	
przybrał	 jako	drugie	 imię	Maria,	 a	do	swego	nazwiska	dodał	przydomek	 „de	
Montfort”	–	od	nazwy	parafii,	w	której	był	ochrzczony.	Był	szczególnie	przywią-
zany	do	pobożności	maryjnej,	której	wyrazem	są	jego	dzieła:	Traktat	o	prawdzi-
wym	nabożeństwie	do	Najświętszej	Maryi	Panny	i	Tajemnica	Maryi,	w	których	
rozwinął	doktrynę	niewolnictwa	maryjnego	jako	nabożeństwa	polegającego	na	
najdoskonalszym	oddaniu	się	przez	Maryję	Panu	Jezusowi.	Oddanie	 jest	 tu-
taj	zupełne	–	oddajemy	nasze	ciało	i	duszę,	dobra	zewnętrzne	i	wewnętrzne,	 
a	 także	zasługi,	cnoty	 i	dobre	uczynki.	Oddajemy	wszystko	bezinteresownie,	

kard. Karol Wojtyła
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NIEWOLA,  
KTÓRA 

WYZWALA  
– Doskonałe nabożeństwo  

do Najświętszej Maryi Panny

niczego	w	zamian	się	nie	spodziewając.	Św.	Ludwik	nazywa	to	niewolą	miłości.	
Traktat	o	prawdziwym	nabożeństwie	do	Najświętszej	Maryi	Panny	dał	podsta-
wy	teologiczne	dla	niewolnictwa	maryjnego	i	przyczynił	się	do	rozpropagowania	
tej	szczególnej	praktyki.	Pisał	on	m.in.:

Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to 
znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót 

Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, 
ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umar-

twienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej 
cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć 

głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.

Nabożeństwo	 do	Matki	 Bożej	 rozwijało	 się	 stopniowo	 na	 przestrzeni	 wieków,	
wraz	z	wyjaśnieniami	 teologów	 i	 formułowanymi	o	Niej	dogmatami,	utwierdzo-
nymi	przez	wiele	objawień	maryjnych,	zwłaszcza	w	XIX	i	na	początku	XX	wieku.	
Dlatego	sam	Ludwik	Grignion	stwierdza,	że	już	w	jego	czasach:
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Cała ziemia jest pełna Jej chwały, zwłaszcza kraje chrześcijańskie, 
a liczne królestwa, prowincje, diecezje i miasta obrały Ją sobie za 

Patronkę i Opiekunkę. Mnóstwo kościołów katedralnych poświęcono 
Bogu pod Jej wezwaniem. Nie ma kościoła, w którym nie byłoby ołtarza 
poświęconego Jej czci. Nie ma kraju ani okolicy, gdzie by nie czczono 

cudownego Jej obrazu, przed którym chorzy znajdują uzdrowienie,  
a wierni otrzymują liczne łaski.

Święty	Ludwik	 rozpoczyna	swą	książkę	od	 formułowania	zasady,	która	będzie	
przewodzić	całej	jej	dalszej	części:	„Przez	Najświętszą	Maryję	Pannę	przyszedł	
Jezus	Chrystus	na	świat	i	przez	Nią	też	chce	w	świecie	panować”.	Niemniej	jed-
nak,	pisze,	w	porównaniu	z	Bogiem,	Najświętsza	Maryja	Panna	jest	niczym:

Wyznaję z Kościołem, że Maryja jako stworzenie, które wyszło z rąk Naj-
wyższego, w porównaniu z Jego nieskończonym Majestatem mniejszą 
jest niż najdrobniejszy pyłek lub raczej, że jest niczym, gdyż Bóg jeden 

jest „Tym, który jest” (Wj 3,14). (…) Toteż ów Pan wielmożny, całkiem nie-
zależny i sam sobie wystarczający, nie potrzebował ani nie potrzebuje 
koniecznie Najświętszej Maryi Panny, by urzeczywistnić swe zamiary  

i objawić swoją chwałę. Wystarczy Mu chcieć, by dokonać wszystkiego.

Następnie	podaje	w	dal-
szej	 części	 cechy	 cha-
rakterystyczne	 prawdzi-
wego	 nabożeństwa	 do	
Najświętszej	 Dziewicy:	
wewnętrzne	 –	 płynące	
z	 umysłu	 i	 serca;	 czułe	
–	pełne	zaufania	do	Naj-
świętszej	 Maryi	 Panny;	
święte	 –	 prowadzące	
duszę	do	unikania	grze-
chu	 i	 do	 naśladowania	
cnót	 Najświętszej	 Maryi	
Panny;	stałe	–	utwierdza	
ono	 duszę	 w	 dobrem	 
i	sprawia,	że	człowiek	dla	
błahych	 powodów	 nie	
opuszcza	 praktyk	 religij-
nych;	 bezinteresowne	
–	sprawia,	że	dusza	nie	
szuka	 siebie,	 lecz	 tylko	
Boga	w	Matce	Najświęt-
szej	(por.	nr	105	–	110).
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Figura	z	wosku	przestawiająca	świętego	Ludwika	Marię	de	Monforta.	W	ręce	umieszczo-
na	jest	figurka	Maryi,	którą	wyrzeźbił	za	życia	sam	Święty.

Nabożeństwo	to	jest	„prawdziwym	nabożeństwem”,	jest	bowiem	tym,	które	naj-
bardziej	nas	 łączy	 i	upodabnia	do	Jezusa	Chrystusa:	„I	dlatego	doskonałe	po-
święcenie	się	Panu	Jezusowi	nie	jest	niczym	innym,	jak	doskonałym	i	całkowitym	
poświęceniem	się	Najświętszej	Dziewicy.	I	takie	właśnie	jest	nabożeństwo,	które	
głoszę	i	które	w	istocie	swej	jest	tylko	doskonałym	odnowieniem	ślubów	i	przyrze-
czeń	Chrztu	świętego”.	Święty	Ludwik	poleca,	by	wierni	oddali	się	Najświętszej	
Dziewicy.	
Doskonałe	nabożeństwo	do	Najświętszej	Maryi	Panny	jest	odnowieniem	przyrze-
czeń,	które	złożyliśmy	na	chrzcie	świętym.	To	właśnie	chrzest	sprawił,	że	w	pełni	
należymy	do	Jezusa,	a	nie	jesteśmy	„niewolnikami	grzechu”	(J	8,	34).	Na	chrzcie	
ustami	swoich	rodziców	wyrzekliśmy	się	szatana	i	 jego	pychy.W	nabożeństwie	
otrzymujemy	narzędzie,	które	umożliwia	realizację	tego	wyrzeczenia.	W	jaki	spo-
sób?	Poprzez	naśladowanie	pokory	samego	Boga.	On,	przedwieczny	 i	dosko-
nały,	uniżył	samego	siebie,	przyjąwszy	postać	sługi	(Flp	2,	7).	Skoro	sam	Bóg	
oddał	się	zupełnie	Maryi,	dlaczego	my	nie	mielibyśmy	tego	zrobić?	W	ten	sposób	
możemy	doświadczyć	tajemnicy	Boga	i	jeszcze	głębiej	się	z	Nim	zjednoczyć.
Bycie	„niewolnikiem	Jezusa	w	Maryi”	opiera	się	na	prawdzie,	której	tak	głęboko	
doświadczył	św.	Paweł,	gdy	pisał,	że	„należymy	do	Pana”:	„Teraz	zaś	już	nie	ja	
żyję,	lecz	żyje	we	mnie	Chrystus”	(Ga	2,	20;	Rz	14,	8).	W	pokorze	i	sercem	skru-
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Zawsze, kiedy przejeżdżam obok tej fabryki (…) staje mi przed oczyma 
mała książeczka w niebieskiej okładce (…) nosiła tytuł „Traktat o do-

skonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, autorem był (…) 
Ludwik Maria Grignion de Montfort. Mała książeczka w niebieskiej okład-
ce, podobna do modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu 

wielu dni i tygodni. (…) Z tej książeczki nauczyłem się, co to właściwie 
jest nabożeństwo do Matki Bożej. (…) Tak bardzo ją czytałem, że cała 

była poplamiona sodą, i na okładkach,
i w środku. Pamiętam dobrze te plamy sody, bo są one ważnym elemen-

tem całego mojego życia wewnętrznego.

szonym	poddać	się	działaniu	Bożemu	
przez	ręce	naszej	matki,	która	wszyst-
ko	 rozumie	 –	 taka	 postawa	 również	
wskazuje	 na	 różnicę	 pomiędzy	 sługą	 
a	 niewolnikiem.	 Sługa	 nie	 daje	 swo-
jemu	 panu	 wszystkiego,	 domaga	 się	
zapłaty	i	może	opuścić	swojego	pana,	
kiedy	 zechce.	 Św.	 Ludwik	 proponuje	
jednak	chrześcijanom	stanie	się	zupeł-
ną	własnością	Maryi,	aby	w	ten	sposób	
całkowicie	oddać	się	Jezusowi.	To	na-
bożeństwo	jest	sposobem,	aby	zupeł-
nie	oddać	Bogu	swoją	wolę	i	zgodnie	 
z	zaleceniem	Jezusa	„zaprzeć	się	sa-
mego	siebie”	(Mk	8,	34).	Gdy	Nikodem	
przyszedł	do	Jezusa	nocą,	Jezus	po-
wiedział	mu,	 że	 trzeba	 się	 powtórnie	
narodzić	(J	3,	3).	Powtórne	narodziny	
otwierają	w	człowieku	oczy	wiary,	po-
dobnie	jak	przy	tych	pierwszych,	ciele-
snych,	otworzył	on	oczy,	patrząc	z	ciekawością	i	przerażeniem	na	świat.
„Totus	Tuus”	(„Cały	Twój”)	–	znane	zawołanie	św.	Jana	Pawła	II	ma	swoje	źródło	
w	nabożeństwie,	które	od	wieków	nie	przestaje	pociągać	wierzących	w	Jedynego	
i	Prawdziwego	Boga	na	całym	świecie.	Warto	na	koniec	przytoczyć	fragment	ka-
zania	Karola	Wojtyły	z	8	listopada	1968	roku,	w	Borku	Fałęckim:

Kl. Wiktor RUSZLEWICZ CRL
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Wdzięczny  
Matce Bożej 
Kl. Paweł  
RACZYŃSKI CRL
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	 Gietrzwałd	już	od	najmłodszych	lat	mojego	życia	był	miejscem	niezwy-
kłym.	To	właśnie	tam	przyjeżdżałem	z	rodzicami	i	braćmi	nie	tylko	na	święta,	
ale	także	podczas	dłuższych	przerw	w	roku	szkolnym	do	rodziny.	Oczywiście	
okresem	przeze	mnie	uwielbianym	były	wakacje,	przeżywane	właśnie	w	tej	
niewielkiej	wiosce	na	Warmii,	pośród	jezior	i	lasów.	Przebywając	w	tym	miej-
scu,	doświadczałem	szczególnej	obecności	Matki	Bożej.	Czułem	się	bardzo	
bezpiecznie,	gdy	miałem	tę	świadomość,	że	to	właśnie	tutaj	Pani	Gietrzwałdzka	
objawiała	się	dwóm	dziewczynkom.	Klęcząc	przed	Jej	obrazem,	dostrzegałem	
Matkę,	która	się	mną	opiekuje.	Jej	pełne	miłości	spojrzenie	napełniało	mnie	
wewnętrznym	pokojem.	Najcięższe	dla	mnie	były	wyjazdy	do	domu.	Bardzo	
tego	nie	lubiłem.	Natomiast	kiedy	przybywałem	do	Gietrzwałdu,	zawsze	lubiłem	

Klęcząc przed Jej obrazem, 

dostrzegałem Matkę, która 

się mną opiekuje. Jej pełne 

miłości spojrzenie napełniało 

mnie wewnętrznym pokojem.

spacerować	alejką	różańcową,	którą	
chodziłem	do	źródełka	czerpać	wodę	 
i	modlić	się	o	zdrowie	dla	całej	mojej	ro-
dziny.	Jeździłem	na	wycieczki	rowerowe	
po	okolicy	i	w	ten	sposób	poznawałem	 
i	podziwiałem	piękno	przyrody.	Kiedy	
tylko	było	ciepło,	lubiłem	kąpać	się	 
w	pobliskich	jeziorach.	

	 Będąc	w	tym	niezwykłym	miejscu,	starałem	się	chodzić	codziennie	 
na	mszę	świętą.	W	tygodniu	najczęściej	bywałem	na	mszy	o	godzinie	12.00,	 
a	przed	Eucharystią	modliłem	się	na	różańcu,	rozważając	tajemnice	z	życia	
Maryi	i	Jezusa.	Siostry	służki,	które	posługują	przy	sanktuarium	oraz	prowadzą	
modlitwę	różańcową,	zachęcały	mnie,	abym	i	ja	włączył	się	aktywnie	 
w	odmawianie	różańca	świętego.	Kiedy	tylko	się	pojawiałem	w	zakrystii,	zawsze	

Z	moimi	braćmi:	Janem	(w	środku)	i	Piotrem	(z	lewej)	w	Bazylice	w	Gietrzwałdzie

 Podczas	odmawiania	różańca	z	bratem	Janem	(po	lewej)	w	Bazylice	w	Gietrzwałdzie
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 Podczas	odmawiania	różańca	z	bratem	Janem	(po	lewej)	w	Bazylice	w	Gietrzwałdzie

mogłem	liczyć	na	życzliwość	księży	kanoników,	
którzy	bardzo	się	cieszyli	z	mojej	obecności	i	posługi.	
Jeśli	miałem	taką	ochotę,	mogłem	pójść	i	porozma-
wiać	z	księdzem.	To	tutaj	odkrywałem	powołanie	 
i	rozmawiałem	o	tym	z	promotorem	powołań.	 
Po	długim	namyśle	postanowiłem	wstąpić	do	Zakonu	
Kanoników	Regularnych	Laterańskich.	Po	odbyciu	
rocznego	nowicjatu,	złożyłem	śluby	czasowe	na	trzy	
lata	właśnie	tutaj,	przed	obliczem	Matki	Bożej	Gietrz-
wałdzkiej.	Był	to	dla	mnie	wyjątkowy	znak	 
i	zapewnienie	mnie,	że	Maryja	–	Pani	Gietrzwałdzka	
jest	szczególną	moją	patronką.	Nie	byłoby	w	tym	nic	
dziwnego	pod	warunkiem,	że	śluby	składane	 
by	były	tutaj	co	roku	przez	współbraci	(miejscem,	
gdzie	najczęściej	składane	są	śluby	zakonne	 
w	naszym	zakonie	jest	Bazylika	Bożego	Ciała	 
w	Krakowie).	Ciągła	modlitwa	i	westchnienia	 
do	Matki	Bożej	Gietrzwałdzkiej	są	dla	mnie	siłą	 
i	pomocą	w	codziennym	kleryckim	życiu.	Na	drodze	
powołania	jest	to	szczególnie	ważne	i	potrzebne,	 
aby	wytrwać	na	tej	niełatwej,	choć	pięknej	ścieżce	życia.
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Zastanawiasz się nad 

swoją przyszłością?

Przyjacielu! 

Czujesz, że Bóg  

Cię powołuje?

Potrzebujesz odpowiedzi  

na ważne pytania?

Myślisz...  
o seminarium...?  
o życiu zakonnym...?

Żyjemy według Reguły św. Augustyna 
oraz trzech ślubów:

* posłuszeństwa
* czystości
* życia wspólnego bez własności
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Oto najbliższe spotkania: 

12–14 października 2018

9–11 listopada 2018

11–13 stycznia 2019

8–10 lutego 2019

Kanonickie Duszpasterstwo Powołań
tel. 513 318 420; mail: guziejko@gmail.com

www.kanonicy.pl

Potrzebujesz odpowiedzi  

na ważne pytania?

Myślisz...  
o seminarium...?  
o życiu zakonnym...?

Jeśli chcesz na spokojnie poprzebywać z Panem Bogiem, 
zapraszamy na Dni Otwartej Furty w naszym krakowskim 
KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA.
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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 siedemnastu lat do wspól-

noty 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:  

guziejko@gmail.com. W mailu 
należy podać imię i nazwisko, adres 
do korespondencji 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 Piękna. Maryja pod krzyżem”.
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Kronika
Seminarium

TRIDUUM SACRUM
	 W	Wielki	Czwartek,	Piątek	i	Sobotę	o	świcie	nasza	wspólnota	zakonna	
zbierała	się,	by	uczestniczyć	w	celebracji	Ciemnej	Jutrzni.	Jest	to	część	liturgicz-
nego	oficjum	przeznaczona	na	poranne	godziny	 tych	dni,	 złożona	 z	 hymnów,	
psalmów	i	czytań.	Godnym	uwagi	jest	fakt,	że	melodie	antyfon	i	niektórych	hym-
nów	skomponował	nasz	nieżyjący	już	współbrat	–	ks.	Stanisław	Świś	CRL.
	 W	Wielki	Czwartek	proboszcz	parafii	Bożego	Ciała	ks.	Piotr	Walczak	CRL	 
przewodniczył	Mszy	Wieczerzy	Pańskiej,	którą	koncelebrował	z	kapłanami	klasztoru	
krakowskiego.	W	czasie	uroczystej	liturgii	dokonał	także	obrzędu	mandatum	–	obmycia	
nóg	12	mężczyznom.	Po	Mszy	Świętej	Najświętszy	Sakrament	został	przeniesiony	 
w	procesji	do	ołtarza	adoracji,	tzw.	ciemnicy,	przed	którą	odśpiewana	została	kompleta	
–	modlitwa	na	zakończenie	dnia.	
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	 W	 Wielki	 Piątek	 o	 godzinie	 15.00	 przeszliśmy	 ulicami	 Kazimierza	 
w	Drodze	Krzyżowej.	Nabożeństwo	rozpoczęło	się	przy	naszej	krakowskiej	bazy-
lice,	a	zakończyło	u	Ojców	Paulinów	na	Skałce.	Krzyż	niosły	kolejno	różne	zgro-
madzenia	zakonne,	m.in.	 także	nasza	wspólnota	zakonna,	a	 także	członkowie	
Arcybractwa	Pięciu	Ran	Pana	Jezusa	i	Adoracji	Najświętszego	Sakramentu	oraz	
grupy	związane	z	kościołami	Kazimierza.	
	 O	godzinie	18.00	w	Wielki	Piątek	w	bazylice	Bożego	Ciała	odprawiona	
została	Liturgia	Wielkiego	Piątku,	w	której	wspominaliśmy	Mękę	i	Śmierć	Pana	Je-
zusa.	Liturgii	przewodniczył	oraz	homilię	wygłosił	ks.	przeor	Tomasz	Szatanik	CRL.	

	 W	Wielką	Sobotę,	wieczorem,	odprawiona	została	uroczysta	liturgia	Wi-
gilii	Paschalnej,	której	przewodniczył	ks.	Łukasz	Bugała	CRL.

	 W	Niedzielę	Zmartwychwstania,	o	godzinie	6.00,	ksiądz	proboszcz	Piotr	
Walczak	CRL	przewodniczył	procesji	rezurekcyjnej	i	Mszy	Świętej.
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KAPITUŁA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU 
	 Mszą	św.	w	bazylice	Bożego	Ciała	w	Krakowie	rozpoczeła	się,	we	wto-
rek	3	kwietnia,	kapituła	Polskiej	Prowincji	Zakonu	Kanoników	Regularnych	La-
terańskich.	Brało	w	niej	udział	15	współbraci	 reprezentujących	wszystkich	Ka-
noników	Regularnych	z	Polskiej	Prowincji.	W	kapitule	uczestniczy	opat	zakonu	
ks.	Giuseppe	Cipolloni	CRL	z	Rzymu.	W	czasie	kapituły	jej	uczestnicy	na	drodze	
głosowania	wybrali	nowego	wizytatora	–	został	nim	ks.	Dariusz	Kaczyński	CRL.	
Przez	następne	dni	ojcowie	kapitulni		słuchali	sprawozdań	przełożonych	klasz-
torów	oraz	współbraci	odpowiedzialnych	za	powierzone	im	w	minionych	latach	
zadania.	Szczególną	uwagę	zwrócili	na	temat	formacji	kleryków,	duszpasterstwa	
powołań,	 duszpasterstwa	 w	 Sanktuarium	Maryjnym	 w	Gietrzwałdzie,	 duszpa-
sterstwa	w	kanonickich	parafiach	oraz	działalności	Ośrodka	Terapii	Uzależnień	 
w	Starych	Juchach.	Na	zakończenie	uczestnicy	kapituły	dokonali	wyborów	na	na-
stępujące	urzędy:	rada	wizytatora	–	ks.	Tomasz	Ratajczak,	ks.	Jacek	Krzewicki,	 
ks.	Piotr	Adamus;	magister	kleryków	i	nowicjuszy	–	ks.	Wojciech	Ćwiękała;	eko-
nom	 prowincjalny	 –	 ks.	 Tomasz	 Szatanik;	 duszpasterz	 powołań	 –	 ks.	 Maciej	
Guziejko	oraz	przeorów:	kanonii	Kraków	–	ks.	Piotr	Adamus,	kanonii	Gietrzwałd	 
–	ks.	Marcin	Chodorowski,	kanonii	Drezdenko	–	ks.	Zdzisław	Palus,	kanonii	Ełk	
–	ks.	Łukasz	Grzechca,	kanonii	Mstów	–	 
ks.	 Dawid	 Köver.	 Ojcowie	 kapitulni	 wy-
rażają		wdzięczność	wszystkim	osobom,	
które	w	tych	dniach	otaczały	ich	modlitwą.
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UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KS. KAZIMIERZA BŁOŃSKIEGO CRL
	 W	poniedziałek,	30	kwietnia	2018	r.,	w	kościele	Wniebowzięcia	Naj-
świętszej	Maryi	Panny	w	Mstowie	odbyły	się	uroczystości	pogrzebowe	naszego	
zmarłego	współbrata,	ks.	Kazimierza	Błońskiego	CRL.	O	11:30	został	odmó-
wiony	Różaniec	za	zmarłego.	O	godzinie	12:00	rozpoczęła	się	Msza	Święta	po-
grzebowa	pod	przewodnictwem	abp.	Wacława	Depo,	którą	koncelebrowali	ka-
płani	przybyli	ze	wszystkich	kanonii	polskiej	prowincji	naszego	Zakonu	i	kapłani	
Archidiecezji	Częstochowskiej.	Homilię	wygłosił	ks.	Jan	Brzozowski	CRL,	który	
przypomniał	życiorys	zmarłego.	Na	zakończenie	liturgii	wszystkim	uczestnikom	
podziękował	ks.	Dariusz	Kaczyński	CRL,	wizytator	Polskiej	Prowincji	Zakonu	
Kanoników	Regularnych	Laterańskich.	Po	zakończeniu	Mszy	odprowadziliśmy	
ciało	naszego	zmarłego	współbrata	do	grobowca	zakonnego	na	mstowskim	
cmentarzu.	Obrzędom	pogrzebowym	przewodniczył	ks.	abp	Wacław	Depo,	me-
tropolita	częstochowski.	Liczni	parafianie	z	Mstowa,	Gietrzwałdu,	Krakowa,	Ełku	
i	Niegosławia	oraz	innych	miejscowości,	z	którymi	związany	był	ks.	Kazimierz	
Błoński,	przybyli,	aby	towarzyszyć	mu	w	ostatniej	drodze	ziemskiego	pielgrzy-
mowania.
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50. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA OPATA GENE-
RALNEGO

ŚWIĘTO ŚWIETEGO STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
	 5	maja,	w	dzień	św.	Stanisława	Kazimierczyka,	w	bazylice	Bożego	Ciała	
odbyła	się	uroczysta	Msza	Święta,	której	przewodniczył	 i	Słowo	Boże	wygłosił	 
ks.	 prałat	 Dariusz	 Raś,	 archiprezbiter	 kościoła	 Mariackiego.	 Uczestnikami	 tej	
Mszy	Świętej	byli	nadzwyczajni	szafarze	Komunii	Świętej	Archidiecezji	Krakow-
skiej,	wraz	ze	swoim	duszpasterzem	ks.	kanonikiem	Jerzym	Serwinem.	To	wła-
śnie	szafarzom	w	Archidiecezji	patronuje	św.	Stanisław	Kazimierczyk.

	 5	kwietnia,	na	Mszy	Świętej	 
o	godzinie	19.00	modliliśmy	się	 
w	intencji	naszego	Opata	Generalne-
go	ks.	Giuseppe	Cipolloniego	CRL,	
który	obchodzi	w	tym	roku	złoty	jubi-
leusz	kapłaństwa.	Ksiądz	Prowincjał	
Dariusz	Kaczyński	CRL	złożył	Księdzu	
Opatowi	w	imieniu	naszej	wspólnoty	
życzenia	na	dalsze	lata	posługi	ka-
płańskiej	w	naszym	Zakonie.
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PROCESJA NA SKAŁKĘ
	 W	niedzielę	13	maja	2018	r.	o	godzinie	9.00	wyruszyliśmy	w	uroczystej	
procesji	z	relikwiami	św.	Stanisława	Biskupa	i	Męczennika,	głównego	patrona	Pol-
ski,	z	królewskiej	Katedry	na	Wawelu	do	Bazyliki	oo.	Paulinów	pw.	św.	Michała	
Archanioła	 i	św.	Stanisława	Biskupa	na	Skałce,	gdzie	o	godz.	10.00	rozpoczę-
ła	się	Msza	św.	przy	ołtarzu	Trzech	Tysiącleci.	Eucharystii	przewodniczył	kard.	
Giuseppe	Versaldi,	 prefekt	 Kongregacji	 Edukacji	 Katolickiej,	 a	 homilię	wygłosił	 
abp	 Stanisław	 Gądecki,	 przewodniczący	 Konferencji	 Episkopatu	 Polski,	 me-
tropolita	 poznański.	 Obecni	 byli	 przedstawiciele	 władz	 państwowych,	 na	 czele	 
z	prezydentem	Andrzejem	Dudą.	W	uroczytościach	wzięło	udział	nasze	semina-
rium,	księża	naszej	parafii	wraz	z	wiernymi,	Arcybractwem	Pięciu	Ran	i	Adoracji	
Najświętszego	Sakramentu,	którzy	szli	na	czele	procesji,	a	 także	nadzwyczajni	
szafarze	Komunii	Świętej	niosący	relikwie	naszego	świętego	-	Stanisława	Kazi-
mierczyka.
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LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA
	 W	dniach	od	4	do	22	czerwca	2018	r.	odbywała	się	sesja	egzaminacyj-
na.	Był	to	okres	wytężonego	wysiłku	umysłowego,	ale	pomagały	nam	codzienne	
modlitwy	podczas	Mszy	świętych	o	dary	Ducha	Świętego	i	Boże	błogosławień-
stwo	na	czas	odbywających	się	egzaminów.	Teraz	nadszedł	upragniony	czas	
wakacji,	czyli	urlopów	kleryckich	oraz	praktyk	przy	Sanktuarium	Maryjnym	 
w	Gietrzwałdzie.	

BOŻE CIAŁO ULICAMI KAZIMIERZA 
		 31	maja,	w	Uroczystość	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Pańskiej,	uczestni-
czyliśmy	we	Mszy	Świętej	o	godzinie	16.00,	której	przewodniczył	 i	homilię	wy-
głosił	ksiądz	biskup	Damian	Muskus	OFM.	Następnie	wyruszyliśmy	w	procesji,	 
by	ulicami	krakowskiego	Kazimierza	przejść	z	Najświętszym	Sakramentem	i	oddać	
Mu	hołd,	przy	czterech	ołtarzach,	zbudowanych	przez	parafian	i	ludzi	dobrej	woli.	
Przy	czwartym	ołtarzu	ksiądz	proboszcz	Piotr	Walczak	CRL	podziękował	wszyst-
kim,	którzy	aktywnie	włączyli	się	w	przygotowanie	tej	uroczystości.	Po	powrocie	
do	bazyliki	odśpiewaliśmy	uroczyste	„Te	Deum”.
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ŚP.

1929-2018

Ja wiem, że Wybawca mój żyje, na ziemi 
wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki 

skórą odzieje i w moim ciele Boga zobaczę. 
Hi 19, 25-26 

Ks. Kazimerz 

Błoński 
CRL 
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Śp.	ks.	Kazimierz	Błoński	odszedł	do	Pana	26	kwietnia	w	wieku	89	lat.W	poniedziałek	
30	kwietnia	2018	w	kościele	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	w	Mstowie	od-
były	się	uroczystości	pogrzebowe	śp.	ks.	Kazimierza	Błońskiego	CRL.	Przewodniczył	
im	metropolita	częstochowski	abp	Wacław	Depo,	wspólnie	z	księżmi	z	zakonu	Kano-
ników	Regularnych	Laterańskich	oraz	z	parafii	Archidiecezji	Częstochowskiej.	Homilię	
do	zgromadzonych	wygłosił	ks.	Jan	Brzozowski,	który	w	kilku	słowach	przypomniał	
życiorys	zmarłego.	Po	Mszy	św.	uczestnicy	uroczystości	pogrzebowych	udali	się	na	
cmentarz	parafialny	w	Mstowie,	gdzie	złożono	ciało	śp.	ks.	Kazimierza	Błońskiego	do	
grobu.
Przed	rokiem,	30	kwietnia	2017	roku,	w	mstowskim	kościele	ks.	Kazimierz	obchodził	
jubileusz	60–lecia	swojego	kapłaństwa.

Ks.	Kazimierz	Błoński	urodził	się	9	czerwca	1929	r.	w	Brodni,	w	powiecie	Łask.	Był	
synem	Franciszka	 i	Stanisławy	z	d.	Wieczorek.	W	 latach	1942–45	 jako	dziecko	ra-
zem	z	rodzicami	wywieziony	do	Niemiec	na	przymusowe	prace.	Kiedy	stamtąd	wró-
cił,	ukończył	szkołę	podstawową	w	Buczku.	Uczęszczał	do	Liceum	Pedagogicznego	 
w	Pabianicach,	a	następnie	do	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Ełku	(już	jako	kandy-
dat	do	Zakonu	Kanoników	Regularnych	Laterańskich).	28	sierpnia	1949	r.,	rozpoczął	
Nowicjat	w	Zakonie	Kanoników	Regularnych,	później	zdał	tzw.	dużą	maturę	u	Księży	
Misjonarzy	 na	Kleparzu,	w	Krakowie.	Odbył	 studia	w	Kolegium	Filozoficzno-Teolo-
gicznym	O.O.	Dominikanów	w	Krakowie.	28	sierpnia	1953	r.	złożył	śluby	uroczyste.	
Następnie	16	czerwca	1957	 r.	przyjął	święcenia	kapłańskie	w	Krakowie	w	kościele	
Bożego	Ciała.	 Pracował	 w	 Ełku	 (1958–61),	 w	 1961	w	Krakowie	 i	 w	Gietrzwałdzie	
(1962–68)	 jako	 wikariusz	 i	 katecheta.	 
W	 1968	 skierowany	 do	 pracy	 w	 Niego-
sławiu	 jako	wikariusz,	a	następnie	w	 roku	
1971	 został	 proboszczem	 tejże	 parafii.		 
W	1971	 roku	miał	miejsce	 pożar	 kościoła	
parafialnego.	 Ksiądz	 Kazimierz	 przystąpił	
do	budowy	nowego	kościoła.	Jednocześnie	
obsługiwał	kościoły	w	Chełście	 i	Karwinie.	
Tutaj	pracował	najdłużej,	bo	22	lata.	W	1990–
93	 podjął	 obowiązki	 proboszcza	 parafii	 
w	 Bajtkowie.	 	 Skierowany	 został	 do	 pra-
cy	 w	 Gietrzwałdzie	 (1994)	 i	 Kamieniu	
(1995)	 i	 w	 Stradunach	 1995–2003,	 gdzie	
podjął	 obowiązki	 proboszcza	 parafii.	 
W	 2003	 osiadł	 jako	 rezydent	 w	 Rudniku.	 
Od	1	sierpnia	2004	r.		aż	do	śmierci	rezydo-
wał	we	Mstowie	pomagając	w	obowiązkach	
duszpasterskich	do	końca	swego	życia.
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Artykuł	pt.	„Jubileusz		w	Gietrzwałdzie.	Czas	wspomnień	i	podsumowań”	został	prze-
drukowany	z	wydania	„Cor	Unum”	nr	3(54)2017,	gdyż	ukazało	się	ono	tylko	w	niewielu	
egemplarzach	z	przyczyn	od	nas	niezależnych.	 
Źródła	grafik	wykorzystanych	w	tym	artykule	znajdują	się	we	wspomnianym	wydaniu.
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