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                                     ALLELUJA!                                   

Drodzy Czytelnicy!
     Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! 

Jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego   
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich pragniemy 

złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.
     Niech tajemnica zmartwychwstania Chrystusa rozszerza 

się dzięki Wam po całym świecie. Głoście ją wszystkim  
ludziom, aby zachwycili się i uwierzyli w Miłość Boga,  

który ofiarował Syna, abyśmy mogli dostąpić odkupienia.
        Niech Pan Bóg Wam błogosławi!

 Ewangelia św. Mateusza 28,6

Nie ma Go tu,  
bo zmartwychwstał,  
jak powiedział.

Słowo od Redakcji 

Drodzy Czytelnicy!
	 Zbliżają	się	święta	Zmartwychwstania	Pańskiego	–	czas	wiel-
kiej	radości	i	przemiany	serc.	Niech	będą	też	okazją	do	tego,	by	okres	
wielkanocny	przeżyć	razem	z	naszym	kanonickim	czasopismem.	
	 W	 aktualnym	 numerze	 naszego	 seminaryjnego	 pisma	 za-
mieściliśmy	 kilka	 ciekawych	 artykułów	 i	 obszerną	 kronikę.	 Na	 sa-
mym	początku	znajdziemy	historię	 jednej	 z	najważniejszych	 relikwii	
chrześcijaństwa	–	Całunu	z	Manoppello,	nazywanego	również	Chustą	
Weroniki.	W	dalszej	części	czasopisma	poruszamy	takie	zagadnienia	
jak:	problemy,	przed	jakimi	staje	współczesna	rodzina,	na	podstawie	
adhortacji	apostolskiej	papieża	Franciszka	Amoris laetitia,	prześlado-
wania	chrześcijan	na	świecie,	a	nasi	najmłodsi	współbracia	dzielą	się	
swoimi	spostrzeżeniami	z	życia	w	naszej	wspólnocie	zakonnej.
	 Niech	Chrystus,	który	powstał	z	martwych,	błogosławi	Wam	
w	trudach	codzienności,	darzy	zdrowiem	oraz	stawia	na	drodze	życia	
życzliwych	 i	dobrych	 ludzi.	Niech	Syn	Boży	wnosi	w	 różne	życiowe	
sytuacje	radość,	pokój	i	pewność,	że	to	On	jest	jedyną	nadzieją	czło-
wieka.
	 Życzymy	przyjemnej	i	owocnej	lektury!
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A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty 

od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 

którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 

gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 

pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak-
że nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 

za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 

zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(J	20,	1–9).

	 Od	ponad	20	lat	wielu	naukowców	zajmuje	się	badaniem	tajemniczej	
relikwii,	jaką	jest	chusta	oblicza	Chrystusa	z	Manoppello.	Wyniki	owych	badań	
wskazują,	że	powstanie	obrazu	jest	dla	nauki	niemożliwe	do	wytłumaczenia.	
Jest	pewne,	iż	nie	został	namalowany	przez	człowieka,	zresztą	podobnie	
jak	obraz	Matki	Bożej	z	Guadalupe	w	Meksyku,	czy	płótno	z	odbitym	ciałem	
Chrystusa	na	Całunie	Turyńskim.	Wszystkie	najnowsze	techniki	badawcze,	

         Jedną z najbardziej 
zadziwiających cech chu-
sty z Manoppello jest 
przezroczystość oraz to, 
że obraz jest doskonale 
widoczny z obu stron,  
a trzeba pamiętać, że nie 
znajdują się na nim jakie-
kolwiek pigmenty.

„jakie	zastosowano	do	analizy	chusty	
z	Manoppello,	wskazują,	iż	współcze-
sna	nauka	nie	jest	w	stanie	stwierdzić,	
skąd	pochodzą	tajemnicze	kolory,	
które	sprawiają,	że	obraz	Świętego	
Oblicza	jest	tak	fascynujący.	Gdy	
zbadano	obraz	przy	użyciu	skanera	
cyfrowego	wysokiej	rozdzielczości,	
stwierdzono,	że	na	płótnie	pomiędzy	
włóknami	nie	znajdziemy	żadnych	
śladów	farby.	Podobne	spostrzeże-
nie	dało	powiększenie	mikroskopem.	
Gdyby	do	namalowania	obrazu	użyto	farby	olejnej,	oczywistym	byłoby	zaleganie	
farby	pomiędzy	włóknami.	Gdyby	natomiast	użyto	farby	akwarelowej,	niemożli-
we	byłoby	uzyskanie	tak	realnego	i	precyzyjnego	wyglądu	twarzy	Chrystusa.

CHUSTA  
Z MANOPPELLO 

ŚWIADEK  
ZMARTWYCHWSTANIA
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Fot:	Z	prawej	strony	o.	Carmine	Cucinelli	OFMCap,	rektor	Sanktuarium	Świętego	Oblicza	
w	Manoppello
	 Chusta	z	Manoppello	to	prawdziwy	skarb,	związany	z	najważniejszym	
wydarzeniem	w	dziejach	ludzkości,	jakim	było	Zmartwychwstanie	Jezusa	
Chrystusa.	Na	potwierdzenie	powyższego	zdania	można	przywołać	kilka	słów	
samego	Jezusa,	przekazane	22	lutego	1942	roku	włoskiej	mistyczce	Marii	
Valtorcie	(Wszystkie	pisma	Marii	Valtorty	zostały	wydane	drukiem	na	polecenie	

         Chusta z Manoppello 
to prawdziwy skarb, zwią-
zany z najważniejszym 
wydarzeniem w dziejach 
ludzkości, jakim było 
Zmartwychwstanie  
Jezusa Chrystusa.

„Sługi	Bożego	papieża	Piusa	XII):	„Chus-
ta	Weroniki	jest	bodźcem	dla	wszystkich	
sceptycznych	dusz.	Wy,	którzy	jesteście	
oziębli,	chwiejący	się	w	wierze,	porównaj-
cie	odbicie	twarzy	na	Chuście	z	odbiciem	
na	Całunie	(Turyńskim).	To	pierwsze	
jest	Twarzą	Żyjącego,	to	drugie	Zmar-
łego.	Nałóżcie	na	siebie	te	dwa	odbicia.	
Zobaczycie,	że	sobie	odpowiadają.	To	Ja	
Jestem.	Pragnę	przypomnieć	wam,	kim	
byłem	i	kim	stałem	się	z	miłości	do	was.	
Abyście	się	nie	zagubili,	nie	stali	ślepymi,	
powinny	wam	wystarczyć	te	dwa	odbicia,	aby	doprowadzić	was	do	miłości,	do	
nawrócenia,	do	Boga”	(Maria	Valtorta,	Ewangelia, jaka została mi objawiona).

	 Jedną	z	najbardziej	zadziwiających	cech	chusty	z	Manoppello	jest	
przezroczystość	oraz	to,	że	obraz	jest	doskonale	widoczny	z	obu	stron,	a	trzeba	
pamiętać,	że	nie	znajdują	się	na	nim	jakiekolwiek	pigmenty.	Inną	cechą	jest	

         Odbicie twarzy 
wykazuje wiele niewytłu-
maczalnych zjawisk,  
co czyni chustę unika-
tem w skali światowej  
i sprawia, że nauka stoi 
przed wielką tajemnicą. 

„zmienność	obrazu	w	zależności	od	tego,	
przy	jakim	świetle	go	obserwujemy.	Gdy	
patrzymy	na	niego	pod	światło,	wówczas	
jest	dla	nas	niewidoczny,	ponieważ	staje	
się	przezroczysty.	W	świetle	jarzeniówek	
chusta	przybiera	barwę	miodowo	złotą,	
natomiast	w	delikatnym	świetle	ukazuje	
trójwymiarowe	oblicze	Chrystusa.	Wraz	
ze	zmieniającym	się	oświetleniem	zmie-
nia	się	obraz,	tak	jakby	żył.	Naukowcy	 
z	uniwersytetu	w	Bari,	po	wykonaniu	mi-
kroskopowych	analiz,	potwierdzili,	że	na	
Całunie	z	Manoppello	nie	ma	śladów	farby,	jedynie	w	miejscu	źrenic	Chrystusa	
włókna	wydają	się	jakby	przypalone	przez	działanie	bardzo	wysokiej	temperatu-
ry.	Odbicie	twarzy	wykazuje	wiele	niewytłumaczalnych	zjawisk,	co	czyni	chustę	
unikatem	w	skali	światowej	i	sprawia,	że	nauka	stoi	przed	wielką	tajemnicą.	
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	 Badania	naukowe	Całunu	z	Manoppello	doprowadziły	do	odkrycia,	 
że	oblicze	żyjącego	Chrystusa	z	chusty	a	twarz	zmarłego	Chrystusa	z	Całunu	
Turyńskiego	należą	do	tej	samej	Osoby.	Wizerunki	twarzy	z	obu	całunów	nało-
żone	na	siebie	są	dowodem	na	to,	że	mamy	do	czynienia	z	tym	samym	Czło-
wiekiem.	Pasują	do	siebie	ze	stuprocentową	zgodnością	w	strukturze	 
i	wymiarach.

	 Te	dwa	wizerunki	–	Chusta	z	Manoppello	i	Całun	Turyński	–	to	z	całą	
pewnością	najważniejsze	i	najcenniejsze	relikwie,	jakie	posiadamy.	Z	naukowe-
go	punktu	widzenia	nie	miały	prawa	powstać	i	(nie	licząc	cudownego	wizerunku	
z	Guadalupe)	nie	ma	innego	obrazu	na	świecie,	który	w	swoich	właściwościach	
mógłby	się	z	nimi	równać.	
	 Chrystus	Zmartwychwstały,	dając	nam	oba	te	płótna,	wzywa	nas	do	
nawrócenia	i	troski	o	rozwój	naszej	wiary,	do	starania	się	o	nawiązanie	z	Nim	
osobistej	relacji.	Możemy	czynić	to	poprzez	nasz	udział	w	życiu	sakramental-
nym,	spowiedzi	i	Eucharystii,	ale	także	poprzez	codzienną,	wytrwałą	modlitwę.
	 Gdy	papież	Benedykt	XVI	pielgrzymował	do	sanktuarium	Boskiego	
Oblicza	w	Manoppello,	na	zakończenie	spotkania	powiedział:		„Szukam	Oblicza	
Twego,	Panie”.	Szukanie	Oblicza	Chrystusa	ma	być	centralnym	pragnieniem	
wszystkich	chrześcijan.	W	istocie	to	właśnie	my	jesteśmy	pokoleniem,	które	

Kl. Tomasz SZYMASZEK CRL

teraz	szuka	Jego	Oblicza,	Oblicza	Boga	
Jakuba.	Jeśli	wytrwamy	w	poszukiwaniu	
Oblicza	Chrystusa,	na	końcu	naszego	
ziemskiego	pielgrzymowania	On	sam,	
Jezus,	będzie	naszą	radością	wieczną,	
naszą	odpłatą	i	chwałą	na	wieki.

Po	lewej:	Chusta	w	relikwiarzu	umieszczona	jest	 
w	głównym	ołtarzu	Sanktuarium
Poniżej:	Fasada	Sanktuarium	Świętego	Oblicza	 
w	Manoppello

         Chrystus Zmartwych-
wstały, dając nam oba te 
płótna, wzywa nas do na-
wrócenia i troski o rozwój 
naszej wiary, do starania 
się o nawiązanie z Nim 
osobistej relacji. Możemy 
czynić to poprzez nasz 
udział w życiu sakramen-
talnym, spowiedzi i Eucha-
rystii, ale także poprzez 
codzienną, wytrwałą mo-
dlitwę.

„
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Towarzyszenie  
współczesnej rodzinie 

w kryzysie 
na podstawie Adhortacji Apostolskiej papieża 

Franciszka Amoris laetitia 

Kl. Wiktor Ruszlewicz CRL 

 

	 O	małżeństwie	i	rodzinie	we	współczesnym	świecie	rozważa	się	bardzo	
często.	Nieraz	dochodzą	do	naszych	uszu	wiadomości	o	tym,	że	coraz	częściej	
podważa	 się	 podstawowe	wartości	 rodziny	 jako	 środowiska	miłości	 i	 jedności.	
„Radość	miłości	 przeżywana	w	 rodzinach	 jest	 także	 radością	Kościoła”	 –	 tymi	
słowami	 papież	 Franciszek	 rozpoczyna	 dokument,	 w	 którym	 przejawia	 swo-
je	ojcowskie	zatroskanie	o	zdrową	kondycję	miłości	małżeńskiej	we	współcze-
snej	rodzinie.	Każdy	z	nas	wyszedł	z	jakiejś	konkretnej	rodziny,	jest		jej	częścią	 
i	do	końca	będzie	ściśle	z	nią	związany.	Pragnę	przedstawić	najważniejsze	myśli	
i	zadania	przedstawione	przez	papieża	Franciszka,	do	których	zachęca	małżon-
ków	chrześcijańskich	i	wszystkich	ludzi	wierzących.		
	 Kościół	 jest	naszą	Matką,	która	cierpiąc	–	 rodzi,	daje	nam	życie.	Gro-
madzi	 nas	 we	 wspólnocie	 wiernych,	 w	 której	 każdy	 ma	 swoje	 miejsce.	 Jak-
że	ważną	 rolę	odgrywa	sakrament	małżeństwa,	który	 „jest	właściwym	źródłem	 
i	pierwotnym	środowiskiem	uświęcenia	rodziny	chrześcijańskiej,	który	podejmuje	
i	rozwija	sakrament	chrztu”	(Familiaris consortio	56).Małżeństwo	chrześcijańskie,	
jak	 „wszystkie	 sakramenty	 Kościoła,	 których	 celem	 jest	 uświęcenie	 człowieka,	
budowanie	 mistycznego	 Ciała	 Chrystusa,	 a	 wreszcie	 oddawanie	 czci	 jedyne-
mu	Bogu”	 (Gaudium	et	spes	56),	musi	być	obowiązkiem	każdego	wierzącego.	
Gdy	uświęca	 się	 jeden	 człowiek,	 uświęca	 się	 cały	Kościół.	Bycie	 chrześcijani-
nem	 jest	 radością	w	Duchu	Świętym,	gdyż	miłość	miłosierna	koniecznie	podą-
ża	za	radością,	„ponieważ	każdy	kochanek	raduje	się	w	jedności	z	ukochanym,	 
a	konsekwencją	miłości	jest	radość”	–	pisał	św.	Tomasz	z	Akwinu.	To	są	drogi	pro-
wadzące	nas	do	prawdziwego	szczęścia,	którym	jest	Bóg.	Nikt	z	nas	nie	zbawia	
się	sam,	jako	wyizolowana	jednostka,	ale	Wszechmogący	Bóg	przyciąga	nas	do	
Siebie,	bo	on	jest	Drogą,	Prawdą	i	Życiem.
	 „Stworzył	więc	Bóg	człowieka	na	swój	obraz,	na	obraz	Boży	go	stworzył:	
stworzył	mężczyznę	i	niewiastę”	(Rdz	1,	27).	Widzimy	osobiste	zaangażowanie	
Boga	w	dzieło	stworzenia,	w	którym	realizuje	się	zamysł,	zatroskanie	o	człowieka	
i	 jego	przyszłość.	Zdolność	 ludzkiej	pary	do	rodzenia	 jest	drogą,	poprzez	którą	
rozwija	się	historia	zbawienia.	„Człowiek	jest	pierwszą	drogą,	po	której	winien	iść	
Kościół”	(Redemptor hominis 25).Kościół	jako	wspólnota	chce	dotrzeć	do	rodzin	
z	pokornym	zrozumieniem	i	swoją	chęcią	„towarzyszenia	każdej	i	wszystkim	ro-
dzinom,	aby	odkryły	najlepszy	sposób	przezwyciężenia	trudności	napotykanych	
na	swojej	drodze”.	Konieczny	jest	„wysiłek	ewangelizacyjny	i	katechetyczny	skie-
rowany	do	wnętrza	 rodziny”,	 trudności	 trzeba	 rozwiązywać	zawsze	od	środka,	 
a	zmianę	powinniśmy	rozpoczynać	od	samych	siebie.	Jak	znaleźć	właściwą	dro-
gę?	Jest	nią	swoiste	nawrócenie,	zmiana,	bo	tylko	dobrem	i	miłością	potrafimy	
zaprowadzać	pokój	tam,	gdzie	go	brakuje.	Współczesny	świat	potrzebuje	auten-
tycznych	świadków	Chrystusa,	którzy	swoim	życiem	i	postawą	potrafią	realizować	
misyjny	nakaz	Zbawiciela.	
	 Każde	małżeństwo	jest	powołaniem,	darem	do	życia	miłością,	a	zarazem	
drogą	 pięknej	 i	 czystej	 relacji,	w	 której	można	odnaleźć	Boga.	Pozostać	wier-
nym	na	zawsze,	ponad	wszelkie	próby	i	trudności,	w	wielkodusznym	posłuszeń-
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	 Rozeznanie.	Wciąż	na	nowo	musimy	badać	drogi	życia,	poprzez	które	
próbujemy	zbliżyć	się	do	Boga.	Wszystko	jest	łaską…	W	niektórych	sytuacjach	
nie	wystarczają	pełne	mądrości	zasady	Kościoła,	trzeba	rozeznawać.	Dajmy	się	
zaskoczyć,	 szukajmy	 tajemnicy,	 która	 zawsze	wzbudzała	 ciekawość,	 Bóg	ma	
plan	na	każdego	z	nas.	„Rozeznawanie	zakłada	pokorę	i	wielkoduszność	oraz	
wychowywanie	siebie	do	cierpliwości	Boga	i	Jego	czasów,	które	nigdy	nie	będą	
naszymi”	(Gaudete et exsultate,	174).	Rozeznanie	to	zdolność	do	rozpoznawania	
czasów	Boga	i	Jego	łaski,	aby	nie	marnować	natchnień	Pana,	aby	w	codziennym	
zabieganiu	nie	odrzucić	zachęty	do	rozwoju.	
	 Integracja.	Winna	być	z	samym	sobą	 i	ze	wspólnotą	Kościoła.	Jest	 to	
zasadniczy	 cel	w	 rozeznawaniu	 i	 towarzyszeniu	 każdemu	 człowiekowi.	Droga	
Kościoła	jest	drogą	Jezusa.	„Chodzi	o	dojrzewanie	i	wzrost	do	miłości,	które	są	
najlepszą	przeciwwagą	dla	zła”	(GE	163).Nie	możemy	zapomnieć,	że	miłosier-

Modlitwa rodzinna jest środkiem 
wyrażania i umacniania wiary. 
Każdego dnia można znaleźć kilka 
minut, aby zjednoczyć się  
z żywym Panem, powiedzieć 
Jemu o tym, co nas niepokoi, 
modlić się za potrzeby rodziny, 
pomodlić się za kogoś, kto prze-
żywa trudny okres, zwrócić się 
o pomoc, kochać, dziękować za 
życie i dobre rzeczy, prosić Matkę 
Bożą, aby nas chroniła pod swym 
macierzyńskim płaszczem. 

dzie	 to	 nie	 jest	 tylko	 działanie	 Ojca,	
lecz	staje	się	kryterium	pozwalającym	
zrozumieć,	 kim	 są	 Jego	 prawdziwe	
dzieci.	Jesteśmy	więc	wezwani	do	ży-
cia	miłosierdziem,	ponieważ	to	my	naj-
pierw	doznaliśmy	miłosierdzia.	Dobrze	
przeżywana	 komunia	 rodzinna	 jest	
prawdziwą	drogą	do	świętości	w	życiu	
codziennym	 i	 drogą	 rozwoju	 mistycz-
nego,	środkiem	wewnętrznego	zjedno-
czenia	z	Bogiem.
	 Jeśli	rodzinie	udaje	się	skupić	
na	Chrystusie,	 to	 jednoczy	On	i	rzuca	
światło	na	całe	życie	rodzinne.	Pozwa-
la	żyć	i	rozwijać	w	sobie	dobro,	zapro-
wadzać	pokój	we	własnych	rodzinach.	
Cierpienia	i	problemy	będą	zawsze,	bo	
człowiek	jest	tylko	człowiekiem,	skłonnym	do	upadków.	Ale	gdy	zaufamy	Bogu	 
i	powierzymy	Mu	swoje	problemy	i	troski,	życie	stanie	się	o	wiele	łatwiejsze.	Trze-
ba	zanurzyć	się	w	Krzyżu	naszego	Zbawiciela,	ciągle	powracać	do	Boga.	
	 Modlitwa	rodzinna	jest	środkiem	wyrażania	i	umacniania	wiary.	Każdego	
dnia	można	znaleźć	kilka	minut,	aby	zjednoczyć	się	z	żywym	Panem,	powiedzieć	
Mu	o	tym,	co	nas	niepokoi,	modlić	się	o	konkretnepotrzeby	rodziny,	za	kogoś,	 
kto	przeżywa	trudny	okres,	zwrócić	się	o	pomoc,	dziękować	za	życie	i	doznane	
dobro,	prosić	Matkę	Bożą,	aby	nas	chroniła	pod	swym	macierzyńskim	płaszczem.
Pokarm	Eucharystii	jest	siłą	i	inspiracją,	aby	przeżywać	każdego	dnia	przymierze	
małżeńskie	 jako	 „Kościół	domowy”	 (AL	316).	 „Chrześcijańscy	małżonkowie	są	
dla	siebie	nawzajem,	dla	swoich	dzieci	i	innych	domowników,	współpracownika-
mi	łaski	i	świadkami	wiary”.	Wszyscy	jesteśmy	powołani,	aby	nieustannie	dążyć	
ku	temu,	co	nas	przekracza,	w	tym	pokonywania	naszych	ograniczeń,	a	każda	
rodzina	powinna	żyć	tą	nieustanną	zachętą.	

stwie	świętej	woli	Pana:	„Co	Bóg	złączył,	niech	człowiek	nie	rozdziela”	(Mt	19,6).	
Sakrament	małżeństwa	nie	jest	umową	społeczną,	pustym	rytuałem	lub	jedynie	
zewnętrznym	znakiem.	Jest	darem	dla	uświęcenia	 i	zbawienia	małżonków,	po-
nieważ	„poprzez	sakramentalny	znak	ich	wzajemna	przynależność	jest	rzeczywi-
stym	obrazem	samego	stosunku	Chrystusa	do	Kościoła.	
	 Papież	Franciszek	z	głębokim	zatroskaniem	mówi	o	czterech	postawach,	
które	powinny	charakteryzować	działalność	Kościoła:	przyjąć,	towarzyszyć,	roze-
znawać	i	integrować.
	 Przyjąć. Wszystko	 w	 działaniu	 duszpasterskim	 Kościoła	 powinno	 być	
przepojone	czułością,	nie	może	nigdy	brakować	miłosierdzia.	Ewangelia	wzywa	
nas,	byśmy	nie	osądzali	 i	nie	potępiali.	Jezus	 „oczekuje,	abyśmy	zrezygnowali	

z	poszukiwania	osobistych	lub	wspólnotowych	środków	ochronnych,	pozwalają-
cych	nam	zachować	dystans	w	stosunku	do	 istoty	 ludzkiej	udręki,	 tak	abyśmy	
rzeczywiście	chcieli	wejść	w	kontakt	z	konkretnym	życiem	innych	i	poznali	moc	
czułości”	(AL.	308).	
	 Towarzyszyć	–	to	znaczy	przybliżyć	się	do	drugiego	i	kroczyć	razem.	Na-
leży	 z	 ogromnym	miłosierdziem	 i	 cierpliwością	 towarzyszyć	możliwym	etapom	
wzrastania	osób	formujących	się	dzień	po	dniu.	Czynić	miejsce	dla	miłosierdzia	
Pana,	 zachęcającego	 nas	 do	 czynienia	możliwego	 dobra.	Cieszyć	 się	 z	 tego,	 
że	się	jest	dzieckiem	Bożym,	rozwijać	w	sobie	postawę	prostoty.	Trzeba	każdego	
dnia	rozwijać	i	pomnażać	darmo	dany	dar	od	Boga,	który	chce	dobra	każdego	
stworzenia.	Bóg	kocha	mnie	takim,	jakim	jestem.	Trzeba	powierzyć	i	oddać	się	
całkowicie	w	ręce	Wszechmogącego	Boga,	który	jest	Miłością.	Miłość	braterska	
jest	pierwszym	prawem	chrześcijan	(J	15,	12).	Bez	miłości	rodzina	nie	jest	wspól-
notą	osób,	bez	miłości	nie	może	ona	żyć,	wzrastać	i	doskonalić	się	jako	wspólno-
ta	osób.	Człowiek	nie	może	żyć	bez	miłości,	życie	nie	ma	sensu,	jeżeli	nie	spotka	
się	z	miłością,	jeśli	jej	nie	dotknie	(Familiaris consortio,	18).
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Pieśń  
chwały  

 Liturgia Godzin  

w moim życiu zakonnym
	 Od	mojego	wstąpienia	do	Zakonu	Kanoników	Regularnych	Laterań-
skich	minęło	już	ponad	półtora	roku.	Mam	za	sobą	nowicjat	i	złożenie	pierw-
szych	ślubów	czasowych:	posłuszeństwa,	czystości	i	życia	wspólnego	bez	
własności.	Od	początku	mojego	życia	zakonnego	jest	w	nim	obecna	pewna	
książka,	z	którą	właściwie	nigdy	się	nie	rozstaję.	Mam	na	myśli	brewiarz,	 
księgę	zawierającą	Liturgię	Godzin	–	codzienną	modlitwę	Ludu	Bożego.
	 Liturgia	Godzin	jest	zbudowana	przede	wszystkim	z	psalmów,	hymnów	
i	czytań	biblijnych.	Ma	na	celu	uświęcenie	każdej	pory	dnia,	dlatego	w	jej	skład	
wchodzą	różne	godziny	kanoniczne,	które	należy	odmawiać	w	odpowiednim	
czasie:	godzina	czytań,	jutrznia,	modlitwa	w	ciągu	dnia,	nieszpory	i	kompleta.	
Na	każdy	dzień	roku	kościelnego	przydzielone	są	właściwe	dla	niego	teksty.	
Historia	modlitwy	godzin	sięga	czasów	apostolskich	i	przez	wieki	podlegała	nie-
ustannemu	rozwojowi.	Ostatnia	reforma	brewiarza	została	dokonana	po	Sobo-
rze	Watykańskim	II.
	 Św.	Paweł	VI	w	konstytucji	
apostolskiej	z	1970	r.,	zatwierdzającej	
nowy	porządek	Liturgii	Godzin,	nazwał	
ją	„pieśnią	chwały,	rozbrzmiewającą	 
w	niebie	przez	całą	wieczność	 
i	wprowadzoną	na	to	nasze	ziemskie	
wygnanie	przez	Jezusa	Chrystusa,	
Najwyższego	Kapłana”	(Laudis canti-
cum,	Wstęp).
	 Wspólnotowe	celebrowanie	
Liturgii	Godzin	jest	charakterystycz-

 Od początku mojego 
życia zakonnego jest w nim 
obecna pewna książka,  
z którą właściwie nigdy się 
nie rozstaję. Mam na myśli 
brewiarz, księgę zawierającą 
Liturgię Godzin – codzienną 
modlitwę Ludu Bożego.

nym	rysem	charyzmatu	naszego	Zakonu.	Aspekt	tej	modlitwy	ujęty	jest	już	 
w	Regule	św.	Augustyna,	według	której	żyjemy.	Jako	wspólnota	ukazujemy	 

„
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Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować 
będą.

(J 15,20)

Kościół 

prześladowany  

 męczennicy  
od	czasów	Chrystusa	aż	do	dziś

Kl. Paweł WIŚNIEWSKI CRL 

 

w	szczególny	sposób	modlący	się	Kościół,	jesteśmy	obrazem	Kościoła	wielbią-
cego	Pana	zgodnym	głosem.	Zgodnie	ze	słowami	naszych	zakonnych	konstytu-
cji:	„Specjalnym	zleceniem	Kościoła	zostaliśmy	powołani	do	wspólnej	modlitwy	
ze	współbraćmi,	a	w	miarę	możliwości	także	z	wiernymi	świeckimi”.
	 Poprzez	modlitwę	brewiarzową,	do	której	jesteśmy	zobowiązani,	wyko-
nujemy	urząd	kapłański	Chrystusa	Pana;	nieustannie	wielbimy	Boga	i	oddajemy	
Mu	chwałę	oraz	modlimy	się	o	zbawienie	całego	świata.
	 W	takim	duchu	podczas	nowicjatu	uczyłem	się	zasad	modlitwy	wspólno-
towej	i	coraz	bardziej	poznawałem	jej	wartość.	Nie	skłamię,	jeżeli	powiem,	 
że	szybko	pokochałem	Liturgię	Godzin.	Od	dnia	ślubów	zakonnych	odmawianie	
brewiarza	stało	się	moim	obowiązkiem,	choć	sam	określiłbym	to	zadanie	jako	
słodkie	jarzmo	Chrystusa,	o	którym	mowa	w	Ewangelii.
	 Modląc	się	Liturgią	Godzin	czy	to	ze	współbraćmi,	czy	też	samemu,	 
jak	to	się	zdarza	np.	na	wakacjach,	czuję	jedność	z	całym	Kościołem	i	moją	
wspólnotą	zakonną.	Wiem,	że	spełniam	nie	moje	dzieło,	lecz	dzieło	Boże.	 
Ta	myśl	uczy	mnie	pokory	i	szacunku	wobec	modlitwy	Kościoła.	
	 Dzięki	brewiarzowi	bardziej	poznaję	Pismo	Święte	i	dziedzictwo	Ojców	
Kościoła,	z	większą	gorliwością	przeżywam	rok	liturgiczny	i	mogę	rozważać	
tajemnice	Odkupienia.	Liturgia	Godzin	uświęca	mój	dzień	i	moje	zajęcia,	ma	też	

 Modląc się Liturgią 
Godzin czy to ze współbraćmi, 
czy też samemu, jak to się 
zdarza np. na wakacjach, czu-
ję jedność z całym Kościołem 
i moją wspólnotą zakonną. 
Wiem, że spełniam nie moje 
dzieło, lecz dzieło Boże.

dobry	wpływ	na	moją	osobistą	relację	
z	Bogiem.Cieszę	się,	że	mogę	modlić	
się	psalmami	–	słowami,	którymi	modlił	
się	sam	Chrystus,	Jego	Matka	i	całe	
zastępy	świętych.	Właśnie	modlitwa	
jest	moim	skromnym	wkładem	w	gło-
szenie	Ewangelii.
	 Liturgia	Godzin	jest	modlitwą	
wszystkich	wiernych,	każdy	jest	za-
proszony	do	jej	odkrywania	i	celebro-
wania,	chociażby	podczas	pracy	czy	
w	zaciszu	domu.	Warto,	jeżeli	tylko	
mamy	możliwość,	uczestniczyć	 
w	nieszporach,	które	są	odprawiane	 
w	naszych	kościołach.	
	 Na	całym	świecie	przez	usta	
kapłanów,	osób	konsekrowanych	 
i	wiernych	świeckich,	którzy	odpra-
wiają	Liturgię	Godzin,	jest	nieustannie	
składana	Bogu	ofiara	chwały.	Pamię-
tajmy,	że	w	każdej	chwili	ktoś	za	nas	
się	modli	i	również	w	naszym	imieniu	
wielbi	Ojca	niebieskiego.

„
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redakcją	prof.	Aleksandra	Stępkowskiego	i	dr	Joanny	Banasiuk,	w	którym	prze-
analizowano	problem	prześladowań	chrześcijan	na	świecie.	
	 Chrześcijanie	cierpią	w	wielu	krajach	nie	 tylko	z	powodu	braku	wolno-
ści	 religijnej.	Pozbawiani	są	wielu	 innych	praw,	m.in.	prawa	do	sprawiedliwego	
procesu,	 dostępu	 do	 wymiaru	 sprawiedliwości,	 równości	 przed	 sądem,	 prawa	 
do	niestosowania	 tortur,	prawa	do	posiadania	rodziny.	To	pokazuje,	że	odbiera	
im	 się	 nie	 tylko	 prawa	 przysługujące	wyznawcom	 religii,	 ale	 zwykłym	 ludziom	 
czy	obywatelom	państw.

	 Jesteśmy	naocznymi	świadkami	 tego,	że	na	kontynencie	europejskim,	 
a	także	powoli	i	w	Polsce,	sekularyzacja	staje	się	formą	nowoczesności,	a	chrze-
ścijaństwo	 nie	 kojarzy	 się	 już	 z	 niczym	 dobrym,	 lecz	 z	 czymś,	 z	 czym	 trzeba	
walczyć.	To	co	prawda	nie	walka	na	miecze,	ale	równie	bolesna,	bo	to,	co	nie-
normalne,	staje	się	normalnością,	a	z	wartości,	których	broni	Kościół,	szydzi	się	 
i	uznaje	je	za	zaściankowe.	Według	uczestników	wspomnianego	kongresu	tak-
że	zjawisko	kryzysu	imigracyjnego,	będącym	skutkiem	destabilizacji	na	Bliskim	
Wschodzie,	 pogarsza	 sytuację,	w	 jakiej	 znajdują	 się	 europejscy	 chrześcijanie.	
Można	dostrzec	coraz	więcej	ataków	na	kościoły,	osoby	duchowne,	ale	i	świec-
kich	chrześcijan.		Dostrzegamy,	że	głos	wyznawców	Chrystusa	coraz	mniej	liczy	
się	w	społeczeństwach	na	rzecz	liberalnych	i	rzekomo	tolerancyjnych	poglądów	
i	ideologii.	W	mediach	i	w	dysputach	naukowych	coraz	rzadziej	można	usłyszeć,	
szczególnie	 w	 zachodniej	 części	 kontynentu,	 o	 wartościach	 chrześcijańskich	 
czy	konserwatywnych.		

Powyżej:	Zdjęcie	z	happeningu	w	Krakowie	mającego	na	celu	uświadomić	przechodniom	sytuację	
prześladowanych	chrześcijan
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	 „Europa:	 Od	 dyskryminacji	 do	 prześladowań?”	 –	 pod	 takim	 hasłem	 
30	listopada	2018	roku	w	auli	Instytutu	Teologicznego	Księży	Misjonarzy,	którego	
jesteśmy	studentami,	odbył	się	IV	Europejski	Kongres	w	Obronie	Chrześcijan.	Już	
trochę	czasu	od	tego	wydarzenia	upłynęło,	ale	zagadnienie,	jakim	jest	prześlado-
wanie	naszych	braci	w	wierze,	nie	może	być	lekceważone	i	niezauważane.	To	nie	
teoria,	to	się	dzieje	naprawdę.
	 O	prześladowaniu	chrześcijan	dowiadujemy	się	i	czytamy	już	na	kartach	
Pisma	Świętego,	gdzie	np.	w	Dziejach	Apostolskich	mamy	opisane	męczeństwo	
św.	 Szczepana,	 którego	 Kościół	 uważa	 za	 pierwszego	męczennika.	 Nie	 obca	
nam	też	jest	osoba	św.	Pawła,	który	zanim	został	gorliwym	wyznawcą	Chrystu-
sa,	najpierw	był	Jego	prześladowcą.	„Jestem	bowiem	najmniejszy	ze	wszystkich	
apostołów	i	niegodzien	zwać	się	apostołem,	bo	prześladowałem	Kościół	Boży”	– 
czytamy	w	Pierwszym	Liście	świętego	Pawła	Apostoła	do	Koryntian.	
	 Po	śmierci	 i	zmartwychwstaniu	Chrystusa	zaczęły	się	prężne	działania	
mające	na	celu	zwalczanie	najpierw	chrześcijan	przez	Żydów,	którzy	nie	uznali	
Jezusa	za	Mesjasza,	a	wspólnotę	Jego	wyznawców	traktowali	jako	sektę.	Później	
rzymskie	władze	chciały	wytrzebić	to,	co	najbardziej	związane	z	Chrystusem	–	Jego	
Kościół,	czyli	wspólnoty	chrześcijan.
	 To	 problem,	 który	 trwa	 nieustannie	 od	 tamtych	 czasów.	 Jednakże	 na	
większym	obszarze,	bo	w	różnych	zakątkach	świata,	różni	są	prześladowcy,	roz-
rosły	 się	 także	 formy	prześladowania.	Wyobraź	sobie,	Czytelniku,	 że	od	chwi-
li	 gdy	 piszę	 ten	 artykuł,	 do	 chwili,	 gdy	Ty	 go	 czytasz,	 śmierć	 z	 powodu	wiary	 
w	naszego	Pana	poniosły	już	setki	chrześcijan.	Prawda	smutna	i	brutalna,	dlatego	
tym	bardziej	nie	wolno	nam	milczeć.

Chrześcijanie są dziś naj-
bardziej prześladowaną 
grupą religijną świata, 
a do represji dochodzi 
w 128 państwach.

	 Tłumacząc	 samo	pojęcie,	 na-
leży	zaznaczyć,	że	prześladowanie	 to	
„nie	 tylko”	 akty	 fizycznej	 przemocy	 –	
sytuacje,	 gdy	 chrześcijanie	 są	 zabija-
ni,	 torturowani,	ranieni	z	powodu	swej	
wiary.	 To	 wszelkiego	 rodzaju	 dyskry-
minowanie	 i	 utrudnianie	 normalnego	
życia	w	społeczeństwie.	To	niezatrud-
nianie	chrześcijan	zakładach	pracy	lub	
pomniejszanie	 ich	 płac,	 ograniczanie	
dostępu	 do	 zdobycia	 wykształcenia,	
lub	zmuszanie	do	opuszczenia	miejsca	
swojego	zamieszkania	z	uwagi	na	presję	otoczenia	lub	z	obawy	o	swoje	życie.	To	
w	końcu	zakaz	budowania	kościołów,	zakładania	stowarzyszeń	i	organizacji,	lub	
zwykłego	spotykania	się	w	domach.	
	 Chrześcijanie	są	dziś	najbardziej	prześladowaną	grupą	religijną	świata,	 
a	do	 represji	 dochodzi	w	128	państwach.	Można	o	 tym	przeczytać	w	 raporcie	
Instytutu	 Ordo	 Iuris	 pt.	Persecution of Christians. Time to React to Genocide 
(Prześladowanie chrześcijan. Czas na reakcję na ludobójstwo	–	tłum.	KAI),	pod	
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rodziły	 się	 w	 otwarte	 prześladowanie.	 
My,	chrześcijanie,	 jesteśmy	zaproszeni,	
by	 angażować	 się	 w	 imieniu	 naszych	
braci	 i	 sióstr	 cierpiących	 za	 wiarę	 lub	 
w	 obronie	 wiary	 –	 przede	 wszystkim	
przez	 modlitwę	 do	 Miłosiernego	 Pana,	
by	 dawał	 nam	wszystkim	 siłę	 do	 prze-
zwyciężania	 rozlewającego	 się	 w	 Eu-
ropie	 zła	 ateizmu	 i	 relatywizmu.	 Broń-
my	 w	 wystąpieniach	 publicznych	 bądź	 
w	 dyskretnej,	 prywatnej	 rozmowie	 na-
szej	 wiary.	 Wspierajmy	 w	 miarę	 na-
szych	możliwości	zbiórki	na	organizacje	
i	 działania	 na	 rzecz	 prześladowanych	
braci.	 Każdy	 może	 przyczynić	 się	 do	
tego,	 aby	 głos	 odzyskali	 ci,	 którzy	 zo-
stali	 zmuszeni	 do	 milczenia.	 I	 módlmy	
się,	 jeszcze	 raz	 módlmy	 się	 o	 pokój,	
byśmy	w	pokoju	mogli	wyznawać	wiarę	 
w	naszego	Trójjedynego	Boga.

Kl. Sebastian KRUKOWSKI CRL

300 mln chrześcijan do-
świadcza dziś prześladowań 

i dyskryminacji ze względu 
na wyznawaną przez siebie 

wiarę
Co siódmy chrześcijanin 
cierpi z powodu Imienia 

Jezusa

co 5 minut  
mordowany jest  

jeden z naszych braci

To 100 tys. 
męczenników 

rocznie

 300	 mln	 chrześcijan	 doświadcza	 dziś	 prześladowań	 i	 dyskryminacji	 ze	
względu	na	wyznawaną	przez	siebie	wiarę.	Co	siódmy	chrześcijanin	cierpi	z	powo-
du	Imienia	Jezusa,	co	5	minut	mordowany	jest	jeden	z	naszych	braci.	To	100	tys.	
męczenników	rocznie.	Tylu	przybywa	nam	męczenników	na	wzór	św.	Szczepana	–	mó-
wił	dla	pch24.pl	ks.	Rafał	Cyfka,	dyrektor	Biura	Regionalnego	Pomocy	Kościołowi	
w	Potrzebie	w	Krakowie	podczas	wspomnianego	we	wstępie	kongresu.
	 „Chrześcijaństwo	musi	trwać	przy	zasadach,	z	których	wyrosło,	aby	nie	
zaprzeczyć	swojej	tożsamości	i	stanowić	znak	sprzeciwu	oraz	być	zaangażowa-
ne	w	prawdziwe	dobro	człowieka,	pomagając	mu	też	z	trudnościami,	które	są	we	
wnętrzu	każdego	człowieka.	To	nasze	zadanie,	które	nazwałbym	zadaniem	Ko-
ścioła	Otwartego”	–	podkreślił	metropolita	krakowski.	Nie	można	tolerować	„dyk-
tatury	relatywizmu”	–	jak	określił	dziejące	się	na	naszych	oczach	zjawisko.	Tworzy	
się	pozwalające	„na	wszystko”	nowe	społeczeństwo,	a	jednocześnie	podważają-
ce	wartości	na	których	zbudowane	jest	chrześcijaństwo,	na	których	także	powsta-
ła	cywilizacja	europejska.	 	Trafnie	 to	podsumował	ks.	prof.	Piotr	Mazurkiewicz,	
były	sekretarz	generalny	Komisji	Episkopatów	Wspólnoty	Europejskiej	COMECE,	
że	sekularyzacja	jest	obecnie	przedstawiana	jako	norma	nowoczesności,	a	celem	
procesów	w	Europie	jest	eliminacja	chrześcijaństwa	z	głównego	nurtu.	
	 Widzimy,	jak	głębokim	i	skomplikowanym	problemem	jest	prześladowa-
nie	nas	za	wiarę	w	Jezusa	Chrystusa.	Bardzo	ważne	jest	także,	by	poznać	pro-
blem,	aby	umieć	go	dostrzec	w	społeczeństwie.	I	choć	może	na	razie	u	nas	mało	
dostrzegalny,	to	tym	lepiej	będzie,	jeśli	nauczymy	się	dostrzegać	już	pewne	jego	
przejawy,	żeby	w	zarodku	tłumić	 jakiekolwiek	formy	dyskryminacji,	by	nie	prze-
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	 Nazywam	 się	 Tadeusz	 Robert	 Broda.	 Urodziłem	 się	 17	 październi-
ka	1999	 roku,	mam	więc	 zaszczyt	 być	ostatnim	 rocznikiem	zaczynającym	się	 
od	jedynki.
	 Wychowałem	 się	 w	Tychach,	 na	 Śląsku,	 choć	moja	 rodzina	 rdzennie	 
z	 tamtych	stron	nie	pochodzi.	Jest	 to	stosunkowo	duże	miasto,	 i	 tam	właśnie,	 
w	święto	św.	Szczepana,	w	kościele	pw.	św.	Marii	Magdaleny,	zostałem	ochrzczo-
ny	i	rozpocząłem	swoją	drogę	z	Panem	Bogiem.	Po	przyjęciu	Pierwszej	Komunii	
Świętej	zostałem	ministrantem.	Służyłem	przy	ołtarzu	aż	do	przeprowadzki	do	
malowniczej	Gostyni,	małej	miejscowości	obok	Tychów,	gdzie	rodzice	wybudowali	

Pragnienie życia oddanego 
kontemplacji Boga doprowadzi-
ło mnie do Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich, 
którzy w swoim charyzmacie, 
zgromadzeni we wspólnocie 
„jednego serca i jednego ducha”, 
poświęcają się pracy na rzecz 
Kościoła modląc się za niego 
m.in. w pięknie celebracji  
liturgicznych.

dom.	Mimo	tej	zmiany	dalej	kształciłem	
się	w	mieście,	a	w	okresie	gimnazjum	
zacząłem	 swoją	 przygodę	 z	 teatrem,	
zarówno	 w	 szkolnych	 występach,	
jak	 i	 w	 poważnej	 grupie	 przy	 teatrze	
miejskim	 i	 centrum	 kultury;	 najpierw	
w	 teatrze	 ruchu	 i	 pantomimy,	 później	 
w	 teatrze	 słowa,	 jednak	 nasza	 gru-
pa	 wykonywała	 sztukę	 idącą	 bardziej	 
w	kierunku	teatru	absurdu.	Przed	pod-
jęciem	nauki	w	szkole	średniej	dołączy-
łem	do	wspólnoty	Ruchu	Światło-Życie	
działającej	 przy	 parafii	 Wniebowzięcia	 Najświętszej	 Marii	 Panny	 w	 Kobiórze,	
który	 leży	pomiędzy	Tychami	a	Gostynią.	Z	 tą	parafią	zbudowałem	najgłębsze	
więzi,	 przyjąłem	 w	 2015	 roku	 sakrament	 bierzmowania,	 tam	 przeżyłem	 swo-
iste	nowe	spotkanie	z	Jezusem	i	Jego	Kościołem.	W	czasie	kilkuletniej	formacji	 
w	oazie	poznałem	na	nowo	piękno	historii	Zbawienia	oraz	wielu	wspaniałych	ludzi,	 
co	pozwoliło	mi	docenić	wartość	przyjaźni,	miłości	oraz	wspólnoty,	którą	spaja	
Duch	Boży.	Tam	właśnie	zafascynowałem,	a	wręcz	zakochałem	się	liturgii,	która	
stała	się	moją	szczególną	pasją.	Na	szczeblu	diecezji	uczestniczyłem	w	diakonii	
liturgicznej	–	samemu	poznając	aspekty	służby	Bożej,	przekazywałem	je	innym.	
Dar	tego	wyjątkowego	środowiska	wzbudził	myśli	(czy	raczej	pytania)	o	powo-
łanie	do	służby	kapłańskiej,	a	pragnienie	(czy	raczej	poszukiwanie)	życia	odda-
nego	kontemplacji	Boga	doprowadziło	mnie	do	Zakonu	Kanoników	Regularnych	
Laterańskich,	którzy	w	swoim	charyzmacie,	zgromadzeni	we	wspólnocie	„jedne-
go	serca	i	jednego	ducha”,	poświęcają	się	pracy	na	rzecz	Kościoła,	modląc	się	 
za	niego	m.in.	w	pięknie	celebracji	liturgicznych.	W	wielorakich	dziedzinach	dusz-
pasterstwa	mają	łączyć	pracę	kapłana	diecezjalnego	z	gorliwością	mnicha.	
	 Nowicjat	w	tej	prastarej	wspólnocie	to	zaszczyt	dużo	większy	niż	szcze-
gólny	rok	urodzenia.	To	coś	o	wiele	bardziej	wymagającego	niż	wspólnota	oa-
zowa.	To	droga,	na	której	 stoi	 przede	mną	dziedzictwo	 takich	mocarzy	ducha	
jak	święci	Augustyn,	Stanisław	Kazimierczyk,	Piotr	Fourier,	czy	inni	inspiratorzy	
kanonickiego	życia.	Cieszę	się	z	tego	daru.	Daru,	do	którego	potrzeba	wiele	siły	 
i	 pomocy,	 daru	 naśladowania	 naszego	 Pana,	 Jezusa	 Chrystusa,	 Zbawiciela	
Świata.

Nasz 
nowicjusz  
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Drodzy  
Współbracia Jubilaci!

 Z okazji obchodzonych przez Was w tym 

roku wyjątkowych rocznic poświęcenia się 

całkowicie Bogu, Kościołowi i Zakonowi, pra-

gniemy Wam życzyć światła Ducha Świętego, 

opieki Matki Zbawiciela, a przede wszystkim 

radości i pokoju z każdego przeżytego dnia. 

Niech dobry Bóg, który obdarzył Was łaską 

powołania, dokończy dzieła, które zapoczątko-

wał w Waszym życiu w dniu złożenia ślubów 

zakonnych i przyjęcia święceń kapłańskich.  

 Życzymy Wam, drodzy Współbracia  

Jubilaci, pokoju i wielu łask Bożych. 

 Wspólnota Seminarium  

Kanoników Regularnych Laterańskich

Jubileusze
w roku 

2019
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Seminarium

POSŁUGA AKOLITATU W GIETRZWAŁDZIE
	 23	 sierpnia	 2018	 r.,	 w	 Bazylice	 Narodzenia	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 
w	 Gietrzwałdzie,	 po	 trzydniowych	 ćwiczeniach	 duchownych	 kl.	 Tomasz	 Szyma-
szek	 CRL	 otrzymał	 posługę	 akolitatu	 z	 rąk	 przeora	 gietrzwałdzkiego	 ks.	 Marcina	 
Chodorowskiego	CRL.

Tekst:  
Kl. Paweł WIŚNIEWSKI CRL 

 

Wspólnota Modlitwy
za kapłanów 
i o powołania kapłańskie oraz zakonne.

 Wspólnota powstała  
w 2001 roku z inicjatywy Zakonu Ka-
noników Regularnych Laterańskich. 
W ciągu osiemnastu lat do wspólno-

ty 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.
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	 Klerycy	Wiktor	Ruszlewicz	CRL	i	Sebastian	Krukowski	CRL	przedłużyli	swoje	
śluby	o	kolejny	rok.	Homilię	podczas	uroczystości	wygłosił	ks.	Marek	Studenski,	wika-
riusz	generalny	diecezji	bielsko-żywieckiej,	który	mówił	o	szczególnej	roli	i	powołaniu	
zakonników	w	dzisiejszym	świecie.	Nabożeństwo	zakończyło	się	litanią	do	św.	Augu-
styna	i	ucałowaniem	jego	relikwii.

PRZYJĘCIE DO NOWICJATU I ŚLUBY ZAKONNE
	 Po	południu,	27	sierpnia	2018	r.,	podczas	I	Nieszporów	Uroczystości	św.	Augu-
styna,	do	nowicjatu	w	naszej	wspólnocie	zakonnej	zostali	przyjęci	postulanci:	Tadeusz	
Broda	i	Mateusz	Żołnierzak.	Przyjęcia	do	nowicjatu	dokonał	Wizytator	Polskiej	Prowincji	
Zakonu	Kanoników	Regularnych	Laterańskich,	ks.	Dariusz	Kaczyński	CRL.

	 28	sierpnia,	w	Bazylice	Bożego	Ciała,	Ksiądz	Wizytator	wraz	z	licznymi	współ-
braćmi	naszego	Zakonu	celebrował	uroczystą	Mszę	Świętą	ku	czci	św.	Augustyna.	
Podczas	Eucharystii	nowicjusz	Paweł	Wiśniewski	otrzymał	strój	zakonny	i	na	ręce	Księ-
dza	Wizytatora	złożył	pierwsze	śluby	zakonne.	
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	 O	 północy	 Ksiądz	 Opat	 celebrował	 Eucharystię	 przy	 Kaplicy	 Objawień.	 
Główną	intencją	była	prośba	o	nowe	powołania	kapłańskie	i	zakonne.	Po	Mszy	Świętej	
wierni	udali	się	w	procesji	maryjnej	do	Cudownego	Źródełka.

REKOLEKCJE ZAKONNE
	 W	klasztorze	Bożego	Ciała	od	27	do	31	sierpnia	2018	r.	 trwały	rekolekcje	
zakonne,	w	których	uczestniczyli	nowicjusze	i	klerycy	oraz	współbracia	ze	wszystkich	
klasztorów	naszej	Prowincji.	Ćwiczenia	rekolekcyjne	poprowadził	ks.	Marek	Studenski.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W GIETRZWAŁDZIE
	 8	i	9	września	2018	r.	przeżywaliśmy	uroczystości	z	okazji	141.	rocznicy	obja-
wień	Matki	Bożej	w	Gietrzwałdzie.	
	 Wieczorem	8	września	w	bazylice,	pod	przewodnictwem	Opata	Generalnego	
naszego	Zakonu,	ks.	Giuseppe	Cipolloniego	CRL,	została	odprawiona	Msza	Święta	
połączona	z	Nieszporami	ku	czci	Matki	Bożej	Gietrzwałdzkiej.	Po	Mszy	Świętej	miała	
miejsce	procesja	eucharystyczna	wokół	kościoła.
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WAKACJE KLERYCKIE
	 Dni	od	11	do	16	września	2018	r.	spędziliśmy	na	wspólnotowych	wakacjach	
w	Krynicy	Morskiej.	W	tym	czasie	mieliśmy	również	okazję	zwiedzić	zabytki	Gdańska,	
Fromborka	i	Malborka.

NOWY ROK AKADEMICKI
	 2	 października	 2018	 r.	 wraz	 z	 całą	 wspólnotą	 Uniwersytetu	 Papieskiego	
uczestniczyliśmy	w	pielgrzymce	do	Sanktuarium	św.	Jana	Pawła	II	rozpoczynającej	
rok	akademicki	2018/2019.
	 6	października	2018	r.	zainaugurowaliśmy	nowy	rok	akademicki	w	Instytucie	
Teologicznym	Księży	Misjonarzy.	Mszy	Świętej	w	kościele	pw.	Nawrócenia	św.	Paw-
ła	Apostoła	na	Stradomiu	przewodniczył	
Wizytator	Polskiej	Prowincji	Księży	Misjo-
narzy	ks.	Kryspin	Banko	CM,	natomiast	
homilię	 wygłosił	 ks.	 Jarosław	 Klimczyk	
CRL.	Druga	część	uroczystości	odbywa-
ła	się	w	auli	Instytutu.	Studenci	pierwsze-
go	roku,	a	wśród	nich	kl.	Paweł	Wiśniew-
ski	 CRL,	 otrzymali	 indeksy,	 zaś	 ks.	 dr	
Szczepan	Szpoton	CM	wygłosił	wykład	
inauguracyjny.	

	 Uroczysta	Msza	Święta	odpustowa	była	celebrowana	w	niedzielę	9	września	
o	godz.	11.00	na	Błoniach	Gietrzwałdzkich.	Eucharystii	przewodniczył	i	okolicznościową	
homilię	wygłosił	biskup	radomski	Henryk	Tomasik.	Po	Eucharystii	słowo	do	przybyłych	
wiernych	skierował	również	Ksiądz	Opat	oraz	Wizytator	Polskiej	Prowincji	naszego	Za-
konu,	ks.	Dariusz	Kaczyński	CRL.

	 Na	 zakończenie	 uroczystości,	
które	 przypadły	 w	 stulecie	 odzyskania	
niepodległości	 przez	 Polskę,	 niedaleko	
Źródełka	został	zasadzony	Dąb	Niepod-
ległości.
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BOŻE NARODZENIE W KLASZTORZE I BAZYLICE BOŻEGO CIAŁA
	 Zgodnie	 ze	 zwyczajem	 świętowanie	 Bożego	 Narodzenia	 rozpoczęliśmy	 
od	nieszporów	odmawianych	w	kaplicy	zakonnej,	które	były	połączone	z	absolucją	
generalną.	Po	modlitwie	 przyszedł	 czas	 na	 dzielenie	 się	 opłatkiem	 i	 składanie	 so-
bie	 nawzajem	 świątecznych	 życzeń.	Wreszcie	 zasiedliśmy	 do	 wieczerzy	 wigilijnej,	 
którą	zakończyło	wspólne	śpiewanie	kolęd.

	 O	północy	w	Bazylice	Bożego	Ciała	
uczestniczyliśmy	we	Mszy	Świętej,	tradycyj-
nie	zwanej	Pasterką.	Rankiem	rozjechaliśmy	
się	do	domów,	aby	ferie	świąteczne	spędzić	
z	naszymi	rodzinami.

KAPITUŁA GENERALNA KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH
	 W	dniach	od	18	do	28	września	2018	r.	w	opactwie	S.	Secondo	w	Gubbio	
we	Włoszech	odbyła	się	Kapituła	Generalna	Zakonu	Kanoników	Regularnych	Laterań-
skich.	Ojcowie	kapitulni	dokonali	m.in.	wyboru	nowego	Opata	Generalnego	naszego	
Zakonu.	 Został	 nim	Włoch,	 ks.	 Franco	Bergamin	CRL.	Benedykcja	Księdza	Opata	 
odbyła	się	30	listopada	2018	r.	w	Bazylice	św.	Agnieszki	za	Murami	w	Rzymie.

WYPOMINKI LISTOPADOWE
	 W	pierwszych	dniach	listopada,	kiedy	szczególnie	modlimy	się	za	zmarłych,	
mieliśmy	 możliwość	 przyjmowania	 intencji	 wypominkowych	 w	 naszych	 kościołach	 
w	Krakowie,	Mstowie,	Drezdenku	i	Ełku.	Dziękujemy	za	złożone	przy	tej	okazji	ofiary,	
które	będą	przeznaczone	na	potrzeby	naszego	Wyższego	Seminarium	Duchowne-
go.	Za	umożliwienie	zbiórki	kierujemy	słowa	wdzięczności	w	stronę	księży	przeorów:	 
ks.	 Piotra	 Adamusa	 CRL,	 ks.	 Dawida	 Kövera	 CRL,	 ks.	 Zdzisława	 Palusa	 CRL,	 
ks.	Łukasza	Grzechcy	CRL	oraz	ks.	proboszcza	Przemysława	Sobonia	CRL.
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FERIE ZIMOWE
	 Po	 szczęśliwym	 zdaniu	 wszystkich	 egzaminów,	 z	 którymi	mierzyliśmy	 się	 
w	zimowej	sesji	egzaminacyjnej,	czas	od	10	do	15	lutego	2019	r.	był	przeznaczony	
na	wspólnotowe	ferie	zimowe,	które	spędzaliśmy	w	Kirach	k.	Zakopanego.	Wolne	dni	
poświęciliśmy	nie	tylko	na	wędrowanie	po	górach	i	dolinach,	lecz	także	na	poznawanie	
architektury	sakralnej	oraz	kultury	Zakopanego	i	okolic.

KOLĘDA W KLASZTORZE BOŻEGO CIAŁA
	 6	 stycznia	 2019	 r.	 w	 klasztorze	 krakowskim	 odbyła	 się	 wizyta	 kolędowa,	
którą	poprowadził	ks.	proboszcz	Przemysław	Soboń	CRL.	Natomiast	nasze	pokoje,	 
w	seminaryjnej	części	klasztoru,	poświęcił	ks.	Piotr	Adamus	CRL,	magister	klerykatu	 
i	nowicjatu.

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
	 W	święto	Ofiarowania	Pańskiego,	2	lutego	2019	r.,	przeżywaliśmy	Dzień	Życia	
Konsekrowanego.	Z	tej	okazji	okazji	uczestniczyliśmy	we	Mszy	Świętej	w	Bazylice	Bo-
żego	Ciała,	celebrowanej	pod	przewodnictwem	Księdza	Wizytatora	Dariusza	Kaczyń-
skiego	CRL.	Podczas	Eucharystii,	trzymając	w	rękach	zapalone	świece,	odnowiliśmy	
nasze	śluby	zakonne,	polecając	się	wstawiennictwu	Matki	Bożej	i	świętych	naszego	
Zakonu.
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Redakcja składa serdeczne podziękowania tym, którzy  
modlitwą wspierają naszą pracę. Słowa wdzięczności kierujemy 

także pod  adresem naszych Współbraci, którzy przyczyniają się do 
rozprowadzania naszego pisma na terenie swoich parafii. Wszyst-

kim dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe. 

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

Wyższe Seminarium Duchowne
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków

Konto: PKO O/KRAKÓW
13 1020 2892 0000 5602 0187 7265

Wszystkim, którzy swoją ofiarnością przyczyniają się do rozwoju  
naszego pisma, składamy serdeczne podziękowania.  

 ZAPŁAĆ!BÓG
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE I POSŁUGA AKOLITATU
	 Wielki	Post	wiąże	się	z	przeżywanymi	w	tym	okresie	rekolekcjami.	W	naszym	
seminarium	odbywały	się	one	od	Środy	Popielcowej	do	piątku	(6–8	marca	2019	r.).	 
Rekolekcje	 poświęcone	 głównie	 tematowi	 powołania	 wygłosił	 o.	 Zbigniew	 Krzy-
stek	OFM	 z	 Klasztoru	OO.	 Bernardynów	 
w	Alwerni.
	 Zwieńczeniem	 wielkopostnych	
dni	skupienia	była	piątkowa	Msza	Święta,	
celebrowana	pod	przewodnictwem	Wizyta-
tora	Polskiej	Prowincji	Zakonu	Kanoników	 
Regularnych	 Laterańskich,	 ks.	 Dariusza	
Kaczyńskiego	CRL.	Podczas	Mszy	Świętej	
w	 kaplicy	 zakonnej	 klerycy	 Wiktor	 Rusz-
lewicz	 CRL	 i	 Sebastian	 Krukowski	 CRL	
otrzymali	z	rąk	Księdza	Wizytatora	posługę	
akolitatu.
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Powołaniowa!

 
Regularne informacje  

o	naszym	 
Seminarium 
znajdziesz	na	:	 

Źródła grafik:

archiwum	własne

abis.pl

misyjne.pl

pkwp.org

gazetaolsztynska.pl

ro.com

pixabay.com

kosciol.wiara.pl

calun.info
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WYSYŁANIA	 NA	 ADRES	 E-MAIL:	 redakcjastrony.kanonicy@gmail.com	 WSZELKICH	
UWAG,	PRÓŚB	CZY	PYTAŃ.
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Któż nam zagrozi, jeśli Bóg jest z nami,
Pełen dobroci dla swoich wyznawców,
Kiedy szukają Jego świętej woli
W całym swym życiu?

Któż nas zwycięży, jeśli Bóg jest z nami,
Mocna opoka i pewne schronienie,
Ten, który daje siłę i odwagę
Sercom człowieczym?

Któż nas zniewoli, jeśli Bóg jest z nami,
Jakie cierpienie przewyższy nadzieję?
Zło i ciemności, smutki i gorycze
Wkrótce przeminą.

Boże radości, łaski i pociechy,
Bądź uwielbiony w jedności Trzech Osób:
Chwała niech będzie Ojcu i Synowi
Z Duchem Najświętszym. Amen.

(z Liturgii Godzin)


