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DroDzy CzytelniCy Poślij Mnie!
Bez mała 100 lat temu marzenie milionów Polaków stało się 

rzeczywistością. Niepodległa Polska po latach politycznego nie-
bytu wróciła na mapę Europy. Niestety, upragniona wolność, mi-
mo ogromnego wysiłku, trwała tylko przez chwilę. Zawierucha 
II Wojny Światowej, a  następnie jarzmo komunizmu, na  kolejne 
półwieku pozbawiło nas możliwości samostanowienia. Przez te 
wszystkie lata Polska przetrwała w sercach, które „wewnętrznego 
ciepła i sto lat nie wyziębi (A. Mickiewicz)”. Wolność którą mamy, 
nie jest nam raz na zawsze dana, codziennie musimy o nią walczyć. 

To szczególne wydanie Poślij Mnie chcemy poświęcić tym, któ-
rzy swój los związali z Rzeczpospolitą. Składamy hołd wszystkim, 
dzięki którym w Dolinie Wisły i Warty rozbrzmiewa Polska mo-
wa.

Redakcja Poślij Mnie
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Starszy pan, niski, szczupły, w  czar-
nym garniturze. Ciemne włosy, wy-
raźnie azjatyckie rysy twarzy, oku-
lary. W  ręku – czarna teczka. Pod-

chodzi do ambony w seminaryjnej kaplicy, 
podnosi wzrok i... staje na palcach, próbu-
jąc sięgnąć wysokości, na której pozostawił 
mikrofon witający go przed chwilą ksiądz. 
Na twarzy pojawia się promienny uśmiech, 
zdradzający poczucie humoru i  dystans 
do  samego siebie. To kardynał Luis Anto-
nio Tagle.

Jest wieczór, 9 września 2018 r., niedzie-
la. Rozpoczynamy pierwszą serię rekolek-
cji dla kapłanów diecezji tarnowskiej. Jest 
nas dużo. Na dole i na chórze ławki zajęte, 
a pod chórem dostawione krzesła.

Już po południu ulicą Mickiewicza cią-
gnęli księża, jeden za drugim, z  walizka-
mi, przeważnie w sutannach. Po sprawnie 
przeprowadzonej rejestracji do ręki dosta-
ję ładnie wydaną książeczkę ze  śpiewami 
i tekstami liturgicznymi oraz małą kartecz-
kę z numerem pokoju. 

Później długim, ciemnym korytarzem 
zmierzamy do refektarza. Co jakiś czas wy-
buchają odgłosy radosnych powitań i  sal-
wy basowych śmiechów. Kolacja. Tego chy-
ba nikt tu wcześniej nie widział, ani nikt 
się nie spodziewał. Szwedzki stół, jedzenia 
pod dostatkiem, dla każdego coś dobrego. 
Królują specjały z Błonia. Kuchnia – to był 
dla wielu mocny punkt tych rekolekcji.

Na początek – słabo

Pierwsza, wieczorna konferencja jest 
krótka, trochę sucha, socjologizująca. Dru-

ga będzie podobna. Nikt za bardzo nie ko-
mentuje, wszyscy czekają, ale wielu myśli: 
słabo. Schemat rekolekcji opiera się na pe-
rykopie o uczniach idących do Emaus (Łk 
24,13-35). Najpierw Jezus przyłącza się 
do nich i pyta: o czym rozmawiacie w dro-
dze? Słucha ich. To próba zarysowania kon-
tekstu, w  jakim odbywają się rekolekcje 
i w jakim przychodzi nam ewangelizować – 
globalnego i lokalnego. Jezus nam towarzy-
szy i  pyta: O  czym rozmawiacie? O  czym 
rozmawiacie w  Tarnowie? Czym żyje Ko-
ściół w  Polsce, w  waszej diecezji, w  para-
fii? Po nakreśleniu kilku punktów Kardy-
nał zostawia nas: Resztę uzupełnijcie sami. 
Powiedzcie o tym Jezusowi. Porozmawiaj-
cie z Nim. Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Prowadzi ks. Artur Ważny. Rozwa-
żania zakorzenione w  słowie Bożym z  li-
turgii dnia. Kaplica rozbrzmiewa mocnym 
śpiewem. Ten śpiew dotyka jakieś ukryte 
w człowieku struny. Potem cisza. Przed Je-
go majestatem. I błogosławieństwo.

Nikt Nie biega! cud!
Zanurzamy się w  seminaryjny ogród. 

Tu, w  porównaniu z  rozświetloną kapli-
cą, którą przed chwilą opuściliśmy, wyda-
je się być ciemno i cicho. To dla wielu dru-
gie zaskoczenie tych rekolekcji: jest tu ład-
nie. Gdy przychodziliśmy do Seminarium, 
nie było ogrodu, lecz teren budowy. Na 
oczyszczonym terenie z  czasem wytyczo-
no alejki, wysypano białym kamieniem, 
który początkowo farbował podeszwy kle-
ryckich butów i sadzono rośliny. Teraz, po 
kilku latach, wszystko się rozrosło, zakryło 

folię, nabrało kształtów. „Tu kiedyś była fi-
gura Matki Bożej” – rozgląda się siwy już 
kapłan. „Jest!” – jego oczy rozjaśniają się 
blaskiem. Księża siedzą grupkami na  ław-
kach, spacerują po dwóch, trzech, pojedyn-
czo. Niektórzy zamyśleni, inni szczęśliwi 
z rozmowy po długim niewidzeniu. Ogród. 
To miejsce w czasie rekolekcji będzie przy-
ciągać.

Nikt nie biega, nie spieszy się, nie patrzy 
gorączkowo na  zegarek. Wszystko jakby 
trochę zwalnia, uspokaja się...

Jesteśmy w domu

Co Jezus mówi do  nas w  Tarnowie? 
Czego nas uczy, towarzysząc nam w  dro-
dze? Druga konferencja, tym razem w au-
li, przypomina jeszcze chwilami wykład. 
W południe Eucharystia, o 15.00 wspólny 
różaniec i  adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w  ciszy. I  wieczorna konferencja. 
Długa, ale całkiem różna od poprzednich. 
Przychodzimy do domu z Jezusem. On nie 
miał gdzie głowy skłonić. Jego misja jest 
Jego domem. Naszym domem ma być na-
sza posługa. Czy „jesteś w domu”, pełniąc 
twoją posługę? Najpierw posługa głosze-
nia Słowa. Czy rozmawiamy o Bogu z mło-
dymi, z kucharkami na plebanii, z braćmi 
kapłanami? Jak mówimy o Bogu? Nie cho-
dzi tu o technikę, bo sprowadzilibyśmy to 
do manipulacji. Chodzi o relacje, bez któ-
rych nie będzie prawdziwego głoszenia. Pe-
wien ksiądz mówił – wspomina Gość z Fi-
lipin – że słuchając homilii wie, czy kapłan 
kocha parafię, czy nie ma tu żadnej relacji.

AktualnościAktualności
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Czy ludzie nas rozumieją? Jezus był bar-
dzo prosty w tym, co mówił. My jesteśmy 
skomplikowani. Jeśli nikt nie rozumie na-
szych homilii, twierdzimy, że są takie głę-
bokie. Słowo stało się Ciałem. Syn Boży stał 
się Człowiekiem. Wszedł w relację z nami. 
My staramy się być nadludźmi i  tracimy, 
zwłaszcza młodych. Odtąd sypią się przy-
kłady z życia, pojawiają się elementy świa-
dectwa. O mamie, która upomina biskupa: 
„Pamiętaj, że  to ja cię nauczyłam wiary!” 
O rozmowie ze zbuntowaną córką przyja-
ciół. Świat szuka wiarygodności. Głosisz? 
Żyj Słowem. Jeśli ludzie zobaczą, że nasze 
życie jest przeciwieństwem tego, co głosi-
my, nie będą słuchać.

Naszym domem obok posługi głosze-
nia (prorockiej) można określić też posługę 
uświęcania (kapłańską). O tym kard. Luis 
Tagle mówił w  kolejnym dniu. Przygoto-
wując Eucharystię, dbamy o ołtarz, krzyż, 
kwiaty, materię chleba i  wina etc. I  co? 
Wszystko gotowe? A co z twoim sposobem 
życia? Przygotowujesz się? Celebrans ma 
przygotować siebie, swoje życie, by być zna-
kiem Chrystusa, Jego sługą. Jak w  każdej 
konferencji wszystko oparte na słowie Bo-
żym i dokumentach Kościoła. Z azjatycką 
solidnością przytaczane z  notatek w  czar-
nej teczce: fragmenty Lumen Gentium, 
Pastores Gregis (nie tylko dla biskupów!), 
Evangelii Gaudium, Gaudete et Exultate. 

Podczas popołudniowej konferencji, po 
Koronce do  Bożego Miłosierdzia, która 
znajduje szczególne miejsce w pobożności 
Filipińczyków, Kardynał poświęcił uwagę 
posłudze pasterskiej (królewskiej), zwłasz-
cza budowaniu wspólnoty. Kapłan – jak 
Chrystus – ma być znakiem jedności. Wię-
cej: szafarzem jedności. Łączy się to z kwe-
stią przebaczenia, które jest zakorzenione 
w  relacji. Dla matki zawsze jesteś dziec-
kiem. Podobnie niekończąca się relacja jest 
powodem, dla którego Bóg nigdy nie prze-
stanie przebaczać. My często nie potrafimy 
przebaczać, bo nie mamy relacji. W przy-
powieści o  synu marnotrawnym starszy 
brat mówi do  ojca: „twój syn roztrwonił 
majątek”. Nie powiedział: „mój brat”. Prze-
baczenie przychodzi wtedy, gdy nie patrzy-
my na drugiego jak na obcego. W prezbi-
terium zacznijmy patrzeć tak na siebie: „to 
mój brat”. Tacy też bądźmy wobec parafian. 

Jesteśmy nazywani ojcami, więc tak trak-
tujmy ludzi: „to mój syn, moja córka”.

Od początku do  końca rekolekcji był 
z  nami biskup Andrzej. Siedział w  ławce, 
słuchał, śmiał się jak wszyscy, modlił się, 
jadł z nami, rozmawiał. Dla wielu z pewno-
ścią było to ważne. Ale kulminacyjna chwi-
la nadeszła we wtorek wieczorem. Przed 
obrazem Ukrzyżowanego mieliśmy mo-
dlić się o dary Ducha Świętego i odnowie-
nie charyzmatu kapłaństwa. O to, by każ-
dy kapłan w diecezji zapłonął (be on fire) 
– mówił we wprowadzeniu kard. Tagle – 
Zaczniemy od  biskupa. Setki kapłańskich 
dłoni wyciągniętych w  geście modlitwy 
wstawienniczej nad biskupem klęczącym 
w prezbiterium. Później każdy z nas klękał 
na stopniu prezbiterium, a biskup Andrzej 
kładł na  nas ręce i  każdego po ojcowsku 
przytulał do serca.

Pakuję się i  wracam do  parafii obda-
rowany. Doświadczeniem bliskości z  mo-
im biskupem i z moim prezbiterium. Wra-
cam z pragnieniem, by to pogłębiać. Pozo-

staje we mnie ten czas wspólnej modlitwy. 
Zwłaszcza ostatni wieczór, kiedy długo 
nikt nie chciał wychodzić z kaplicy, w któ-
rej rozbrzmiewał śpiew uwielbienia. Szcze-
rość i  życzliwość tak młodych, jak i  star-
szych kapłanów. Długie, nocne, nikode-
mowe rozmowy z  braćmi. Spotkałem się 
z bogactwem Kościoła w Azji, w osobie ks. 
kard. Louisa Tagle. Zostawił nam przykład 
radości, humoru i  energii, mimo swoje-
go wieku oraz pokory i prostoty, które nie 
przeszkadzają pełnionym urzędom i  ko-
ścielnym godnościom. Zabieram ze  sobą 
obfitość słowa Bożego oświetlającego ka-
płańską drogę i  budującego dom posłu-
gi, którą dane mi jest pełnić. Niosę ze so-
bą obraz Seminarium – gościnnego domu, 
wspólnoty, która zachowuje to, co dawne, 
a zarazem idzie odważnie naprzód, otwar-
ta na to, co nowe. Zabieram to wszystko i - 
podobnie jak wielu moich braci kapłanów 
– jadę do  swoich. W sercu czuję płomień. 
Tak! W tym wszystkim jest Pan! ■
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W dniach od  24 września do  29 września prze-
żywaliśmy w naszym domu rekolekcje jesien-
ne, które prowadził o. Józef Augustyn, jezuita, 
znany kierownik duchowy, autor wielu książek 

o tematyce duchowej. Tradycyjnie wieczorem wezwaliśmy Du-
cha świętego, by to On prowadził nas przez ten czas skupienia. 

Rozważania rozpoczęliśmy od  konferencji na  temat pa-
sywności. Rekolekcjonista przypomniał nam, że  to każdy 
z nas osobiście podejmuje decyzję pójścia za Chrystusem, od-
powiedzi na Jego wezwanie. Nie zrobią tego za nas przełoże-
ni, rodzice. Dlatego ważne jest, aby czas seminarium przeżyć 
na poważnie. Odkryć swoje pragnienia, rozwijać te, które po-
ciągają nas w stronę świętości, a walczyć z tymi, które skłania-
ją nas do pójścia w stronę świata. Jak wzór dobrych pragnień, 
rekolekcjonista podał nam osobę proboszcza swojej rodzinnej 
parafii – Ołpin – ks. Jana Ślęzaka. 

Trzy razy w  ciągu dnia gromadziliśmy się w  kaplicy, by 
wysłuchać konferencji wprowadzającej w czas modlitwy. Po 
każdej z nich, był czas na prywatną pracę, rozmowę z  Jezu-
sem w Konsekrowanej Hostii. Ojciec przypominał nam, że to 
nie to co on powie jest najważniejsze, ale to co my odkryje-
my podczas przebywania z Jezusem. I myślę, że każdy z nas 
może przyznać, że  tematy które poruszaliśmy w  czasie roz-
ważań były dobrą okazją by odnowić w sobie pragnienia, któ-
re pociągnęły nas by wstąpić do seminarium, a tym samym 
z odnowionymi siłami wejść już od samego początku w nowy 
rok formacyjny. Wieczorem ćwiczyliśmy się w  praktyce co-
dziennego rachunku sumienia. Podręcznikiem do  tego była 
książka o. Józefa „Kwadrans szczerości”, w której prezentuje 
on drogę, która ma doprowadzić do dobrego przeżywania tej 
bardzo ważnej praktyki duchowej według metody św. Ignace-
go z Loyoli. 

Punktem kulminacyjnym naszych ćwiczeń duchowych by-
ła rekolekcyjna spowiedź, która miała miejsce w piątek. Oj-
ciec Józef pięknie zauważył, że pierwszym grzechem na któ-
rym powinien się koncentrować chrześcijanin jest lekcewa-
żenie Boga. Od tego się zaczyna. Zaznaczył, że prawdziwy żal 
za grzechy to przejście od materii grzechu – czynu, do Tego, 
którego tym grzechem ranimy najbardziej – Dobrego Ojca. 
Żal nie może wynikać tylko z „społecznego wstydu”, musi do-
tykać mojego stosunku do Boga. Na pewno ważnym w dojściu 
do tego jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, któremu rekolekcjonista poświęcił jedną z nauk, dość do-
bitnie opisując jak zmaltretowane było ciało Jezusa, oraz jak 
wielkim przejawem miłości Boga do człowieka było to, ze dał 
sobie przebić serce. 

W swoich notatkach rekolekcyjnych ks. Jan Ślęzak zapisał: 
„Mam obowiązek zostać świętym i dążyć do  tego z  żelazną 
konsekwencją. […] W  jej zdobywaniu nie żałować żadnych 
wysiłków, całego siebie poświęcić, byleby tylko zdobyć świę-
tość.” I z pewnością po tych rekolekcjach, każdy z nas odno-
wił w sobie to podstawowe pragnienie. Tak ważne, tak często 
zapominane. ■

Rafał Orzech
rok III

Tydzień 
szczerości 
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Pomimo tego, że w Błoniu jesteśmy 
dopiero 20 dni to wiele wspólnie 
przeżyliśmy. Za nami już rekolek-
cje, dwie pielgrzymki autokarowe, 

warsztaty integracyjne, mecz z diakonami, 
praca w  gospodarstwie oraz wiele innych 
ciekawych zajęć.

pierwsze dNi w błoNiu

Formację seminaryjną rozpoczęliśmy 
22 września. Pierwszy dzień nam minął 
na  rozpakowywaniu bagaży. Od drugiego 
dnia rozpoczęliśmy trzy dniowe rekolekcje 
ewangelizacyjne „Kurs Nowe Życie” pro-
wadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji 
Świętego Józefa. Przeżyliśmy je w  skupie-
niu, ale nie zabrakło też chwili na wspólną 
integrację czyli śpiew i grę na gitarze. 

Gdy zakończyły się rekolekcje, rozpo-
częliśmy warsztaty grupowe z  panią An-
ną i  Joanną. Spotykaliśmy się 4 dni pełne 
z rzędu, od rana do wieczora, i mogę śmiało 
powiedzieć, że przez te kilka dni utworzyli-
śmy mocne fundamenty pod naszą wspól-
notę. Na pewno czeka nas jeszcze wiele pra-
cy w kierunku tego, abyśmy utworzyli ide-
alną i zgraną grupę, ale jak to mówią „kto 
dobrze zaczął, ten już jest w połowie drogi”.

pielgrzymki autokarowe

Jak już wspomniałem we wstępie w dwie 
kolejne niedziele wsiedliśmy w  autokar 
i ruszyliśmy w naszą pielgrzymkę. 30 wrze-
śnia udaliśmy się do  Szczepanowa, gdzie 
w  Bazylice uczestniczyliśmy w  nabożeń-
stwie w intencji trzeźwości narodu i prosi-
liśmy św. Stanisława aby dodał nam trochę 
swojej odwagi w kroczeniu drogą powoła-
nia. Później korzystając z zaproszenia Księ-
dza Kustosza spożyliśmy na plebanii prze-
pyszny obiad, aby nie ustać w dalszej piel-
grzymce. Szybko pojechaliśmy do Zabawy, 
gdzie o  godzinie 15:00 w  Godzinie Miło-
sierdzia modliliśmy się w kościele parafial-
nym, a potem udaliśmy się do domu bł. Ka-
roliny. Krocząc leśną drogą męki tej obroń-
czyni czystości i  wiary, odmawialiśmy 
różaniec, prosząc dla nas o łaskę wierności 
i wytrwałości na podjętej drodze formacji 
seminaryjnej ku kapłaństwu. Kiedy zapadł 
zmrok, wróciliśmy pod kościół parafialny 
i  w  tamtejszej „Stodole” biesiadowaliśmy 
przy grillu. Czas mijał nam szybko i miło 
a wypełniony był nie tylko jedzeniem kieł-

basy lecz także braterskimi rozmowami, 
żartami i wspólnym śpiewem. 

Podczas naszej drugiej pielgrzymki, 
7  października, zawitaliśmy do  Limano-
wej, gdzie uczestniczyliśmy w  obchodach 
z  okazji 100-lecia dedykacji kościoła pa-
rafialnego. Mszy św. i procesji różańcowej 
do  pięciu ołtarzy przewodniczył ks. abp 
Edward Nowak. Ponieważ czas nas go-
nił, w  pośpiechu zjedliśmy obiad, aby nie 
spóźnić się do Pasierbca na kolejną proce-
sję różańcową. Niestety nie udało nam się 
dotrzeć punktualnie, ale ksiądz Proboszcz 
wraz z  parafianami poczekali na  nas. Po 
nabożeństwie ksiądz Proboszcz opowie-
dział nam ciekawą historię tego sanktu-
arium i  zmęczeni wróciliśmy do  Błonia. 
Byliśmy jednak wdzięczni, że mogliśmy za-
wierzyć nasze powołanie wstawiennictwu 
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i Mat-
ki Bożej Pocieszenia w  Pasierbcu, ufając 
że  Ona będzie nam towarzyszyć zarówno 
w chwilach radosnych jak i  trudnych mo-
mentach lat seminaryjnych.

Nasza codzieNNość

Od kiedy zaczęły się wykłady czas mija 
nam jeszcze szybciej. Zdobywamy wiedzę, 
poznajemy nowych wykładowców i przed-
mioty które są dla nas zupełnie nowe. Pod 
czujnym okiem Ojca Tomasza uczymy się 
modlitwy i  głębokiego życia duchowego, 
ufając że nie wrzuci nas od razu na głębo-
ką wodę, ale powoli będzie nas wprowa-

dzać w ocean pobożności. W wolnej chwi-
li pomagamy Księdzu Proboszczowi przy 
gospodarstwie. Zbieraliśmy jabłka, groch, 
rozładowywaliśmy ziemniaki i  kosiliśmy 
trawę na  boisku, na  którym rozegraliśmy 
mecz z diakonami. Z racji tego, że są starsi 
daliśmy im fory i mecz zakończył się wyni-
kiem 10:2 dla braci diakonów. Później aby 
utrzymać ich w  przekonaniu, że  wygra-
li mecz sprawiedliwie, udawaliśmy smu-
tek i  rozgoryczenie, a  wygranej drużynie 
przygotowaliśmy skromny poczęstunek, 
na  którym nie mogło oczywiście zabrak-
nąć kiełbasy z grilla.

Jesteśmy alumNami

W piątek 12 października staliśmy się 
oficjalnie Alumnami I roku WSD w Tarno-
wie. O godzinie 17.00 przy pomniku Jezusa 
Frasobliwego rozpoczęliśmy nabożeństwo 
ku czci bł. Romana Sitki, wspominając je-
go śmierć męczeńską. Później w sali wykła-
dowej został uroczyście odczytany regula-
min, a my złożyliśmy ślubowanie. Następ-
nie spotkaliśmy się przy wspólnym stole 
i po kolacji, jako zwieńczenie tego wyjątko-
wego dnia zaśpiewaliśmy piosenkę ułożo-
ną przez nas w tym pierwszym okresie po-
bytu w Błoniu. Nadaliśmy jej tytuł „Hymn 
na cześć Rektora”, ponieważ chcieliśmy ją 
dedykować naszemu drogiemu Księdzu 
Rektorowi, który przyjął nasze ślubowanie 
alumna i będzie troszczyć się o nasz rozwój 
duchowy i fizyczny. ■

Michał Plichta
rok I

Błonie, Błonie!
Nikt nie utonie
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głębia i przemiJaNie

„Wszyscy używamy kalendarzy, któ-
re przypominają nam o  ułomności życia 
i przemijaniu, o czym należy sobie dogłęb-
nie uświadomić” – tymi słowami Księdza 
Dziekana Janusza Królikowskiego rozpo-
częła się inauguracja, po uroczystym od-
śpiewaniu przez seminaryjny chór pod dy-
rygenturą ks. prof. Stanisława Garnczar-
skiego „Gaude Mater Polonia”. Przywołany 
motyw kalendarza miał stanowić pomost 
między pragnieniem głębi bytu, a refleksją 
nad sprawami dot. Wydziału Teologiczne-
go Sekcja w Tarnowie, w kontekście ubie-
głego roku akademickiego 2017/2018.

i mieJsce

Nasz wydział zdobył pierwsze miejsce 
w kryterium naukowej twórczości i czoło-
we miejsce w  rankingu wydziałów huma-
nistycznych, co – zdaniem Dziekana Wy-
działu – stanowi prestiżowe wyróżnienie 
i  okazję do  zachęty ku większej płodno-
ści naukowej wśród wykładowców. De-
wiza, mająca pomóc powyższej zachęcie 
dość zwięźle oddaje entuzjazm winny to-
warzyszyć pracy naukowej zarówno profe-
sorów, jak i studentów: "Pracujemy dla za-
sady, a  naszą zasadą jest Chrystus". Z  ko-
lei, szczególny zwrot do studentów wyrażał 
nadzieję, że  studia na  Wydziale będą sta-
nowić źródło apologetycznych inspiracji, 
gdzie motywacją mają być słowa ks. prof. 
Stanisława Wszołka wypowiedziane 4 lata 
temu: „Uzasadnienie jest pierwszym pozio-
mem świadectwa”. Zdefiniowano również 
proces studiowania teologii, jako poddanie 
się Słowu Bożemu i jego wymaganiom du-
chowym. Zaś połączenie tego z uczciwym 
zdobywaniem wiedzy skutkować będzie 
dojściem do prawdy, iż tylko wtedy wszel-
kie przekonywanie teologiczne będzie mia-
ło charakter sensowny i  wnoszący cokol-
wiek.

naDzieja

20 alumnów, 2 siostry oraz 8 studentów 
świeckich, to adepci teologii rozpoczyna-
jący I rok studiów na Wydziale Teologicz-
nym. Wśród podniosłej atmosfery imma-
trykulacji, gdzie nowy Prorektor – ks. prof. 
Andrzej Dudek – wyczytywał kolejne na-
zwiska studentów, serdecznie przyjmowa-
nych przez Księdza Rektora Andrzeja Mi-
chalika, Księdza Dziekana, czemu towa-
rzyszyło wręczenie indeksu. Prowadzącym 
inaugurację był Prodziekan – ks. prof. Ma-
rek Kluz.

rozwód i biblia

Ks. prof. Mirosław Łanoszka wygłosił 
okolicznościową konferencję pt. „Rozwód 
sprzeciwia się stwórczemu planowi Bo-
ga. Sprawa rozwodów w świetle Ewangelii 
według św. Mateusza (19, 3-12)”. Znacznie 
upraszczając wywód, starotestamentalna 
wizja małżeństwa zawierała się we włącze-
niu go w instytucję wielopokoleniowych ro-
dzin, gdzie najczęściej ojciec wybierał żonę 
synowi (Abraham wobec Izaaka). W  póź-
niejszym czasie, jak ukazuje Księga Powtó-
rzonego Prawa, aby dokonać rozwodu, mąż 
jako kryterium musiał znaleźć w żonie „coś 
odrażającego”, z czym rozprawia się Jezus 
słowami: „Przez wzgląd na zatwardziałość 
serc waszych pozwolił wam Mojżesz odda-
lać wasze żony; lecz od początku tak nie by-
ło” (Mt 19,8).

„liczy Na was paN Jezus”
Następnie przemówiła p. Kinga Buras – 

reprezentantka studentów, przypominając, 
że „Teolog jest powołany, by być apostołem 
w  świecie”. Zaś p. Anna Czech wywołała 
gromkie brawa słowami: „Drodzy klerycy, 
liczy na was Pan Jezus, liczymy na was i my, 
byście pociągnęli do Chrystusa więcej osób 
i byli specjalistami od duchowości”. Pan se-
nator Kazimierz Wiatr przywołał 100-lecie 
niepodległości Polski, zachęcając do  „teo-
logii ojcowizny”, którą w Kielcach wywołał 
św. Jan Paweł II słowami: „Bo to jest mo-
ja matka, ta ziemia”. Senator konkludował: 
„Ojcowizna to linia myślenia” – dodając 
na koniec życzenia: „Niech Wasz trud by-
cia sprzeciwem dla świata, będzie wyna-
grodzony przez Boga”.

osiągNięcia

Księdzu Prorektorowi Józefowi Sta-
le przypadło streścić ubiegły rok w  per-
spektywie osiągnięć Wydziału. Wskazał, 
iż w  ubiegłym roku uzyskano dofinanso-
wanie 12 projektów naukowych na  ponad 
1 mln złotych. Ogłosił wyróżnione prace 
magisterskie neoprezbiterów: ks. Krzysz-
tofa Pacha(praca o Galileuszu i hermeneu-
tyce biblijnej) i  ks. Mateusza Switka (pra-
ca o  futura contingentia u  św. Tomasza 
z  Akwinu). Nagrodę za wyróżniającą się 
działalność naukową otrzymał ks. prof. 
Leszek Rojowski (były Prorektor, a  obec-
nie proboszcz w  Bochni) i  ks. prof. Józef 
Stala. Ksiądz Dziekan Janusz Królikowski 
1 VII 2018 roku otrzymał tytuł profesora 
od Wielkiego Kanclerza UPJPII w Krako-
wie – abp Marka Jędraszewskiego.

czy teologia, to małżoNka, 
która wciąż męczy?

Bp Andrzej Jeż zamknął inaugura-
cję, odwołując się do  konferencji ks. prof. 
M.  Łanoszki, iż niewłaściwa interpretacja 
Pisma Świętego może rozwijać, np. popie-
ranie kwestii rozwodowych. Padły również 
słowa, że „teologia daje odpowiedzi na py-
tania z płaszczyzny ludzkiej. Czy teologia, 
to małżonka, która wciąż męczy? Nie, ona 
może wchodzić w relacje z innymi nauka-
mi. (…) Ta rzeczywistość pewnego kryzy-
su na świecie, jest szansą, by filozofia i teo-
logia stawały się coraz bardziej atrakcyjne 
dla współczesnego człowieka, dzięki czemu 
można odnaleźć na nowo wartość Kościo-
ła, (…) odkrywając piękno osoby ludzkiej". 
Ksiądz Rektor podziękował za tę oficjalną 
część i zaprosił na okolicznościowy poczę-
stunek. ■

dk. Piotr Turek
rok VI

„Pracujemy dla zasady, 
a naszą zasadą jest Chrystus”
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20 października wczesnym 
rankiem pobłogosławieni 
przez Księdza Rektora, wraz 
z księżmi przełożonymi wy-

ruszyliśmy z naszego seminaryjnego domu 
na tradycyjną pieszą pielgrzymkę do Sank-
tuarium Matki Bożej w Tuchowie. Idąc naj-
pierw w  całkowitej ciszy medytowaliśmy 
nad Słowem Bożym, które w szczególny spo-
sób uświadomiło nam, że przygotowując się 
do kapłaństwa, niezbędnym jest wpatrzenie 
się w postać Służebnicy Słowa – Najświętszej 
Maryi Panny. To właśnie przyjmując Słowo 
do swojego serca, mamy na wzór Niepoka-
lanej Dziewicy wcielać je w życie w naszej 

7 października nasza wspólnota rocz-
nikowa, zgodnie z tradycją semina-
ryjną, udała się do  parafii św. Mi-
kołaja w  Bochni, aby tam w  Bazy-

lice Matki Bożej Różańcowej wziąć udział 
w uroczystej sumie odpustowej. Zostaliśmy 
bardzo miło powitani przez kustosza tamtej-
szej Bazyliki Księdza Prałata Ryszarda Pod-
stołowicza i  zaproszeni do  wspólnej mo-
dlitwy. Eucharystii przewodniczył Pasterz 
naszej diecezji Ksiądz Biskup Andrzej Jeż. 
W uroczystości brali udział licznie zgroma-
dzeni kapłani, pośród nich kanonicy Kapi-
tuły Bocheńskiej, a także wierni świeccy, jak 
się okazało nie tylko parafianie, lecz także 
pielgrzymi z całej diecezji. Nasza pielgrzym-
ka jeszcze bardziej pozwoliła nam uświado-
mić sobie jak bardzo ważna jest obecność 
Matki Bożej w życiu każdego chrześcijani-
na, o czym pisał Święty Jan Paweł II w Ency-
klice Redemptoris Mater „Maryjny wymiar 
życia ucznia Chrystusowego wypowiada się 

w sposób szczególny poprzez takie właśnie 
synowskie zawierzenie względem Bogaro-
dzicy, które ma swój początek w testamen-
cie Odkupiciela na  Golgocie. Zawierzając 
po synowsku Maryi, chrześcijanin – po-
dobnie jak apostoł Jan – „przyjmuje” Mat-
kę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, 
co stanowi jego własne życie wewnętrzne”. 
Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w  uro-
czystej procesji różańcowej, która stanowi-

ła pewnego rodzaju przypomnienie, że Ró-
żaniec jest niezwykłą siłą daną nam przez 
Boga do walki z wszelkim złem. Szczególnie 
w październiku, który jest miesiącem różań-
ca, warto zastanowić się nad swoją pobożno-
ścią Maryjną, nad własną modlitwą różań-
cową, na ile jest ona medytacją życia Jezusa 
i Maryi i czasem szczególnego oddania się 
Bogu przez przyczynę Matki Bożej. ■

dk. Michał Duch
rok VI

„Odmawiajcie 
różaniec”

Pielgrzymka diakonów do Bochni

Dawid Kłębczyk
rok V

codzienności. W dalszej części naszej piel-
grzymki śpiewaliśmy Godzinki, modliliśmy 
się na różańcu, zawierzając Dobremu Bogu, 
przez ręce Najlepszej Matki sprawę powo-
łań. Nie zabrakło także śpiewu pielgrzym-
kowego. Tradycyjnie już organizacją pro-
wadzenia grupy zajął się rocznik czwarty, 
przygotowując wszelkie modlitwy i rozwa-
żania, a także tworząc pielgrzymkowy zespół 
muzyczny. Zostały także wyśpiewane słyn-
ne Ballady, będące jeszcze dziedzictwem 
posługującego niegdyś w naszym Semina-
rium ks. Stanisława Świątka, a opowiadające 
o pewnym młodzianie, który zapragnął zo-
stać kapłanem oraz o tym jak wygląda życie 
kleryka. Do tronu Tuchowskiej Pani przy-
byliśmy na godzinę 10:30, tam w drzwiach 
Bazyliki przywitał nas Ojciec Kustosz, a na-
stępnie miała miejsce uroczysta Euchary-
stia pod przewodnictwem Ks. dra Adama 
Kłósia. Po Eucharystii zgromadziliśmy się 
na  dziedzińcu przed Bazyliką, gdzie wzię-

liśmy udział w  nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej, którą poprowadził zgodnie z trady-
cją najstarszy kapliczny – diakon Marcin 
Gazda. Po wspólnej modlitwie Ojcowie re-
demptoryści zaprosili całą naszą wspólnotę 
do klasztornego refektarza na posiłek. Do-
roczna pielgrzymka naszego seminarium 
do  Tuchowa jest wielkim umocnieniem 
na drodze powołania, dodaje duchowych sił 
i pozwala jeszcze raz w szczególny sposób 
powierzyć się Naszej Niebieskiej Matce. ■

Bądź z nami w każdy czas… 
Pielgrzymka Seminarium Duchownego 

do Tuchowskiej Pani
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Temat numeruTemat numeru

Odbudowa państwa polskiego po 
123 latach niewoli była niewąt-
pliwie wydarzeniem przełomo-
wym. Wysiłek rzeszy Polaków, 

trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny 
światowej oraz podejmowane działania dy-
plomatyczne, doprowadziły do odzyskania 
upragnionej wolności. Liderami tego pro-
cesu byli tytułowi Ojcowie Niepodległości.

Reprezentowali różne poglądy politycz-
ne, różnili się przynależnością społeczną 
i religią, urodzili się pod różnymi zabora-
mi.

Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół 
jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLE-
GŁOŚCI.

Nie oznaczało to, że  we wszystkim by-
li zgodni i we wszystkim wzorowo współ-
działali.

Pozostali wierni własnym poglądom, 
ale wykorzystując sprzyjające warunki ze-
wnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOL-
NOŚCI.

Józef piłsudski 
„Naród, który traci pamięć przestaje być 

Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi 
czasowo zajmujących dane terytorium.” 

Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zuło-
wie na Wileńszczyźnie. Jego matka – Maria 
z Bilewiczów – wpoiła w niego wielki hart 
ducha i patriotyzm. Zamieszany w plan za-
machu na cara Aleksandra II został aresz-
towany i zesłany na 5 lat na Syberię. Po po-
wrocie z Syberii wstąpił do Polskiej Partii 
Socjalistycznej, opowiadając się przeciw in-
ternacjonalizmowi na rzecz orientacji nie-
podległościowej. Od czasu rewolucji 1905 
roku był gorącym zwolennikiem zmiany 
dotychczasowej działalności PPS. Uważał, 
że  partia powinna tworzyć podległą so-
bie organizację o charakterze wojskowym, 
która mogłaby dać albo kierunek powsta-
niu antyrosyjskiemu, albo wyszkolić kadry 
dla przyszłej armii polskiej. Zaangażował 
się zatem w  prace w  Organizacji Bojowej 
PPS. Piłsudski rozwijał działalność Związ-
ków Strzeleckich w  Galicji, które miałby 
być w  przyszłości zalążkiem polskich sił 
zbrojnych. Był komendantem I Brygady Le-
gionów. W 1917 Piłsudski i  jego żołnierze 
odmówili złożenia przysięgi na  wierność 
cesarzowi wskutek czego Piłsudski zo-
stał osadzony w magdeburskim więzieniu. 
Zwolniony rok później powrócił do  War-
szawy, obejmując dowództwo nad woj-
skiem polskim. Był głównym architektem 
odbudowy struktur administracyjnych 
i wojskowych Państwa Polskiego. Piłsudski 
stał również na czele polskiej armii, dowo-
dząc nią m.in. podczas wojny polsko-bol-
szewickiej, w której odniósł słynne zwycię-
stwo w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 
roku. Bitwie, w której stawką była nie tylko 
niepodległość naszego kraju, ale i wolność 
całej zachodniej Europy. W II Rzeczpospo-
litej pełnił urząd Naczelnika Sił Zbrojnych, 
Marszałka i  dwukrotnie premiera Polski. 
Zmarł 12 maja 1935 roku. 

romaN dmowski

„Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych 
stron Polski, mamy różne zainteresowania, 
ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyna, 
dla której chcemy żyć i pracować”.

Roman Dmowski przyszedł na  świat 
9 sierpnia 1864 roku w Kamionku, obecnej 
części dzielnicy Praga-Południe w  War-
szawie. Dmowski od  wczesnych lat łączył 
działalność konspiracyjno-polityczną z ak-
tywnością naukową. Był członkiem Związ-
ku Młodzieży Polskiej „ZET” oraz Ligi Pol-
skiej. Napisał m.in. dzieła programowe: 
„Nasz patriotyzm” oraz „Myśli nowocze-

snego Polaka”. W  przeciwieństwie do  Jó-
zefa Piłsudskiego był przeciwnikiem ruchu 
rewolucyjnego i zwolennikiem tezy, że dla 
Polski większym zagrożeniem są Niem-
cy niż Rosja. W 1917 roku utworzył w Lo-
zannie Komitet Narodowy Polski, który 
wkrótce zaczął być uważany przez pań-
stwa ententy za jedynego przedstawiciela 
odradzającej się Rzeczypospolitej. Miał ol-
brzymi wkład w utworzenie „Błękitnej Ar-
mii” we Francji, która po wojnie stanowi-
ła trzon wojska polskiego. Po zakończeniu 
wojny Dmowski wraz z Ignacym Paderew-
skim reprezentował Polskę na  konferencji 
pokojowej w Paryżu. Jej zwieńczeniem by-
ło podpisanie 28 czerwca 1919 roku trak-
tatu wersalskiego. W  1920 roku wszedł 
w  skład Rady Obrony Państwa, powoła-
nej z powodu postępujących sukcesów bol-
szewików w wojnie z Polską. Cały czas pa-
tronował obozowi Narodowej Demokracji. 
Jako zwolennik tzw. państwa narodowego 
sprzeciwiał się koncepcji Józefa Piłsudskie-
go – budowy państwa polskiego jako wie-
lonarodowego organizmu państwowego, 
nawiązującego do dawnej, wielonarodowej 
Rzeczypospolitej. Opowiadał się za asymi-
lacją mniejszości słowiańskich. Dmowski 
zmarł 2 stycznia 1939 roku.

Michał Gądek
rok III

„Ojcowie Niepodległości”
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igNacy paderewski 
„Żaden z narodów na świecie nie może 

się poszczycić takim jak nasz bogactwem 
uczuć i  nastrojów. (...) Może w  tym tkwi 
czar nasz ujmujący, a  może też to i  wada 
wielka!”

Ignacy Paderewski urodził się 18 listopa-
da 1860 roku w Kuryłówce na Podolu. Nie-
zwykłe zdolności muzyczne uczyniły go 
światowej sławy pianistą i kompozytorem. 
Koncertował m.in. w  Berlinie, Strasbur-
gu, Paryżu oraz Londynie. Wykorzystując 
swe wpływy stał się ambasadorem sprawy 
polskiej w świecie. W 1910 roku odsłonię-
to w  Krakowie ufundowany przez Pade-
rewskiego Pomnik Grunwaldzki. Podczas 
uroczystości, w których uczestniczyły tłu-
my Polaków ze wszystkich zaborów, piani-
sta wygłosił mowę zawierającą wątek nie-
sprawiedliwości rozbiorów i  potrzeby po-
wstania niepodległego Państwa Polskiego. 
Podczas I wojny światowej zaangażował się 
w  działalność Komitetu Generalnego Po-
mocy Ofiarom Wojny w Polsce. W czasie II 
wojny światowej stanął także na czele Ra-
dy Narodowej RP. Prawdopodobnie za je-
go sprawą w zaprezentowanych 8 stycznia 
1918 roku „Czternastu punktach” prezy-
denta Wilsona znalazł się postulat „stwo-
rzenia niepodległego państwa polskiego”. 
Od sierpnia 1917 roku Paderewski związał 
się z Komitetem Narodowym Polskim, bę-
dąc jego przedstawicielem w USA. Powrót 
do Polski Paderewskiego i jego pobyt w Po-
znaniu był jedną z  przyczyn wybuchu 27 
grudnia 1918 roku powstania wielkopol-
skiego. Był też delegatem Polski na konfe-
rencję pokojową, zakończoną podpisaniem 
traktatu wersalskiego. Od końca 1919 roku, 

gdy upadł jego rząd, Paderewski odsunął 
się od polityki, wracając do muzyki. Zmarł 
29 czerwca 1941 roku.

wiNceNty witos 
„Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej od-

dać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta 
ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy 
państwo od niewoli i hańby”.

Wincenty Witos przyszedł na  świat 
w Wierzchosławicach 21 stycznia 1874 ro-
ku. Od wczesnych lat przejawiał wielkie 
zainteresowanie sprawami chłopów w ów-
czesnej Galicji. Został członkiem Stron-
nictwa Ludowego, z  czasem przemiano-
wanego na  Polskie Stronnictwo Ludowe. 
Będąc posłem do  Sejmu Krajowego we 
Lwowie a  później posłem do  Rady Pań-
stwa w  Wiedniu, Witos działał nie tylko 
na  rzecz demokratyzacji stosunków spo-
łecznych w Galicji, upodmiotowienia chło-
pów, zmiany systemu wyborczego, prze-
prowadzenia reformy rolnej, lecz łączył te 
kwestie z  potrzebą uświadamiania naro-
dowego włościan oraz ideą niepodległości 
Polski. Rozłam w ruchu ludowym przynio-
sło powstanie w 1914 roku PSL „Piast”, któ-
rego Witos został jednym z liderów. W 1918 
roku stanął na czele powstałej w Krakowie 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej. W okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej był powszechnie 
uważany za niekwestionowanego lidera ru-
chu ludowego w Polsce. Witos trzykrotnie 
sprawował funkcję premiera. Po udanym 
zamachu stanu w  maju 1926 roku, zmu-
szony został do  złożenia dymisji. Po pro-
cesie brzeskim zdecydował się opuścić Pol-
skę i udać się na emigrację do Czechosło-
wacji, z której powrócił do kraju w marcu 
1939 roku. Podczas II wojny światowej od-
mówił współpracy z Niemcami i był przez 
nich przetrzymywany w  areszcie domo-
wym w rodzinnych Wierzchosławicach. Po 
zakończeniu wojny nie zgodził się również 

na  współpracę ze  Związkiem Sowieckim. 
Ciężko chory Witos zmarł 31 października 
1945 roku.

wola życia w wolNości

Przedstawieni powyżej „Ojcowie Nie-
podległości” są jedynie wybranymi spo-
śród rzeszy Polaków, tych mniej i bardziej 
znanych, zasługujących na to miano. Trud, 
który został poniesiony przez pokolenia 
Polaków dał w listopadzie 1918 roku upra-
gnione wyzwolenie. Wyzwolenie, które nie 
zapewniło rozwiązania wszystkich proble-
mów politycznych i społecznych, dało jed-
nak coś więcej niż tylko formalną, pań-
stwową niepodległość – dało również Po-
lakom poczucie rzeczywistej, suwerennej 
podmiotowości i  w  związku z  tym odpo-
wiedzialności za dobro wspólne. ■
Bibliografia:
J. Wieliczka-Szarkowa, Józef Piłsudski 1867-1935. 
Wszystko dla Niepodległej, Kraków 2015
A. Zakrzewski, Wincenty Witos. Warszawa 1985
K. Niklewicz, Roman Dmowski 1864-1939. Londyn 
1988
A. Zamoyski, Paderewski. Warszawa 1992. 
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Odznaka okolicznościowa – „Medal 
100-lecia Odzyskania Niepodległości” 
(awers i rewers)
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Dziś dużo mówi się i pisze, nawet 
z  wielkim podekscytowaniem 
o  księżach, którzy pogubili się 
w życiu, rozminęli się z kapłań-

skim powołaniem, okazali słabość, czy nie 
wytrzymali próby w warunkach ekstremal-
nych. Byli tacy, ale z całą pewnością nielicz-
ni. Zdecydowana większość na  przestrze-
ni naszych polskich dziejów trwała wiernie 
w swym powołaniu. Byli nauczycielami wia-
ry i polskości, byli lekarzami ducha i ciała. 
Przeżywając 100-lecie odzyskania niepodle-
głości, należy podkreślić ogromną rolę Ko-
ścioła i  wielkie zasługi kapłanów w  stara-
niach o przywrócenie wolności.

„Polskie kapłaństwo XIX-wieczne 
i z początku XX wieku było nierozerwalnie 
związane z jednej strony z tym, co jest pod-
stawą posługi kapłańskiej, czyli duszpaste-
rzowaniem, ale z drugiej strony wewnątrz 
tego zadania kapłańskiego było odzyski-
wanie przez Polskę niepodległości” – pod-
kreślił prof. Jan Żaryn podczas gościnnego 
wykładu w naszym seminarium1. Kapłani 
w swojej działalności wykraczali często po-
za ramy duszpasterstwa. Wierni oczekiwali 
od nich także pomocy w sprawach gospo-
darczych, politycznych, zawodowych, spo-
łecznych czy kulturowych. Zwracano się 
do  nich we wszystkich życiowych proble-
mach. Kapłani towarzyszą przecież czło-
wiekowi od momentu chrztu, aż po złoże-
nie do grobu. 

Można uogólnić, że w czasie niewoli Ko-
ściół katolicki miał oblicze polskie i naro-
dowe. Często tylko świątynie stawały się 
miejscem wolności, budzenia i umacniania 
świadomości narodowej. Urządzane w nich 
manifestacje, śpiewy religijne i  modlitwy, 

celebracje liturgiczne i głoszone słowo Bo-
że, mocno przemawiały do  wiernych. Za-
mawiane liczne Msze św. za Ojczyznę by-
ły wyrazem tęsknot i  zatroskania. Także 
kult świętych łączył Polaków rozdzielonych 
przez zaborców. W okresie niewoli narodo-
wej miały miejsce beatyfikacje i kanoniza-
cje Polaków, którzy byli wzorami do naśla-
dowania, pielęgnowania wartości chrześci-
jańskich. Wyniesiono wówczas na  ołtarze 
m.in. metropolitę halickiego Jakuba Stre-
pę, księżną Jolantę, norbertankę Bronisła-
wę, męczenników: Andrzeja Bobolę, Jana 
Sarkandra oraz Melchiora Grodzieckiego. 
Uroczystościom tym towarzyszył ogromny 
sprzeciw ze strony zaborców, ale z drugiej 
strony radość duchowieństwa i  wiernych 
z  trzech zaborów. Zaborcy walczyli też 
z ruchem pielgrzymkowym i kultem Matki 
Bożej Częstochowskiej. Jasna Góra jak ma-
gnes przyciągała pątników, a  wędrowanie 
do miejsc kultu stawało się okazją do ma-
nifestowania patriotyzmu. Pięknie ujął to 
Roman Dmowski w książce: Kościół, naród 
i państwo: „Katolicyzm nie jest dodatkiem 
do  polskości, zabarwieniem jej na  pewien 
sposób, ale tkwi w  jej istocie, w  znacznej 
mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie od-
dzielenia u  nas katolicyzmu od  polskości, 
oderwania narodu od  religii i  od  Kościo-
ła, jest niszczeniem samej istoty narodu”. 
Wkład duchowieństwa w utrzymanie jed-
ności narodu polskiego i idei niepodległo-
ści przyniósł rzesze męczenników i  ofiar 
represji ze strony zaborców. Powtarzało się 
to wielokrotnie w późniejszym czasie.

W  kontekście przeżywanego jubile-
uszu 100-lecia odzyskania niepodległości, 
wśród polskich parlamentarzystów, zrodzi-
ła się idea ustanowienia Narodowego Dnia 
Pamięci Duchownych Niezłomnych. Pro-
jekt ustawy został przyjęty 4 października 
2018 r.2, a  jej zamysłem jest uczczenie bo-
haterskich, polskich kapłanów, którzy swo-
ją niezłomną postawą bronili wiary chrze-
ścijańskiej i  niepodległej Polski. Wielu 
z nich trudziło się na rzecz suwerenności, 

rozwoju i  dobrobytu Polski. Kard. Stefan 
Wyszyński nieustannie uczył, że dla nas po 
Bogu, największa miłość to Polska. Tak by-
ło od wieków. Ogromną rolę w odzyskaniu 
niepodległości po okresie zaborów odegrał 
Kościół, który był depozytariuszem utraco-
nej państwowości i wychowywał do wolno-
ści całe pokolenia, dzięki czemu Polacy za-
chowali zdolność do odbudowy samodziel-
nego państwa. Walka o  niepodległość to 
codzienny trud zachowania polskości, roz-
wijania kultury i  budowania polskiej my-
śli politycznej. Bohaterowie tamtego okre-
su, mimo szykan, aresztowań, wywózek 
i represji ze strony zaborców, byli w stanie 
uchronić, rozwinąć narodową tożsamość 
i przekazać ją następnym pokoleniom, ży-
jącym już w  odrodzonej Polsce. Kapłani 
nosili w swych sercach idee Polski niepod-
ległej i często odważnie głosili to z ambon. 

Święto to, o  charakterze państwowym, 
ma obejmować pamięcią wszystkich du-
chownych, którzy walczyli o  polskość 
i  podtrzymywali polskie tradycje i  warto-
ści. Obchodzone będzie 19 października. 
Jest to data wymowna – dzień porwania 
i  męczeńskiej śmierci wielkiego patrioty 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Takich wzorów 
jest bardzo dużo. Są wśród nich już świę-
ci i błogosławieni, m.in.: św. abp Zygmunt 
Szczęsny Feliński (1822-1895) – arcybi-
skup Warszawy, bohater zesłany na  Sybir 
za swą nieugiętość w obronie misji Kościo-
ła; św. Andrzej Bobola (1591-1657), o które-
go męczeństwie watykańska Kongregacja 

ks. Jacek Soprych

Chwila obecna dana [jest] nam przez Boga po to, aby w niej 
budować gmach Ojczyzny naszej. Zmarnować nam tej chwili 

nie wolno, jesteśmy za nią przed Bogiem odpowiedzialni. 
Wyrzec się nam trzeba siebie, a ofiarą z osobistych interesów 

kłaść podwaliny pod państwowość polską.
bp A. Sapieha, I rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 1919 r.

ks. bp A. Sapieha

www.encyklopedia.pwn.pl
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ds. Świętych Obrzędów i  Ceremonii nie-
mal sto lat po śmierci napisała, że w histo-
rii Kościoła nie zanotowano równie okrut-
nego; św. Maksymilian Kolbe (1894-1941) 
– męczennik Auschwitz oddający swe życie 
za brata; bł. ks. Roman Sitko (1880-1942) – 
rektor naszego tarnowskiego seminarium, 
który oddał swoje życie za kleryków; bł. ks. 
Władysław Findysz (1907-1964) – skaza-
ny za wzorowe wypełnianie obowiązków 
pasterskich, a  zwłaszcza za obronę wiary 
i  moralności katolickiej; bł. ks. Józef Sta-
nek (1916-1944) – kapelan i  duszpasterz 
w  Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kry-
ska”, który pełen heroizmu błogosławił na-
wet z szubienicy. Wielu innych znalazło się 
w  gronie 108 męczenników, beatyfikowa-
nych przez św. Jana Pawła II, 13 czerwca 
1999 r. w Warszawie. 

Żołnierzem niezłomnym Kościoła był 
abp Antoni Baraniak (1904-1977). W cza-
sach stalinowskich więziono go przez po-
nad dwa lata. W  tym czasie był przesłu-
chiwany co najmniej 145 razy, bestial-
sko torturowany, poniżany, bity, głodzony 
i przetrzymywany w areszcie na warszaw-
skim Mokotowie w  ciemnicy z  fekaliami. 
Komuniści usiłowali wymusić na  nim ze-
znania obciążające kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Nie poddał się. W  warszawskim 
więzieniu przy ul. Rakowieckiej męczeni 
fizycznie jak i psychicznie byli też inni: bp 
Czesław Kaczmarek (1895-1963) wielokrot-

nie torturowany i  skazany w  procesie po-
kazowym, ks. Zygmunt Kaczyński (1894-
1953) kapelan Prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza, ks. Rudolf Marszałek (1911-
1948) kapelan oraz żołnierz podziemia nie-
podległościowego w czasie II wojny świato-
wej, oficer Armii Krajowej i  Narodowych 
Sił Zbrojnych. Represje dotknęły także ks. 
Władysława Gurgacza (1914-1949) kapela-
na Polskiej Podziemnej Armii Niepodle-
głościowej na Sądecczyźnie. 

Należy wspomnieć też tych skrycie mor-
dowanych przez „nieznanych sprawców”, 
których władza komunistyczna traktowa-
ła jako swych wrogów: ks. Stefana Niedzie-
laka (1914-1989) kapelana Armii Krajowej, 
uczestnika powstania warszawskiego; ks. 
Stanisława Suchowolca (1958-1989) – du-
chowego opiekuna białostockiej „Solidar-

ności” i ks. Sylwestra Zycha (1950-1989) ka-
pelana „Solidarności”, który w Skierniewi-
cach odprawiał Msze św. za Ojczyznę. 

Księża niezłomni stali po stronie społe-
czeństwa, wartości chrześcijańskich, mi-
łości do  Boga i  do Ojczyzny. Wszystkich 
ich nie sposób wymienić, ale ustanowione 
święto będzie dla nas mobilizacją, by przez 
kolejne lata szerzej poznawać ich niezłom-
ność, konkretne historie uchronić od zapo-
mnienia albo dopiero wydobyć z niepamię-
ci i należycie opracować. ■
Przypisy:
1 Wykład miał miejsce 17.05.2018  r. podczas pro-

mocji albumu „Ziemia świętych i  błogosławio-
nych w Tarnowie – Relikwie i relikwiarze Diecezji 
Tarnowskiej”. Prof. Jan Żaryn jest jednym z naj-
wybitniejszych badaczy współczesnej historii Ko-
ścioła. 

2 Za przyjęciem ustawy głosowało 356 posłów, 
przeciwko 39, a 21 się wstrzymało

ks. W. Gurgacz SJ
www.cdn.natemat.pl

 
ks. kard. S. Wyszynski, ks. abp A. Baraniak, ks. kard. K. Wojtyla
www.episkopat.pl

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi 
w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu 

od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.
Roman Dmowski, „Kościół, naród, państwo”
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Sybiracy – Polacy wyrwani z ziemi oj-
czystej i przesiedleni na Syberię po 
zajęciu ziem polskich przez ZSRR. 
Traktowani byli oni jako jednostki 

wrogie. Pracowali w nieludzkich warunkach 
walcząc każdego dnia o przeżycie. 

Dzisiaj dla wielu dzieciństwo i  dora-
stanie jest wspaniałym okresem w ży-
ciu. Chciałbym zapytać jak Państwo 
wspominają ten czas? 
Moich rodziców z  rodziną wywieź-

li 10 lutego 1941 roku. W kwietniu trafili-
śmy do baraków w Tajdze. Ja się urodziłam 
5 maja. Opiekowała się mną mama, która 
chorowała po moim urodzeniu. Miałam 
jeszcze cztery siostry. Najstarsza siostra, Ja-
nina, miała 17 lat, została w rodzinie ukra-
ińsko-polskiej, na  Ukrainie. Była jeszcze 
9-letnia Jadwisia i 4-letnia Zdzisława, któ-
ra się mną opiekowała, kiedy rodzice szli 
do pracy. Mieszkała z nami jeszcze babcia 
Jadwiga. Trzeba pamiętać, że na Ukrainie 
była duża nagonka na polskie dzieci. Przy-
szedł taki moment, że kto mógł to uciekał. 
Mojej siostrze Janinie pomogła Pani, która 
zabrała ją do Polski, gdy siostra miała 13 lat. 
Janina trafiła do wujka Feliksa w Ostrowie 
i wojnę przeżyła jako służąca. Polskie dzie-
ci na  Ukrainie były zmuszane do  roboty 
w polu i  zdarzało się, że – przede wszyst-
kim dziewczynki – były gwałcone, okrop-
nie traktowane, ginęły. Myśmy na  Syberii 
cudem przeżyli. Nie było jedzenia. Rodzi-
ce pracowali w  lesie od  rana do wieczora. 
Był sklep, ale oddalony o 5 km, tak, że trze-
ba było jeszcze w nocy iść, żeby coś dostać. 
U nas zaopatrzeniowcem była Jadwisia. By-
liśmy tam do 1943 roku. Na pierwszą zimę 
nie byliśmy przygotowani. Tatuś odmro-
ził sobie nogi i nie mógł pracować. Jadwi-
sia zmarła w 1941 roku na zapalenie płuc. 
Wtedy zaopatrzeniowcem została babcia, 

ale nie mogła już chodzić bo miała 82 lata. 
Pamiętam, był sezon grzybowy, Babcia po-
szła do lasu zbierać grzyby i już nie wróciła 
– zamarzła. Siedziała pod drzewem nieda-
leko domu. Wszyscy stwierdzili, że usunę-
ła się z rodziny, żeby nie być ciężarem. Zo-
fia Podlasek

Święta Matka Teresa z Kalkuty mówi-
ła, że dom jest miejscem, gdzie zaczyna 
i rozwija się miłość. Jak wyglądały wa-
runki mieszkaniowe na zesłaniu? 
Mieszkaliśmy w  szopie, baraku zbudo-

wanym z drzewa. Na środku był piec, który 
ogrzewał cały barak, który nie był uszczel-
niony. Prycze porozkładane przy ścianach. 
Ten, kto był bliżej pieca, ten przeżywał zi-
mę. Wiele osób zamarzało. W takim bara-
ku było ok. 40 bardzo licznych rodzin, naj-
mniejsze po 8 osób. Warunki były prze-
okropne. I  bardzo dużo ludzi, zwłaszcza 
dzieci, pozamarzało. Nikt tam nie pozabie-
rał kożuchów, tylko to co mógł to zabrał, bo 
miał tylko 2h na spakowanie. Jedynym ra-
tunkiem była pierzyna. „Bierzcie pierzynę” 
mówili mundurowi NKWD. I to był jedyny 
ratunek – jedna pierzyna i wszyscy pod tą 
jedną pierzyną się ogrzewali. Do gotowa-
nia się topiło śnieg. Była to jedyna woda – 
czy do kąpania, czy do jedzenia. Walerian 
Wiater

Miłość do  Ojczyzny to cecha łącząca 
wszystkich Polaków. Czy na  Syberii 
rozmawialiście o Polsce?
Nie wolno było wspominać tego tema-

tu. Ja miałam ten problem, że miałam dłu-
gi język i  zawsze mówiłam, że  urodziłam 
się na Syberii. Nawet nie wiem jaka to by-
ła miejscowość. Tata miał problem z wyro-
bieniem dla mnie metryki. No to dał adres: 
Czarnuszka. Bo tam czarnuszka kwitła. Ja-

ki rejon? Jurło. A do Jurła było 170 km. Zo-
fia Podlasek

Wspomnienia z przedwojennej Polski, 
czy jakieś pozostały?
Pamiętam wszystko sprzed wojny. Wy-

wieźli mnie akurat w dzień moich 14. uro-
dzin, bo się urodziłem 10 lutego. Pamiętam 
rządy Piłsudskiego, czytałem różne czaso-
pisma. Pamiętam jak był wielki strajk w 36’, 
pamiętam śmierć Piłsudskiego. Mój Ojciec 
był na  pogrzebie. Stałem przy torach, jak 
wieźli tamtędy ciało Piłsudskiego na lawe-
cie, aż do Krakowa. Walerian Wiater

Czy mieliście przy sobie jakieś rzeczy, 
które przypominały wam o Polsce?
Jak przyjechaliśmy zrobili nam rewizję. 

To była tajga, odosobnienie całkowite, my 
byliśmy wszyscy przeznaczeni na  śmierć. 
I  wszystko co było po polsku kazali nam 
oddać. Ojciec mój z matką, nie wiem jakim 
cudem, zachowali jedną książeczkę, a gro-
ziło to śmiercią. Nie wiem jak to zrobili. Tę 
książeczkę przywieźliśmy do Polski. Na pa-
miątkę leży w grobie mojej matki. Bo oni 
zmarli wszyscy już w  Tarnowie i  tu leżą. 
Walerian Wiater

Święta dla wielu Polaków to czas rado-
ści, miłości, spotkań rodzinnych, roz-
mów. Czy na Syberii wolno było obcho-
dzić święta? 
Nie wolno było obchodzić świąt. Nie by-

ło niedziel! Namiastką świąt jaką próbo-
wali stworzyć nam rodzice było śpiewanie 
kolęd. Oczywiście robiliśmy to w ukryciu. 
Dużo zależało od  strażnika NKWD, któ-
ry był odpowiedzialny za barak. Walerian 
Wiater

Upragniona Ojczyzna. Jak dowiedzie-
liście się o  powrocie do  Polski? I  jak 
wyglądał powrót?
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Wywiad przeprowadził
Artur Zygmunt

Myśmy jechali na  własną rękę. Wraca-
liśmy tylko z matką, czym było, piechotą. 
Bagaży nie było, tylko worek na  plecach. 
Jak przekroczyliśmy Polską granicę, to 
nasz przewiózł Ukrainiec, bo nie mieliśmy 
papierów. Ja przekraczając granicę wyrzu-
ciłem łapcie, żałuję tego. I wyrzuciłem ka-
tiuszę (to było do palenia papierosów – ka-
wałek krzemienia, wata), od tego się zapa-
lało papierosy. Teraz to bym miał muzeum 
w domu. Wiele pociągów powrotnych było 
spalonych przez Ukraińców, jeszcze przed 
granicą z Polską. Rosjanie w pociągu mó-
wili: dajcie ruble, a my wam damy zaświad-
czenie i w Polsce odbierzecie złotówki. Mo-
ja mama nigdy tych pieniędzy nie zobaczy-
ła. Pamiętam jak przekroczyliśmy granicę 
i  pierwszy raz wysiadłem w  Sędziszowie. 
Tam był kościół. Usiedliśmy pod kościołem 
i zaczęliśmy jeść. To była sobota, bo przy-
jechała bryczka, wesele. Ja nie wiedziałem 
co to jest. I pani młoda z panem młodym 
rzucali ciastkami. A ja się pytałem mamu-
si: mamusiu, za co oni nas biją? Aż mi łzy 
popłynęły. Dopiero później zbieraliśmy te 
ciastka i jedliśmy. Walerian Wiater

Myśmy wrócili w lipcu ‘46 roku. Wcze-
śniej oczywiście była piesza wędrówka. To, 
co pamiętam, to na Lwowskiej stało 4 pa-
nów w długich czarnych sukniach. Ja wsze-

dłem między nich i pytam mamy: co to za 
ludzie? A mama na to: to są księża. I mówi-
ła, śmiejąc się: on w życiu nie widział księ-
dza. Pamiętam jeszcze wspomnienia ma-
my, która mówiła, że  gdyby nie sympatia 
prostych Rosjan, to żywy Polak by stam-
tąd nie wrócił. Ci, co się zrzekli obywatel-
stwa polskiego (głównie Ukraińcy), dosta-
li obywatelstwo rosyjskie i  musieli zostać. 
Także nie zostali wpuszczeni do transpor-
tu. W  czasie transportu rozdzielali matki 
od dzieci. Posiadam oryginalne bilety po-
wrotne. To była Nadzwyczajna Komisja ds. 
Ewakuacji Polaków i  Żydów. Wymienio-
na jest tam mama, ja i 3 dodatkowe osoby. 
Widocznie mama dopisała jeszcze 3 osoby, 
które gdzieś tam u  kogoś przemyciła. Oj-
ciec był od ‘39 roku w wojsku. Był w Korpu-
sie Ochrony Pogranicza, w obronie Lwowa. 
Jakby Moskale to odkryli, to jedna droga 
– do  ziemi. Z  Syberii mam takie pamiąt-
ki, jak mój garnuszek i figurkę Pana Jezu-
sa, porcelanową, która w  tej chwili będzie 
miała prawie 100 lat. Przeszła całą Syberię 
i wróciła. Zygmunt Skalski

Jakie były wrażenia, odczucia po po-
wrocie do Polski?
Najważniejsze były dwa pragnienia: na-

jeść się do syta i pójść do kościoła, żeby się 

wyspowiadać. Jak księdzu powiedziałem 
ile się nie spowiadałem, to się zapytał: coś 
ty chłopie robił? Ja mu mówię: na Sybirze 
byłem. I tak się skończyło, że jadłem obiad 
z księdzem. Najeść się i pójść do kościoła. 
I wtedy można umierać. Walerian Wiater

Czym dla Państwa jest dzisiaj Ojczy-
zna, Polska?
Dla mnie Ojczyzna zawsze była czymś 

najwspanialszym. Przed wojną, w  czasie 
wojny i na Sybirze. Niestety obecnie nie ma 
jedności między ludźmi. Takiej jedności, 
o jakiej zawsze marzyłem. Nie ma miłości 
między ludźmi. A  przecież, pomimo róż-
nic, można się kochać. Dzisiaj marzę tylko 
o  jednym. Żeby Polska była Polską. Wale-
rian Wiater

Dla mnie teraz jest czas nadziei. Nale-
ży robić wszystko, żeby utrzymać kieru-
nek jaki teraz jest. W ‘89 nie odzyskaliśmy 
wolności. Byłem w Solidarności – na wła-
snej skórze to przerabiałem. Trzeba wspie-
rać „dobrą zmianę”. To ostatnia szansa dla 
Polski. Do ‘85 roku był IV rozbiór Polski. 
Teraz trzeba robić wszystko, żeby utrzymać 
jedność. Można mieć różne poglądy, różne 
koncepcje, ale trzeba myśleć, co jest dobre 
dla Polski, a nie tylko o tym, co jest dobre 
dla mnie. Dzisiaj jest czas nadziei. Zygmunt 
Skalski

W imieniu redakcji Poślij mnie chcemy 
wyrazić wdzięczność za świadectwo 
własnego życia oraz miłości do  Pol-
ski. ■
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Prawdopodobnie nikomu nie trze-
ba przedstawiać tego znanego pol-
skiego poety, który obok Adama 
Mickiewicza i  Zygmunta Krasiń-

skiego zaliczany jest do  grona Wieszczów 
Narodowych. Warto jednak utrwalić sobie 
pewne informacje. Juliusz Słowacki (herbu 
Leliwa) urodził się w Krzemieńcu 4 wrze-
śnia 1809 roku, zmarł zaś w Paryżu 3 kwiet-
nia 1849 roku. Należy do najbardziej zna-
nych i  rozpoznawalnych poetów polskich. 
Tworzył w epoce romantyzmu.

romaNtyk

Romantyzmem określamy epokę w  hi-
storii sztuki i  historii literatury trwającą 
od końcówki XVIII wieku do połowy wie-
ku XIX. W Europie był to ruch ideowy, li-
teracki i artystyczny powstały jako reakcja 
na zmiany społeczne i polityczne wywoła-
ne rewolucją przemysłową i rewolucją fran-
cuską z 1789 roku. Był formą buntu prze-
ciwko ustalonym regułom 
społecznym, które rzą-
dziły społeczeństwa-
mi epoki Oświe-
cenia – przeciw 
sztywnym za-
sadom ży-
cia arysto-
kracji 

i mieszczaństwa, ustalonym regułom życia 
politycznego oraz przeciw naukowemu po-
dejściu do natury i człowieka. Naczelne ha-
sło Rewolucji Francuskiej – „wolność, rów-
ność, braterstwo” – stało się drogowska-
zem dla nowego kierunku myślenia, który 
zakwestionował podstawy oświeceniowe-
go, racjonalistycznego pojmowania świata. 
W tejże epoce w Paryżu mieszka i tworzy 
Juliusz Słowacki. Choć jest emigrantem ni-
gdy nie zapomni o swych korzeniach i wąt-
ki umiłowania polskości przewijać się będą 
w całej jego twórczości.

„kordiaN”
Jednym z  bardziej rozpoznawalnych 

dzieł wielkiego wieszcza – Juliusza Sło-
wackiego – jest bez wątpienia „Kordian”. 
Poeta ukazuje w nim człowieka, który po 
okresie młodzieńczych poszukiwań, wa-
hań i rozterek staje się romantycznym ko-
chankiem i bojownikiem o wolność naro-
du. W III akcie poeta przedstawia pewien 
spisek, celem którego jest zamach na  ca-
ra. Społeczeństwo jest jednak w tej sprawie 
podzielone. Jedynie młodzi oficerowie pra-
gną walki, prezentując patriotyzm, a może 
bardziej nienawiść do wroga. Duchowień-
stwo zaś jest zachowawcze i proponuje in-
ną drogę – modlitwy, pokoju i  cierpliwe-
go czekania. Słowacki pisze jednak o gru-
pie, która z  nienawiści do  caratu pragnie 
ostatecznego rozwiązania, choćby za cenę 

własnej krwi. Pragną powstania, ale nie 
ma odpowiedniego przywódcy, któ-

ry mógłby stanąć na jego czele. Nie 
trzeba być nader uważnym czy-

telnikiem czy znawcą literatu-
ry, by stwierdzić, że  Słowac-

ki dość krytycznie spogląda 
na  naród polski, nie po-

zwala swemu bohate-
rowi osiągnąć celu, 

jakim było mor-
derstwo cara, 
gdyż Kordian 
jest zbyt sła-
by psychicznie. 
Poza tym nie 
można zbru-
kać polskiego 
tronu krwią. 
Nie możemy 
jednak twier-

dzić, że Kordian nie był patriotą! Kordian 
jest człowiekiem z  początku słabym psy-
chicznie, dopiero na  szczycie Mont Blanc 
objawia mu się idea patriotyczna, której 
warto złożyć w ofierze życie. Tych, którym 
coś się przypomina i tych, którzy pamiętają 
z  tej książki niewiele zachęcam by jeszcze 
raz do niej wrócić i przypatrzeć się posta-
wie Kordiana – od niego możemy się wie-
le nauczyć. 

„grób agamemNoNa”
W kolejnym swym utworze pod tytu-

łem „Grób Agamemnona” Juliusz Słowac-
ki mówi, że Polacy nie mają prawa stanąć 
nad grobem Spartan pod Termopilami, bo 
nie zginęli w walce, lecz pozwolili sobie za-
łożyć kajdany. Jest to niewątpliwie krytyka 
polskiej szlachty, która według poety sama 
doprowadziła do rozbiorów Polski. Słowac-
ki wierzy w powstanie nowej Polski, jeszcze 
silniejszej. Poeta bardzo kocha swoją Oj-
czyznę, i szczerze pragnie by jak najszybciej 
mogła się ona cieszyć z odzyskania niepod-
ległości. Utwór „Grób Agamemnona” jest 
niezwykły, w  bardzo ciekawy sposób po-
eta przenosi na mitologiczną kanwę reflek-
sję nad historią Polski, prezentując marze-
nia o Polsce idealnej, jednolitej, bez pychy, 
zdrady i głupoty. Gdy się dobrze wczytamy, 
widzimy jak bardzo Słowackiemu zależało 
na Ojczyźnie, choć sam przecież urodził się 
już w rozdartej rozbiorami Polsce. To oso-
biście mnie zawsze porusza – jak niezwy-
kle sugestywnie można spoglądać na  ro-

dk. Łukasz Kalisz
rok VI

Juliusz Słowacki. 
romantyk? Owszem! ale czy patriota?
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dzinę Słowackiego, na  jego otoczenie, to 
przecież im zawdzięcza całą swoją miłość 
do  Ojczyzny, której na  dobrą sprawę nie 
zna… Polska w tym utworze Juliusza Sło-
wackiego jest spersonifikowana, posiada 
„anielską duszę” i  niestety „rubaszny cze-
rep” owinięty w całun grobowy. Ojczyznę 
swoją, kiedyś wolną, dziś niestety zniewo-
loną i zbrukaną, porównuje poeta również 
do pawia i papugi symbolizujących piękno, 
dumę i dostojeństwo.

„smutNo mi, boże!”
Juliusz Słowacki w wielu lirykach prze-

plata wątki związane z umiłowaniem Pol-
ski, jednak na  szczególną uwagę zasługu-
je „Hymn o  zachodzie słońca na  morzu”, 
znany również pod tytułem „Smutno mi, 
Boże!”. Widzimy tam miłość poety do oj-
czyzny, tęsknotę za Polską. Autor wyraża 
tu swój żal. Pisze także o  tym, że  jest tu-
łaczem, iż nie ma swojego kąta. Słowacki 
ubolewa nad tym, że nie wie gdzie znajdzie 
się jego grób. Najbardziej dla mnie wzru-
szająca jest strofa: 

Kazano w kraju niewinnej dziecinie
Modlić się za mnie co dzień; a ja przecie
Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie

Płynąc po świecie.
Więc, że modlitwa dziecka nic nie może,

Smutno mi, Boże!
W tych słowach widać cierpienie czło-

wieka, który choć jest tak światowy i zwie-
dza różne strony, to jednak nie wraca 
do  siebie nigdy, zawsze pozostaje na  wy-
gnaniu, na obczyźnie. Choć bardzo pragnie 
wracać do Polski wie, że już nie wróci…

„testameNt móJ”
Analizując twórczość Juliusza Słowac-

kiego nie sposób nie zwrócić także uwa-
gi na  wątki patriotyczne w  wierszu „Te-
stament mój”. To jeden z  bardziej zna-
nych utworów, w którym poeta podkreśla, 
że najważniejsza w jego poezji była Ojczy-
zna. Słowacki wyraża w nim również swo-
ją gorącą wiarę, iż kiedyś Polska będzie cie-
szyła się niepodległością, zagrzewa do wal-
ki o  wolność Ojczyzny, a  także wskazuje 
na postawę nieugiętego patrioty jako wartą 
naśladowania.

„bogurodzico dziewico!”
W 1830 roku, po wybuchu powsta-

nia listopadowego, Juliusz Słowacki pisze 
„Hymn”. Utwór błyskawicznie staje się nie-
zwykle popularny, był przedrukowywany 
w  wielu gazetach i  biuletynach. Napisany 
kilka dni po wybuchu powstania pokazuje 
emocje, uczucia, jakie targają wówczas po-
etą. „Hymn” odnosi się do dawnego sym-
bolu patriotycznego i  religijnego, do  pie-
śni „Bogurodzica”, określanej mianem 
pierwszego hymnu Polski. Tak jak w  śre-
dniowieczu rycerze przed bitwą uciekali 
się pod opiekę Najświętszej Panienki, tak 
i teraz Słowacki zachęca, by czynić podob-
nie. Pisze utwór, który doczekał się melo-
dii – podniosłej i majestatycznej – godnej 
hymnu!

Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko Boża

Usłysz nas!
To ojców naszych śpiew
Wolności błyska zorza!

Wolności bije dzwon!
Bogarodzico!

Nigdy w  duszy i  sercu Słowackiego nie 
ma cienia wątpliwości, że Polska zwycięży, 
że powstanie jak ów Feniks z popiołów. 

Do broni bracia! do broni!
Oto ludu zmartwychwstanie,
Z ciemnej pognębienia toni,

Z popiołów Feniks nowy
Powstał lud — błogosław Panie!

Niech brzmi pieśń jak w dzień godowy.
Takiej wiary w  przyszłość Polski, jaką 

miał, mimo złudnych nadziei, Juliusz Sło-
wacki i  my moglibyśmy sobie życzyć. Ta-
kiej siły do zagrzewania do walki możemy 
Słowackiemu pozazdrościć. Pytamy zatem 
czy był patriotą? Nie! Był Wielkim Patriotą! 
Kiedy 28 czerwca 1927 roku prochy poety 
sprowadzono do Polski tłumy wiwatowały. 
Mimo iż zmarł ponad pół wieku wcześniej, 
jego pamięć w ich sercach wciąż trwała. Do 
wolnej Polski zawitał ten, który nigdy w nią 
nie zwątpił! Podczas przemówienia wygło-
szonego w tym dniu Józef Piłsudski na za-
kończenie powiedział: „W  imieniu Rządu 
Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść 
trumnę Juliusza Słowackiego do krypty, bo 
królom był równy”.

Bardzo wzrusza mnie fragment opisu 
tego wydarzenia z  Kuriera Codziennego, 
niech on będzie najlepszym podsumowa-
niem tego tematu: 

„Na wieczysty sen po tylu latach rozłą-
ki grały wieszczowi potężnym akordem 
dźwięki dzwonu „Zygmunta”, a 101 strza-
łów królewskich, danych z  ustawionej ba-
terii na  placu Groble, obwieściło miastu, 
że podziemia wawelskie przyjęły na wiecz-
ność tego, który swej Ojczyźnie, jako wróż 
dobry wyśpiewał Zmartwychwstanie”. ■

Juliusz Słowacki. 
romantyk? Owszem! ale czy patriota?
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Ten, kto jest wypełniony Bożą mi-
łością, że nie mogąc jej zatrzymać 
w sobie samym, dzieli się nią z in-
nymi przez swoje modlitwy i ofia-

ry. Św. Faustyna nie tylko wiele modliła się 
za konkretne osoby, ale często wstawiała się 
przed Bogiem za naszą Ojczyznę. Modląc się 
jednak za nią, widziała często Tę, której jesz-
cze bardziej zależało na pomyślności całego 
kraju – widziała Maryję wsta-
wiającą się za Polskę. Było tak 
podczas nowenny odprawia-
nej w intencji Ojczyzny 1926 
roku: „W siódmym dniu no-
wenny ujrzałam Matkę Bożą 
pomiędzy niebem a  ziemią, 
w  szacie jasnej; modliła się 
z rękami złożonymi na pier-
siach, wpatrzona w  niebo, 
a z serca Jej wychodziły ogni-
ste promienie i  jedne szły 
do nieba, a drugie okrywały 
naszą ziemię.” (Dz. 32) Pol-
ska, która w szczególny spo-
sób oddała się Maryi jako 
swej Królowej, zawsze mo-
gła mieć nadzieję na Jej nie-
zawodną pomoc. 

idea poświęceNia

Już w  III wieku powszechna była an-
tyfona, która dzisiaj nosi tytuł Pod Twoją 
obronę. Oryginalny początek brzmiał jed-
nak: „Pod płaszcz twego miłosierdzia ucie-
kamy się Święta Boża Rodzicielko”. Jest to 
najstarsza antyfona maryjna jaką zna Ko-
ściół. Jest to jednocześnie najstarsza formu-
ła poświęcenia się Matce Bożej. Ta prakty-
ka była w kolejnych wiekach propagowana 
przez wielu świętych. Św. German z Kon-
stantynopola pisząc w  VII wieku piękny 
hymn na cześć Maryi wśród wielu tytułów, 
które Jej nadaje, nazywa Ją swoją Panią. 
W tym samym wieku św. Jan z Damaszku 
w  pierwszej wyraźnej formule poświęce-
nia, oddał się Maryi duszą, ciałem i umy-
słem. Poświęcenie się Matce Bożej było 
obecne w  kolejnych wiekach w  życiu wie-
lu innych świętych, m.in. Bernarda z Cla-
irvaux, Bonawentury, Wincentego a Paulo, 
Jana Jakuba Oliera, czy Ludwika Grignion 
de Monfort. Rozwój tej idei polegał na tym, 
że poświęcenie zaczęło obejmować nie tyl-

dk. Nikodem 
Kowalczyk
rok VI

ko poszczególne osoby, ale większe grupy, 
a z czasem nawet narody. 

polski akceNt 
W 1632 rok ukazała się w  języku ła-

cińskim książka napisana przez polskie-
go jezuitę Franciszka Stanisława Fenickie-
go. W  tym samym roku powstał jej pol-
ski przekład pt. Piękno Panny Maryi, albo 

sposób oddawania się Błogosławionej Pan-
nie Maryi za sługę i niewolnika. Ks. Fenic-
ki jest jedną z pierwszych osób, które były 
w stanie dać pełny wykład tej pobożności 
i teologicznie ją uzasadnić. Poza teologicz-
ną treścią znajduje się tam ułożona przez 
ks. Fenickiego i przetłumaczona przez ks. 
Homentowskiego polska formuła odda-
nia się na wiecznego niewolnika Najświęt-
szej Pannie. To był początek lat 30. XVII 
wieku. W  1656 roku nastąpiło zaś pierw-
sze oddanie się Matce Bożej jako Królo-
wej. W  przygotowaniu tego aktu wielką 
rolę odegrali właśnie jezuici, którzy zna-
li doskonale dzieło Franciszka Fenickie-
go i Jana Homentowskiego. Jan Kazimierz, 
zainspirowany tą myślą, odmówił we Lwo-
wie uroczyste ślubowanie: „Wielka Boga 
i człowieka Matko, Przeczysta Pani, ja Jan 
Kazimierz, obieram Cię dziś za patronkę 
i moich państw Królową i polecam Twojej 
szczególnej opiece i obronie, siebie samego, 
moje królestwo z księstwami”. Ten akt sta-
nowi bardzo ważny ślad tego, jak idea in-
dywidualnego ofiarowania się Matce Bożej 
stała się ideą społeczną. 

Kolejną postacią w  historii narodowe-
go oddania Maryi był kardynał August 
Hlond, który w  1948 roku, zgodnie z  ży-
czeniem Maryi z  Fatimy, oddał Polskę Jej 
Niepokalanemu Sercu. Św. Maksymilian 
Maria Kolbe, dzięki swojemu niezwykłe-
mu nabożeństwu, zapalał w sercach Pola-
ków miłość do  Niepokalanej. Wśród róż-
nych postaci nie można zapomnieć o pry-

masie Stefanie Wyszyńskim, 
który w  1966 roku oddał 
naród polski w  macierzyń-
ską niewolę miłości. Na mo-
cy tego aktu wszyscy Pola-
cy mieli stać się Totus Tu-
us dla Maryi. Jako pierwsza 
wspólnota na świecie, mieli-
śmy należeć do Maryi w du-
chu nabożeństwa św. Lu-
dwika już nie indywidual-
nie, ale jako naród. Było to 
wydarzenie o  wielkim zna-
czeniu. Po uroczystościach 
milenijnych, ówczesny kar-
dynał Karol Wojtyła, mówił 
na  jakim fundamencie ma 
być budowana jego Ojczy-
zna: „Pragniemy Ci Matko 

Chrystusowa oddać całą naszą przyszłość. 
Czynimy to bardzo skrupulatnie i bardzo 
gruntownie. Chcemy stworzyć mocny fun-
dament dla przyszłości naszego narodu. 
Ten mocny fundament znajdujemy w  do-
skonałym nabożeństwie do  Ciebie, Mat-
ki Chrystusowej, Bogarodzicy. (…) Jesteś 
fundamentem,na którym budujemy i  za-
wierzamy Ci naszą przyszłość (…). Zawie-
rzamy Ci tych,którzy po nas przyjdą, aże-
by mieli jednego z nami ducha, ażeby tego 
ducha nikt i nic nie zgasiło. (…) W Twoich 
rękach cała nasza przeszłość i w Twoich rę-
kach cała nasza przyszłość.” 

szczególNy dar

Można powiedzieć, że jako pierwsi w hi-
storii i  jak na razie jedyni, jesteśmy naro-
dem Totus Tuus. Ale każdy przywilej jest 
jednocześnie zobowiązaniem, bowiem to 
poświęcenie zakłada nie tylko deklarację, 
ale konkretne zaangażowanie. ■
Źródło: 
W. Łaszewski, Traktat na czasy ostatnie.
Fotografia pochodzi ze strony:
www.wpolityce.pl 

Oddani Maryi
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Okiem SynoduOkiem Synodu

V Synod Diecezji Tarnowskiej jest 
zebraniem wybranych kapłanów 
oraz innych wiernych Kościoła 
partykularnego, którzy dla do-

bra wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc 
Biskupowi Tarnowskiemu – czytamy w Re-
gulaminie Synodu. Dlatego też Biskup mia-
nował różne osoby – duchownych i świec-
kich, aby pracując w  poszczególnych Ko-
misjach, wspomagali go poprzez swój głos 
doradczy. Również jako Seminarium bierze-
my udział w pracach Synodu. 

Komisja ds. Dzieci i Młodzieży (w skład 
której z  ramienia Seminarium wszedł ks. 
Tomasz Rąpała oraz trzech kleryków: Sta-
nisław Chełmecki, Krzysztof Iwanicki 
i  Konrad Kilian) chce wypracować meto-
dy dotarcia do  ludzi młodych oraz długo-
falowy program formacyjny, który będzie 
kształtował młodego człowieka w  duchu 
ewangelicznych wartości. Bardzo cennym 
w każdej Komisji jest głos osób świeckich, 
którzy angażują się w prace Synodu. Kata-
rzyna Antosz stwierdza: Dla mnie Synod 
powinien opierać się na ludziach młodych, 
ale odpowiedzialnych; na  ludziach, którzy 
chcą zmiany w  Kościele i  te zmiany mają 
być dla nich – aktywnych katolików.

Właściwa diagnoza sytuacji winna owo-
cować potem konkretnymi wskazania-
mi, które – miejmy nadzieję – okażą się 
dla młodego człowieka pomocne w odkry-
ciu jego niepowtarzalnej tożsamości we 
wspólnocie i w świecie, a  tym samym po-
mogą rozeznać powołanie, jakim obdarzył 
go Stwórca. Jako członek Komisji nie chcę 
się kiedyś wstydzić tego, że brałam w tym 
udział. Nie chcę, żeby to był kabaret, z któ-
rego będą się ludzie później śmiać. Chcę, 
żeby to był konkret. – dodaje Katarzyna. 
Potrzeba również wypracować odpowied-
nie wsparcie dla duszpasterzy dzieci i mło-
dych, by skutecznie i z przekonaniem wska-
zywali im (na) Jezusa.

Młodość jest etapem życia, który jest in-
terpretowany przez każde pokolenie na no-
wo w sposób jedyny i niepowtarzalny – i ta-
ka też jest młodzież. Jednocześnie nigdy nie 
jest to czas bezproblemowy. Obecnie nie-
których młodych dotyka głęboko zakorze-
niony lęk przed podejmowaniem decyzji 
i coraz częstszy problem z rozeznawaniem 
życiowego powołania. Jeśli młodzi nie znaj-
dują zrozumienia w świecie rzeczywistym, 
zaczynają szukać go w świecie wirtualnym.

Kamila Kaczmarczyk – która przez wie-
le lat była zaangażowana w KSM – przed-
stawia, w  jaki sposób należy podcho-
dzić do  młodych ludzi: Przede wszystkim 
chciałabym być głosem młodych, którzy 
naprawdę do  powiedzenia mają wiele, ale 
czasem nie starcza im odwagi. A mnie tej 
odwagi już nie brakuje. Życie uczy, że trze-
ba rozmawiać. Wiem, że Synod nastawiony 
jest na dialog.

Pomimo, że  niektórzy boją się podej-
mować własne decyzje, tkwi w  nich wiel-
ka energia i chęć angażowania, co zauważa 
dalej Kamila: Musimy pokazać, że młode-
mu człowiekowi można ufać, że czasem jest 
tak, że to młody człowiek prowadzi swoje-
go duszpasterza i wprowadza go w ten no-
woczesny świat – często przez dorosłych 
nierozumiany.

Młodzi chcą się uczyć, rozwijać, szuka-
ją przestrzeni, gdzie mogą się zaangażować 
i z pożytkiem dla otoczenia dzielić się swo-
ją wiedzą i talentami, bardzo często bezin-
teresownie. Proszą o to, by dzielić się z ni-
mi odpowiedzialnością za grupy, ruchy 
i stowarzyszenia, których są częścią. Chcą 
zapraszać swoich znajomych i rówieśników 
do grup, które współtworzą, w których ma-

ją coś do powiedzenia, w których są za coś 
odpowiedzialni. 

W dobie utraty wiary przez wielu mło-
dych, potrzebne jest świadectwo ich ró-
wieśników. Animator znanego progra-
mu duszpasterskiego Krzysztof Podsiadło 
zauważa: „Młodzi na  progu” zrodzili się 
ze  spostrzeżenia, że  dzisiejsza młodzież 
jest bardzo często zupełnie niewierząca. 
W związku z tym potrzebują nie katechezy, 
a  ewangelizacji. A  kto lepiej pokaże mło-
dym, że wiara jest czymś, co można i war-
to brać na serio, niż inny młody człowiek? 
„Młodzi na progu” to nie zestaw konspek-
tów na  spotkania przed bierzmowaniem, 
a wieloletnia wizja formacji młodych, która 
zaczyna się od bierzmowania.”

Warto wsłuchiwać się w młodego czło-
wieka, dostrzec jego problemy, a  zarazem 
wielkie zdolności. Warto będzie podczas 
Synodu zastanowić się dokładnie nad sytu-
acją młodych w naszej diecezji, aby ich zro-
zumieć, a potem móc ewangelizować. ■

Stanisław 
Chełmecki
rok V

Jak zrozumieć, a potem 
ewangelizować młodzież?

Czyli prace komisji ds. dzieci i młodzieży
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Rodzina – to przewodni temat 
pierwszej części obrad V Synodu 
Diecezji Tarnowskiej. W  ostat-
nim czasie, także poza naszą die-

cezją i  krajem, wiele uwagi poświęca się 
młodzieży. „Dobrze pamiętać, że młodość 
jest nie tyle określeniem pewnej kategorii 
osób, ile etapem życia, który każde pokole-
nie interpretuje na nowo w sposób jedyny 
i niepowtarzalny” – czytamy w dokumencie 
przygotowawczym XV Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla-
tego również i ten temat wpisuje się w obec-
ne prace naszego Synodu. W ostatnim czasie 
miały miejsce kolejne spotkania poszczegól-
nych Komisji V Synodu Diecezji Tarnow-
skiej. Czym się zajęto? 

komisJa prawNa

20 września odbyło się posiedzenie Ko-
misji Prawnej V Synodu Diecezji Tar-
nowskiej. W  siedzibie Sądu Diecezjalne-
go w Tarnowie poruszono między innymi 
temat zatrudnienia pracowników kościel-
nych w parafiach. Podjęto się zadania opra-
cowania praktycznych wzorów różnych 
umów o pracę. Ponadto dyskutowano nad 
projektem statutu cmentarza, który za-
prezentował oficjał Sądu Diecezjalnego 
w  Tarnowie ks. dr Rafał Wierzchanowski 
oraz poruszono sprawę zasad odpowie-
dzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
na cmentarzach.

komisJa małżeństw i rodziN

W tym samym czasie w  Starym Sączu 
spotkała się Komisja Małżeństw i Rodzin. 
Swoje projekty Duszpasterstwa Małżeństw 

i Rodzin naszej Diecezji przedstawiły kolej-
ne zespoły pracujące w ramach tej komisji: 
zespół towarzyszenia narzeczonym, zespół 
towarzyszenia małżonkom, troski o  wy-
chowanie dzieci i  młodzieży w  rodzinie 
oraz pomocy w budowania rodziny wielo-
pokoleniowej, zespół towarzyszenia oso-
bom żyjącym samotnie i rodzinom niepeł-
nym oraz zespół towarzyszenia rodzinom 
migracyjnym. 

komisJa ds. dziedzictwa 
diecezJi tarNowskieJ

Tego samego dnia w  Mościcach spo-
tkała się Komisja ds. Dziedzictwa Diece-
zji Tarnowskiej. Ks. dr Jacek Nowak, jako 
przewodniczący tej Komisji, przedstawił 
kolejny konspekt dla parafialnych zespo-
łów synodalnych pt. „Dziedzictwo rodziny 
diecezjalnej”. Poruszy on m.in. temat kul-
tywowania dziedzictwa naszej ojczyzny, 
diecezji czy współczesnej nauki historii 
i tradycji ludzi młodych w środowisku ro-
dzinnym i  parafialnym. Ponadto Komisja 
ta powołała zespół ds. archiwów i  biblio-
tek parafialnych, zespół ds. dziedzictwa ar-
chitektury i sztuki sakralnej oraz zespół ds. 
tradycji i języka. 

komisJa ds. kultu bożego 
i życia sakrameNtalNego

25 września w  budynku Wyższego Se-
minarium Duchownego w  Tarnowie mia-
ło także miejsce posiedzenie Komisji ds. 

Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Po 
wspólnej modlitwie ks. dr hab. Stanisław 
Garnczarski podjął temat śpiewu liturgicz-
nego w celebracji sakramentu małżeństwa, 
następnie ks. mgr lic. Jakub Jasiak przed-
stawił konspekt pt. „Celebracja świąt w ro-
dzinie” w kontekście przygotowania mate-
riałów synodalnych na grudzień tego roku. 
Następnie zespół ds. formacji liturgicznej 
duchownych i  świeckich zaprezentował 
propozycję formacji Liturgicznej Służby 
Ołtarza Diecezji Tarnowskiej.

zespoły parafialNe syNodu

Prace synodalne trwają również w  pa-
rafialnych zespołach synodalnych. Ważne 
było w  tym czasie spotkanie Sekretariatu 
Synodu z  Dekanalnymi Relatorami Syno-
dalnymi, których zadaniem jest połączenie 
parafialnych zespołów z Sekretariatem Sy-
nodu. We wrześniu parafialne zespoły Sy-
nodalne skupiły się na temacie: „Wychowa-
nie dzieci i młodzieży w rodzinie”. Celem 
spotkanie była próba opisanie właściwej re-
lacji: rodzic – dziecko w  procesie wycho-
wania. Poprzez to starano się jednocześnie 
ukazać bezcenną wartość dziecka i  rodzi-
ca w procesie wychowania. Właściwa rela-
cja rodzic-dziecko jest jedyną drogą do do-
brego wychowania potomstwa. Obecnie ze-
społy parafialne zajmą się wspomnianym 
tematem: „Dziedzictwo rodziny diecezjal-
nej”, przygotowanym przez Komisję ds. 
Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej. ■

Konrad Kilian
rok V

V Synod Diecezji 
Tarnowskiej – 

relacja
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dobro i zło

Każdy człowiek nosi w sobie podstawo-
wy imperatyw kategoryczny: czyń dobro, 
unikaj zła. Jest to swoista matryca ludz-
kiej natury. Odstępstwo od  niej powodu-
je degradację, destrukcję. Dlaczego, więc, 
pomimo przykrych następstw, wybiera-
my zło? Powody są różne: z  chęci zemsty 
za doznane krzywdy, przez słabość woli, 
a  czasem jako środek do wyższego dobra. 
Jednak najczęściej mamy po prostu kłopot 
z identyfikacją właściwych desygnatów do-
bra i zła. Jako obdarzone poznaniem isto-
ty, możemy na drodze rozumu (etyka) lub 
na drodze rozumnej wiary (religia) określić 
co należy czynić i  czego pragnie 
Bóg. Pozostaje jednak pytanie – 
czy naprawdę chcemy się dowie-
dzieć co jest „miłe w  oczach Pa-
na”?

męstwo

Gdy uda nam się prawidłowo 
wyznaczyć zakres dobra, napo-
tykamy na  konkretne przeszko-
dy, odciągające nas od  spełnia-
nia szlachetnych uczynków. Po-
trzeba sporo siły i  determinacji 
do  ich pokonania. Potrzeba nam 
męstwa. To ono daje wytrwa-
łość. Czyni nas panami wszel-
kich trudności, poskramia lek-
komyślność, nierozwagę, kaprysy 
i namiętności, a daje spokój i roz-
tropność. Dalej uzdalnia do  wy-
rzeczenia, do oparcia się pokusie 
i  przezwyciężenia strachu. Udo-
skonala wolę, czyni nas gotowy-
mi do obrony słusznej sprawy. 

Podział w  wymiarze określa-
nia desygnatów dobra i zła przez 
rozum i  rozumną wiarę będzie 

skutkował jeszcze innym podziałem. Wy-
różnimy więc męstwo jako cnotę kardynal-
ną i męstwo jako dar Duch Świętego. Róż-
nica leży w motywacji. Dla cnoty pobudką 
działania jest godziwość i piękność czynu. 
Cnotę poprzedza umiłowanie zamierzone-
go postępku. Natomiast dar to wewnętrz-
ne i silne przekonanie, że Duch Święty tego 
właśnie chce, że jest z nami i wzmacnia nas 
w działaniu. Tak ujęte męstwo możemy da-
lej dzielić na bierne (cichy opór, wytrwanie, 
gotowość na wszystko, spokojne przewidy-
wanie – męstwo wyznawców) oraz czynne 
(czyn, odwaga, inicjatywa, odpór, ofiara – 
męstwo męczenników). Aby jednak zacho-
wać jedność w  różnorodności rodzajów, 
uznamy, że każdy z nich partycypuje w idei 
męstwa, która istnieje jako universale ante 
rem w umyśle Bożym. 

wzór i wspomożycielka

Pismo Święte jest pełne rozmaitych ob-
razów męstwa. Warto zwrócić szczególną 

uwagę na odwagę niewiast: dzielnej kobie-
ty dbającej o rodzinę (Prz 31, 10-25), Judyty 
ścinającej głowę Holofernesa – naczelnego 
dowódcy wojsk asyryjskich (Jdt 13), Este-
ry ocalającej swój naród przed zamachami 
Hamana (Est 7) oraz na pewną matkę, któ-
ra w czasie prześladowania za czasów ma-
chabejskich dodawała otuchy cierpiącym 
katusze synom (2 Mch 7). Te i  inne dziel-
ne kobiety są figurami-zapowiedziami oso-
by Maryi, w  której najjaskrawiej widać tę 
niezwykłą siłę do przezwyciężania trudno-
ści: „Mężną jest, kiedy w czasie spisu lud-
ności nie znajduje w mieście gospody, lecz 
musi w grocie za miastem Betlehem szukać 
noclegu. Nieustraszoną moc ducha objawia 
w ucieczce do Egiptu, gdzie biedne na  tu-
łaczce między obcymi wiedzie życie. Nie 
upada na  duchu, kiedy Symeon proroku-
je o prześladowaniach Jej Syna i o mieczu, 
który Jej serce przeszyje. Mężną się okazu-
je, kiedy w  żałości szuka dwunastoletnie-
go Jezusa, który został w świątyni jerozo-

limskiej. A  najwybitniej jaśnieje 
Jej stałość i niezłomna moc ducha 
w czasie Męki Jezusa, szczególnie 
kiedy stała u stóp krzyża na Gol-
gocie.” (x. J. Górka).

I tak jak po śmierci Jezusa Ma-
ryja wspierała wspólnotę Jego 
uczniów, tak i  dzisiaj przygoto-
wuje dusze wiernych, a szczegól-
nie kapłanów, do  ostatcznej roz-
prawy ze złem. Potrzebuje naszej 
modlitwy i  całkowitego oddania 
się Jej Niepokalanemu Sercu by 
wyrwać tych, którzy nawet nie-
świadomie, idą „szeroką drogą”, 
by za Jej pośrednictwem zatrium-
fowało dobro. ■
Bibliografia: 
x. Z. Golian, Rozmyślania na każdy dzień 
maja; x. J. Górka, Cześć Maryi. O pobud-
kach i środkach nabożeństwa do Najświęt-
szej Maryi Panny; x. Stefano Gobbi, Do 
Kapłanów, umiłowanych synów Matki 
Bożej; W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, 
t.  1, s.  274, Warszawa 1983  r.; KKK, nr. 
712, 1303, 1808.
Ilustracja pochodzi ze strony: i1.wp.com

Maciej Sumara
rok III
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„ave Domina angelorum”
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, 

duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 
(Iz 11, 1-2)
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Setna rocznica odzyskania niepodle-
głości przez Polskę stawia nas w do-
skonałej okazji do przywołania w na-
szej pamięci osób, które przez wiele 

lat okupacji nie pozwoliły unicestwić na-
rodu polskiego, ale zagrzewały go do walki 
o swoją tożsamość. Niewątpliwie jedną z ta-
kich postaci był św. Zygmunt Szczęsny Fe-
liński. Choć nie doczekał on odzyskania nie-
podległości, to jednak odegrał znaczną rolę 
w motywowaniu swoich rodaków do walki 
o wolność.

doświadczeNia dzieciństwa

Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 
1 listopada 1822 r. w Wojutynie. Pochodził 
z licznej rodziny, ale nie było mu dane dłu-
go cieszyć się obecnością większości z  jej 
członków. Pięcioro spośród jedenaściorga 
rodzeństwa zmarło w dzieciństwie, a pozo-
stała szóstka została osierocona przez cho-

rego na  gruźlicę ojca. Gdy Zygmunt miał 
16 lat jego matka została zesłana na Sybe-
rię za udział w spisku Szymona Konarskie-
go. Pomimo dramatycznej sytuacji rodzin-
nej Zygmunt nie popadł w zwątpienie, ale 
dzięki pomocy finansowej przyjaciół ro-
dziny kształcił swój ambitny umysł na stu-
diach matematycznych w Moskwie i huma-
nistycznych na Sorbonie w Paryżu i w Col-
lege de France.

patriota – kapłaN

Jako student w  Paryżu zaprzyjaźnił się 
z Juliuszem Słowackim. Był jedynym Pola-
kiem obecnym przy jego śmierci. Po śmier-
ci poety napisał, że był dla niego więcej niż 
przyjacielem. Brał udział w powstaniu po-
znańskim, w  którym został ranny. Po je-
go upadku zaczął odczuwać w  duszy głos 
powołania kapłańskiego. Pracował w  Pe-
tersburgu, gdzie zasłynął aktywną dzia-
łalnością duszpasterską i  realizacją dzieł 
miłosierdzia. Pomimo sprzeciwu cara zo-
stał arcybiskupem warszawskim 6 stycznia 
1862 r.

Nieugięty zesłaNiec

Patriotyczna postawa arcybiskupa Zyg-
munta nie pozwoliła mu stać się marionet-
ką zaborcy. Gdy po wybuchu powstania 
styczniowego wzmogło się prześladowa-
nie Polaków, napisał list do cara, w którym 
wyrażał swój sprzeciw wobec jego działań. 
Car nie mógł zlekceważyć niezwykłego po-
czucia wolności Polaków, domagającego się 
walki o niezawisłość polityczną, które swo-
ją postawą i  działaniem wszczepiał w  ich 
dusze arcybiskup Szczęsny Feliński, dlate-
go też skazał go na zesłanie. Św. Zygmunt 
został odsunięty od swojej katedry na dwa-
dzieścia lat. W tym trudnym czasie przeby-
wał w Jarosławiu nad Wołgą.

spełNioNe marzeNie 
o wolNości

Przed Polską droga do  niepodległości 
miała jeszcze biec przez wiele zmagań z za-
borcami. Św. Zygmunt, którego imię zna-
czy „strzegący przez zwycięstwo”, ziszcze-
nie się tego snu wielu pokoleń oglądał z nie-
bieskiego królestwa pełni wolności. Zmarł 
17 września 1895 r. w Krakowie. Choć po-
chowano go na  cmentarzu Rakowickim, 
ostatecznie jego zmęczone oporem wobec 
zaborcy ciało spoczęło w podziemiach ar-
chikatedry warszawskiej. Aktu beatyfikacji 
dokonał Jan Paweł II w Krakowie, kanoni-
zacja zaś odbyła się w Rzymie w 2009 r., za 
pontyfikatu Benedykta XVI. ■
Bibliografia: 
H. Wołącewicz, Polska i  jej święci 966-2016, Kielce 
2016, s. 225-226.

Łukasz Kuczaj 
rok V

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński 
Niepodległy w czasie zaborów

Polakiem jestem, Polakiem umrzeć pragnę, bo tego chce Boskie i ludzkie prawo (…) uważam nasz 
język, naszą historię, nasze obyczaje narodowe za drogocenną spuściznę po przodkach, 

którą następnym pokoleniom święcie przekazać winniśmy,  
wzbogaciwszy skarbnicę narodową własną pracą.

Ufam, iż opatrzność Boska nie opuści tych, co Jej się opiece oddając, gotowi są na wszelkie ofiary, 
ilekroć te dla świętej sprawy są potrzebne.

/zapiski z roku 1862-63/
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Relikwiarz ze szczątkami Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego w Katedrze 
św. Jana w Warszawie
www.wikia.pl
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ŚwiadectwaŚwiadectwa

śmy ss. Elżbietankom w opiece nad dziećmi 
z uboższych rodzin. Następnie dwóch z nas 
– Paweł i Dawid – wspierali ks. Piotra Kluzę 
w organizacji oazy młodzieżowej i rekolek-
cji dla dorosłych. W tym czasie Jarek wraz 
z  ks. Łukaszem Niemcem przygotowywa-
li parafię do wizyty Nuncjusza Papieskiego 
w Kazachstanie. Współpracowaliśmy z trze-
ma świeckimi stażystkami z Warszawy oraz 

Podczas tegorocznych wakacji mieliśmy 
możliwość odbycia praktyki misyjnej 

w Boliwii. Od 5 lipca do 5 sierpnia przeby-
waliśmy na terenie wikariatu apostolskiego 
Ñuflo de Chaves, gdzie pracują misjonarze 
pochodzący z Diecezji Tarnowskiej. Zosta-
liśmy przez nich przyjęci jak młodsi bracia, 
a już po kilku dniach mogliśmy się poczuć 
jak członkowie rodziny, w której każdy jest 
gotów zrobić dla drugiego wszystko. W cza-
sie pobytu przyglądaliśmy się pracy misjo-
narzy, jeździliśmy z nimi na wioski by ce-
lebrować dla mieszkańców Eucharystię. Dla 
wielu z  nich, zobaczenie kapłana i  możli-
wość skorzystania z sakramentów świętych 

jest czymś niezwykłym, wielkim świętem, 
które zdarza się raz w roku. Na ile mogli-
śmy, pomagaliśmy też w pracach fizycznych, 
budowie kaplicy i  odnawianiu budynków. 
Z pewnością był to czas, który będzie owo-
cował w  przyszłości, a  już teraz pozwala 
nam szerzej patrzeć na Kościół, jego potrze-
by i  zadanie, jakim jest głoszenie ewange-
lii wszystkim narodom. Jako podsumowa-
nie słowa jednego z kapłanów: „misje to nie 
jest przywilej, to nie jest powołanie w powo-
łaniu. To jest zwyczajna ludzka uczciwość. 
Skoro gdzieś są ludzie, którzy czekają na Je-
zusa, to ktoś musi im go zanieść.” ■

Pan mój i Bóg mój. Te słowa, które wier-
ni w tym andyjskim kraju wypowiada-

ją podczas każdej Eucharystii, z pewnością 
towarzyszyły polskim męczennikom z  Pa-
riacoto, do których udaliśmy się na począt-
ku naszego stażu. Peru jest bardzo zróżni-
cowanym krajem. Zupełnie inaczej wygląda 
duszpasterstwo w dżungli, na wybrzeżu czy 
w górach, gdzie razem ze Szczepanem Wajdą 
byliśmy ponad miesiąc. Do parafii w Colca-
bambie, w której posługuje ks. Wiesław Mi-
kulski, należy przeszło sto wiosek. Dojazd 
do najdalszej z nich zajmuje prawie trzy go-
dziny, ale tamtejsi wierni sami proszą księ-
dza, by ten odprawił Mszę św. w ich wiosce. 
Mają wielki szacunek do kapłanów, których 
ciągle w tym kraju brakuje. Wspólnota ka-
płańska, chociaż nieliczna, jest bardzo silna. 
Misjonarze często pracują w miejscach, któ-
re są daleko od siebie, ale pomimo to trzyma-
ją się razem i pomagają sobie we wszystkim, 
czego niejednokrotnie doświadczyłem. Je-
stem wdzięczny Panu Bogu, że mogłem po-
znać tamtejszy Kościół. ■

Damian Jarek 
rok III

Misja Boliwia

Kamil Łatka 
rok III

Señor mío 
y Dios mío

W minione wakacje, razem z  trzema 
współbraćmi i  ojcem Stanisławem 

Wojdakiem, miałem okazję odbyć staż mi-
syjny w  Republice Środkowoafrykańskiej. 
Żywe doświadczenie czarnego lądu pokaza-
ło mi jak bardzo ta ziemia potrzebuje po-
mocy. Największym wyzwaniem dla mi-
sjonarzy tam pracujących jest trud zbudo-
wania Kościoła, który rzeczywiście będzie 
oparty na fundamencie wiary w Jezusa, ak-

Karmieni miłością Chrystusa
– relacja ze stażu misyjnego – republika Środkowoafrykańska

Filip Ciura 
rok III

ceptując przy tym kulturę i mentalność tu-
bylców, które w  wielu miejscach kłócą się 
z wiarą katolicką. Tym, czego doświadczy-
łem w Afryce, jest przede wszystkim miłość 
Jezusa obecnego w bliźnim. To głębokie do-
świadczenie Chrystusa w każdym człowie-
ku dało mi dodatkowy impuls do owocnego 
działania na rzecz misji, a także do dzielenia 
się tym świadectwem. ■

Отче наш… (Ojcze Nasz) – tą modli-
twą rozpoczynaliśmy razem każdy 

dzień naszego stażu w Kazachstanie. Pod-
czas misyjnego pobytu odwiedziliśmy Aty-
rau, Chromtau, Kulsary – gdzie posługu-
ją księża tarnowscy oraz parafię neokate-
chumenalną w Aktubińsku. W pierwszych 
dniach całą trójką w składzie: Paweł Krzak, 
Dawid Basta i  Jarosław Sroka pomagali-

Отче наш…Paweł Krzak
rok III

miejscowymi animatorami. Odwiedziliśmy 
cerkiew i meczet. ■
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W dniach od  29 czerwca do  15 lipca 
w Maciejowej odbyła się oaza Nowej 

Drogi trzeciego stopnia Ruchu Światło-Ży-
cie. Z naszej wspólnoty seminaryjnej uczest-
niczyło w niej czterech alumnów, w tym je-
den diakon. Moderatorem na tej oazie był ks. 
Krzysztof Dyrlik, który wykazał się świetną 
znajomością biografii i nauczania sługi Bo-
żego Ks. Franciszka Blachnickiego. 

Podczas tych kilkunastodniowych re-
kolekcji każdego dnia rozważaliśmy da-
ną tajemnice różańcową. Mogliśmy na no-
wo odkryć ponadczasowe przesłanie Boga, 
który nieustanie przypomina nam o swojej 
miłości do nas, co najlepiej ukazują tajem-
nice bolesne różańca świętego. Centrum 
dnia oazowego była Eucharystia, do  któ-
rej uczestnicy bardzo solidnie się przygo-
towywali. Wyrażało się to poprzez wspól-
ne przygotowanie śpiewu, którym podczas 
Mszy Świętej wielbiliśmy Boga. 

Natomiast każda wolna chwila była 
świetną okazją, aby poprzez wspólne za-
jęcia lepiej się poznać i  tworzyć wspólno-
tę Ludu Bożego. Był to też czas codzienne-
go zasłuchania się w Boże słowo, przez co 
mieliśmy okazję na  nowo odkryć co pró-
buje do nas powiedzieć Bóg słowami Pisma 
Świętego. 

Wiele pozytywnych emocji wzbudził we 
mnie moment, gdy młodzi ludzie zapew-
nili nas o modlitwie w intencji naszej i po-
wołań do  naszego seminarium. Również 
bardzo budującym świadectwem, jakie 
od nich otrzymałem, było samo to, że ze-
chcieli poświęcić swój czas wakacyjnego 
wypoczynku, aby pogłębić relację z Chry-
stusem, czego przejawem była sumienna 
modlitwa i zaangażowanie na rzecz wspól-
noty oazowej.

Uważam, że te wspólnie spędzone chwi-
le w gronie uczestników, animatorów, księ-
dza moderatora i wszystkich, którzy doło-
żyli wszelkich starań, aby ta oaza miała jak 
najlepszy przebieg, przyniosą w przyszłości 
owoce dla Kościoła. 

Zapewne po tak wspaniałym i owocnym 
czasie, ostatniego dnia, w niejednym sercu 
zrodziła się myśl wypowiedziana przez św. 
Jana Pawła II: „Żal odjeżdżać!”. ■

Stanisław 
Michałczak
rok II

Miłość w Maciejowej!

W tym roku po raz kolejny mogłem piel-
grzymować na Jasną Górę w grupie 

nr 26, organizowanej w Grybowie przy ba-
zylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej, któ-
ra jest patronką grupy. Tegoroczna piel-
grzymka nawiązywała do hasła roku dusz-
pasterskiego, ale miała także charakter 
dziękczynny za 100 rocznicę odzyskania 
Niepodległości. Prowadzącym rekolekcje 
pielgrzymkowe był jezuita o. Remigiusz 
Recław. Dlaczego PPT to dla mnie bardzo 
dobre rekolekcje? Dziewięciodniowe piel-
grzymowanie na  Jasną Górę ma dla mnie 
szczególny charakter rekolekcji – są to bo-
wiem dni, kiedy mogę nie tylko uczestniczyć 
w Eucharystii, ale od razu wprowadzać Sło-
wo Boże w życie. Na szlaku można pomóc 
bratu lub siostrze poprzez drobne czynno-
ści, jak: dobre słowo, uśmiech, rozmowę, 
czy nawet podanie wody. Nigdzie chyba le-
piej człowiek nie pozna siebie niż na szla-
ku pielgrzymki – np. podczas złej pogody, 

problemów z niedogodnościami drogi, czy 
podczas tzw. strefy ciszy – gdzie przez ja-
kiś czas można w sercu rozważać Boże Sło-
wo, dokładając do tego wyrzeczenia i trudy 
marszu. Czas pielgrzymki uczy także po-
kory – bo po wyruszeniu wczesnym ranem 
na  szlak, moim pragnieniem na  ten dzień 
staje się prośba o dobrą pogodę, siły i dach 
nad głową. Pielgrzymka tarnowska otwiera 
także oczy na wielką gościnność ludzi, któ-
rzy niejednokrotnie mając niewiele otwiera-
ją przed pielgrzymami swe serca, przyjmu-
jąc obcych ludzi pod swój dach, polecając 
im do modlitwy często trudne sytuacje ro-
dzinne. Pielgrzymka uczy także służby dla 
drugich, nie tylko przez prowadzenie mo-
dlitw, rozmowę i pomoc w logistyce, ale tak-
że w posłudze kwatermistrza dla około 450 
pątników z grupy. O tym, że na pielgrzymce 
trwa pewna wymiana darów mogłem jesz-
cze bardziej przekonać się w tym roku, za-
bierając wraz z  księdzem i  pielgrzymami 
z mojej parafii intencje, które złożyli para-
fianie, nie mogący pójść na  pielgrzymkę. 

Ich prośby polecaliśmy szczególnie na mo-
dlitwie nowenną. Parafianie zaś wspierali 
nas swoją modlitwą, a także odwiedzinami 
na szlaku, słowem wsparcia, a także darem 
ciepłego posiłku. Wzbogaceniem była dla 
mnie postawa kapłanów pielgrzymujących 
w grupie, którzy zabierając swych parafian 
– często młodych ludzi – podkreślali, że jest 
to wzajemne budowanie się dawanym świa-
dectwem wiary. Oddając cześć Matce Bożej 
po dniach pielgrzymowania, można stwier-
dzić, że Jasna Góra jest rzeczywiście zakąt-
kiem gdzie powracać każdy chce… ■

Andrzej Tarasek
rok V

idę do Maryi, idę cały 
dzień…
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Ksiądz Prefekt Jacek Soprych urodzo-
ny… 
Urodziłem się 6 marca 1983 roku w Dę-

bicy, a  pochodzę z  parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w  Pilźnie. Moi rodzice miesz-
kają w Pilźnie, a więc dom rodzinny, szkoła, 
parafia to wszystko co od samego początku 
związane jest z człowiekiem w przypadku 
mojej osoby związane jest z tym miastem. 

Jak ksiądz Prefekt wspomina swoją 
drogę do seminarium i lata formacji? 
Pytanie o  powołanie jest zawsze pyta-

niem delikatnym. Powołanie rodziło się 
od  lat bardzo młodzieńczych. Jako mini-
strant i  lektor byłem całe lata przy ołta-
rzu, blisko Pana Boga i gdzieś to pragnie-
nie rzeczywiście wzrastało w moim sercu. 
Nigdy jednak nie miałem odwagi pomy-
śleć, że  ja mogę być księdzem. Tych myśli 
nie dopuszczałem do  siebie, chociaż pra-
gnienia stawały się coraz mocniejsze. Pró-
bowałem je w sercu skrycie podtrzymywać. 
W szkole średniej ten głos odczuwałem co-
raz mocniej, ale publicznie się nadal nie 
przyznawałem. Po maturze porozmawia-
łem z moim księdzem katechetą i ogłosiłem 
rodzicom, że wybieram się do seminarium. 

Odnośnie do formacji, to bardzo się cie-
szę, że  moim ojcem duchownym był ks. 
Grzegorz Lechowicz. Miałem dobrych pre-
fektów: przez cztery lata był nim ks. To-

masz Kudroń, później rocznikiem opie-
kowali się ks. Jacek Nowak i ks. 
Wiesław Lechowicz. Sam po-
czątek formacji był trud-
ny. Dodatkowo towarzy-
szyła mi świadomość, 
że  opuszczam dom ro-
dzinny i  już do  niego 
nie wrócę. Błonie było 
dla mnie czasem zma-
gania. Ale seminarium 
stało się domem, gdzie 
czułem się dobrze, dlatego 
teraz nie czuję jakiegoś strachu, 
żeby w tym domu na nowo zamiesz-
kać i podjąć nowe obowiązki. 

Pierwsza miłość? Wspomnienia księ-
dza Prefekta z pierwszej parafii? 
Grybów - to moja pierwsza parafia, 

w  której pracowałem trzy lata. Wspomi-
nam życzliwość księdza Proboszcza i  do-
brą wspólnotę kapłańską, w której uczyłem 
się kapłaństwa praktycznego. Doświad-
czenie pierwszej parafii jest bardzo ważne 
i odciska swoje piętno w  sercu człowieka. 
Mimo, że upłynęło już parę lat, to jednak 
z ogromną radością wracam do Grybowa. 
Moim głównym zadaniem było przygoto-
wanie do pierwszej Komunii Świętej: pięć 
klas, ponad setka dzieci. Było to ogromne 
wyzwanie dla młodego księdza, ale bar-

dzo miło wspominam ten czas. Praca 
z  dziećmi i  współpraca z  rodzi-

cami przynosiły dużo owo-
ców. Tych zadań oczywi-

ście było więcej. Miałem 
pod opieką m.in. bardzo 
dużą grupę ministran-
tów. Szczególnym za-
daniem była opieka nad 
kaplicą w  Siołkowej. 

Tam też katechizowa-
łem w szkole podstawowej 

i  w  gimnazjum. Doświad-
czenie tej posługi także zostało 

w mojej pamięci piękne i żywe. 

Następnie było skierowanie na  studia 
z  historii Kościoła. Jak ksiądz wspo-
mina lata spędzone na  Uniwersytecie 
w Warszawie i przygotowanie rozpra-
wy doktorskiej? 
Ówczesny biskup tarnowski Wiktor 

Skworc posłał mnie na  studia z  historii. 
Ten kierunek był dla mnie zaskoczeniem, 
ale też i miejsce studiów. Długo musiałem 
„przekonywać się” do  Warszawy. Dopie-
ro pod koniec trzeciego roku przełamałem 
się, że stolica nie jest taka zła. Był to obraz 
zupełnie innego duszpasterstwa, zupełnie 
innych ludzi, bardzo anonimowych. Jeste-
śmy przyzwyczajeni, że  znamy się w  na-
szych parafiach i  środowiskach, a  tamto 

Niech kapłaństwo będzie 
Waszą radością

Wywiad z ks. Prefektem Jackiem Soprychem
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Wywiad przeprowadził 
Andrzej Tarasek

doświadczenie było dokładnie odwrotne. 
Zostałem skierowany na Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydział 
Nauk Historycznych i  Społecznych. Feno-
menem było to, że wśród świeckich studen-
tów było nas wtedy pięciu kapłanów; ta-
kiej sytuacji ani wcześniej, ani później nie 
było, by na tym wydziale w trybie studiów 
dziennych studiowali duchowni. Po raz 
kolejny przyszło zasiąść w  ławie studenc-
kiej i  podjąć studenckie obowiązki ucze-
nia się, zdawania egzaminów i pogłębiania 
wiedzy historycznej. Pisanie pracy doktor-
skiej było dla mnie ciekawym doświadcze-
niem. Bp Andrzej Jeż, z  którym konsul-
towałem temat mojej pracy, zasugerował, 
aby był on zaczerpnięty z diecezji tarnow-
skiej. Otrzymałem od  mojego promotora 
propozycję, aby zająć się duszpasterstwem 
w okresie dwudziestolecia międzywojenne-
go. Kiedy rozpocząłem kwerendę w tym te-
macie, okazało się, że wszystko sprowadza 
się do postaci ówczesnego biskupa tarnow-
skiego Franciszka Lisowskiego. W  związ-
ku z brakiem publikacji na jego temat, zro-
dziła się myśl, aby zająć się jego osobą. To 
z kolei było wyzwaniem i wymagało więk-
szej i zdecydowanie szerszej kwerendy, tak-
że we Lwowie, ponieważ pierwszy etap po-
sługi biskupa był związany z tym miastem.

Po obronie doktoratu powrócił ksiądz 
do  Tarnowa, aby rozpocząć wykłady 
z historii Kościoła, 
ale równocześnie podjąć posługę dusz-

pasterską w parafii... 
Po studiach zostałem przydzielony 

do  parafii św. Maksymiliana w  Tarnowie 
jako pomoc duszpasterska oraz skierowany 
jako wykładowca historii Kościoła do  se-
minarium i  do Wydziału Teologicznego. 

Początki zawsze są trudniejsze, więc nie 
brakowało zmagań, aby przygotować wy-
kłady i wejść w nowe obowiązki. Przyzna-
ję, że  wielka życzliwość profesorów oraz 
kleryków jak i  studentów świeckich oraz 
współpraca z  nimi umniejszała te trudy. 
Jednocześnie bardzo cieszyłem się z dusz-
pasterstwa, ono jest dla mnie fundamen-
tem, bo po to jesteśmy kapłanami, aby pro-
wadzić ludzi do  Boga. Posługa sakramen-
talna, konfesjonał - to były te obowiązki, 
które przynosiły mi dużo radości i  satys-
fakcji. Przez rok byłem również katechetą 
w  liceum i gimnazjum z oddziałami inte-
gracyjnymi, więc i tam były nowe doświad-
czenia, które dużo mnie nauczyły.

Czy może nam ksiądz Prefekt przybli-
żyć swoje zainteresowania/hobby?
Wśród zagadnień historycznych, bo one 

ciągle mi towarzyszą, to kwerendy w archi-
wach, by rozwikłać trudne tematy – te któ-
re zostają mi powierzone do  opracowania 
i  te, które szukam do  swojej pracy. Moim 
wielkim zainteresowaniem są ikony. Zaj-
muję się nimi i są moją odskocznią od co-
dzienności. Niestety, wymagają poświęce-
nia sporej ilości czasu, którego mi dla nich 
brakuje.

Oprócz funkcji Prefekta w seminarium 
pełni ksiądz także wiele innych. Jakie 
to doświadczenie pracować na różnych 
obszarach działalności Kościoła?
Jest to chwilami trudne, aby pogodzić 

niektóre obowiązki ze  sobą, ale z  pewno-
ścią motywują do działania i rozwijają. Są 
to zadania powierzone przez Kościół, więc 
podejmuję je z posłuszeństwem i radością. 
Jestem m.in. kapelanem Sybiraków. Są to 
starsi ludzie, którzy doświadczyli ogro-

mu cierpienia i niesprawiedliwości w  tym 
świecie. Podczas cotygodniowych spotkań 
dzielą się swoimi przeżyciami oraz czerpią 
radość z  wzajemnego spotkania. W  mia-
rę możliwości staram się im towarzyszyć. 
Ponadto jestem zaangażowany w  pracach 
synodalnej Komisji Dziedzictwa Diecezji 
Tarnowskiej, Diecezjalnej Komisji Kanoni-
zacyjnej oraz komisji historycznej. Histo-
ria i wykłady to codzienność. I teraz nowe 
obowiązki, te najświeższe związane z funk-
cją prefekta w naszym seminarium. 

Jakie przesłanie chciałby przekazać ks. 
Prefekt nam, alumnom na  początku 
naszej wspólnej drogi?
Wspólnie prowadzimy się do  kapłań-

stwa i  do świętości. Kapłaństwo mamy 
przeżywać w  pełni i  być dla dzisiejszego 
świata wielką pomocą. Pan Bóg powierzył 
nam szafowanie sakramentów i  głoszenie 
słowa Bożego, więc do tego trzeba się bar-
dzo rzetelnie przygotować. Myślę, że trzeba 
zwracać szczególną uwagę, aby kapłaństwo 
było dla nas radością. Nikt nas do tego nie 
przymusza, sami się zgłaszamy odpowia-
dając na powołanie, które daje nam Jezus. 
Odpowiedź ma być naszym wielkim zaan-
gażowaniem, naszą radością, bo przez to 
świadczymy w dzisiejszym świecie. ■
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Studia w seminarium ukończył Ksiądz 
Prorektor obroną pracy magisterskiej. 
Czego ona dotyczyła? 
Seminarium ukończyłem w  2005 roku 

i zostałem wyświęcony do posługi kapłań-
skiej razem z  45 innymi kolegami, którzy 
szczęśliwie przeszli przez okres seminaryj-
ny. Warto dodać, że pierwszy rok zaczynało 
nas aż 71, w tym dwóch braci od Księży Fi-
lipinów. Jak każdy kleryk, musiałem napi-
sać pracę magisterską. Udało mi się dostać 
na seminarium naukowe do ks. B. Margań-
skiego, bo z mojego roku było nas aż 4 pi-
szących prace z  liturgiki. W  mojej pracy 
postanowiłem z  liturgicznego punktu wi-
dzenia przeanalizować modlitwę Kościoła 
o pokój, prezentując Światowe Dni Modli-
twy o Pokój (czyli 1 stycznia) oraz między-
religijne spotkania modlitewne o pokój, ja-
kie począwszy od lat 80-tych odbywały się 
w Asyżu.

Jak wyglądała posługa kapłańska Księ-
dza Prorektora po ukończeniu semina-
rium, aż do powrotu już w nowej roli? 
Pierwsze lata kapłańskie spędziłem 

w Brzesku, to były piękne lata posługi dusz-
pasterskiej. Tam zajmowałem się głównie 
pracą z dziećmi, ponieważ katechizowałem 
w szkole podstawowej, głównie klasy dru-
gie i  trzecie. Wiązało się to z przygotowa-
niem do Pierwszej Komunii i utrwalaniem 
jej owoców w  życiu dzieci. To był wspa-
niały okres w moim życiu. To była bardzo 
wdzięczna praca. W tamtej parafii zajmo-
wałem się również LSO. Pod swoją opieką 
formacyjną miałem około 130 chłopców 
od aspiranta, aż do licznych ceremoniarzy. 
W  tym czasie nie brakowało zajęć i  pra-
cy. Wiele zbiórek i spotkań, które pomimo 
utrudzenia dawały ogrom radości i  satys-
fakcji kapłańskiej, zwłaszcza gdy widziało 
się, jak chętnie dzieci i młodzież garnie się 
do  Kościoła, ołtarza i  księdza. Można też 
wspomnieć z tamtego okresu pewien trwa-
ły owoc, który nadal rozwija się w parafii, 
pomimo, iż tam mnie już nie ma. Jak pew-
no wszyscy alumni już wiedzą, nie jestem 
zbytnio uzdolniony sportowo, ale widząc 
że to jest potrzebne młodym chłopcom, za-
łożyłem ze starszymi lektorami i  rodzica-
mi Klub Sportowy „Jakub”, który od 11 lat 

nieustannie się rozwija. Potem, po 3 la-
tach, zostałem wysłany na  sze-
ścioletnie studia. Do dzi-
siaj często wracam myślą 
do Brzeska i dziękuję Bo-
gu, że tam mogłem pra-
cować w dobrze zgranej 
grupie kapłanów, któ-
ra potrafiła razem pra-
cować, modlić się oraz 
spędzać wolny czas. Na 
studiach zrobiłem specja-
lizację z  liturgii na  Papie-
skim Instytucie Liturgicznym 
św. Anzelma u  rzymskich Benedyk-
tynów. Ten czas z początku nie był najprzy-
jemniejszy, bo to był moment rozstania się 
z tym co jest naturą kapłana – duszpaster-
stwem… Pierwsze pół roku było okresem 
bardzo trudnym, bo człowiek musiał po-
znawać wiele nowych rzeczy i  nie znając 
jeszcze dobrze języka, zastanawiał się: po 
co mi to wszystko? Ale kiedy pojechałem 
na  święta Bożego Narodzenia na  włoską 
parafię w Dolomity, znowu wróciła radość 
duszpasterzowania. Czas studiów starałem 
się wypełniać nie tylko nauką i studiowa-
niem, ale też pracą duszpasterską, pozna-
jąc przy tym realia włoskich parafii, nie 
tylko w  Dolomitach, ale także w  diecezji 
Piza i Modena. Ale zdarzało mi się też po-
jechać na południe Włoch, na Sycylię. To 
są niezapomniane i bezcenne doświadcze-
nia, do których mogę się również odwoły-
wać w czasie wykładów. W tym też okre-
sie miałem zaszczyt bycia pomocnikiem 
papieskich ceremoniarzy. To pozwoliło mi 
z  bliska przyglądać się temu, jak wygląda 
organizowanie, przygotowanie i  przebieg 
wielkich celebracji liturgicznych. A potem 
przyszedł już czas powrotu do  diecezji… 
Przez 3 lata mieszkałem przy parafii w Lu-
szowicach i  już wtedy zacząłem wykłady 
z liturgiki w seminarium. Potem przepro-
wadziłem się do Tarnowa. W tym okresie 
zacząłem otrzymywać różne dodatkowe 
funkcje w diecezji. 

Studia w Rzymie zwieńczone doktora-
tem...
Choć studia rzymskie zakończyłem 

jeszcze przed wakacjami 2014  r., to sama 

obrona doktoratu odbyła się w  listopa-
dzie. Przypadek sprawił, że mia-

ło to miejsce w  wigilię mo-
ich urodzin. I  choć samo 

napisanie pracy wyma-
gało ogromnego wy-
siłku skumulowane-
go w krótkim czasie, to 
obrona była nadzwy-
czaj spokojna. Miałem 

zaszczyt prowadzić mo-
je badania z  hermeneuty-

ki liturgicznej pod kierun-
kiem prof. Renato De Zana, 

a sam temat był wdzięczny, bo doko-
nałem bardzo szczegółowej analizy formu-
larza mszy św. kapłana za siebie w roczni-
cę święceń kapłańskich. Miło było usłyszeć 
od promotora na publicznej obronie, że jest 
się trzecim najmilej zapamiętanym z grona 
kilkudziesięciu doktorantów, których pro-
wadził przez dziesięciolecia, oraz pierw-
szym, który potrafił swobodnie i wzorcowo 
zrealizować jego metodę hermeneutyczną. 
I to chyba sprawiło, że inni członkowie ko-
misji doktorskiej nie mieli odwagi zadawać 
trudnych lub podchwytliwych pytań.

Jak wygląda życie studenta liturgiki 
w Rzymie?
Życie studenta, to nie tylko wykłady 

i chodzenie do biblioteki. Choć one zajmu-
ją najwięcej czasu. Studia liturgiczne mają 
swoją specyfikę. Pierwszy rok nie jest naj-
przyjemniejszym, ponieważ codziennie 
trzeba uczyć się jedynie łaciny i greki. Ale 
potem to owocuje, kiedy przez kolejne dwa 
lata poznaje się szczegółowo poszczególne 
celebracje liturgiczne oraz samą teologię li-
turgii. Wykładów jest bardzo dużo, dlate-
go dopiero później można spokojnie przy-
stąpić do pisania pracy licencjackiej, lectio 
coram i wreszcie samego doktoratu. Cechą 
charakterystyczną studiów na  Papieskim 
Instytucie Liturgicznym w  Rzymie jest 
nieustanne sięganie do źródeł, czyli do naj-
bardziej oryginalnych i  pierwotnych tek-
stów łacińskich oraz greckich. A to pomaga 
lepiej zrozumieć liturgię i  cały jej rozwój. 
Uczy samodzielnego myślenia, a nie tylko 
powtarzania niesprawdzonych opinii in-
nych na temat liturgii i jej znaczenia. Dru-

Z Tarnowa do rzymu 
i z powrotem

Wywiad z ks. prorektorem andrzejem Dudkiem
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Wywiad przeprowadził 
Dawid Kłębczyk

gą wartością studiowania liturgii w Rzymie 
jest kontakt z księżmi z innych krajów oraz 
innych obrządków, co pomaga w  wymia-
nie doświadczeń i praktycznym poznawa-
niu bogactwa liturgii.

Niejeden z  kleryków marzy o  wizycie 
w  Wiecznym Mieście. Jakie miejsca 
w Rzymie przy okazji studiów Ksiądz 
Prorektor lubił odwiedzać najbardziej? 
Szczerze mówiąc, to już po obronie dok-

toratu, kiedy kilka tygodni później pole-
ciałem do  Rzymu, aby dokończyć kwestie 
formalne, spacerując spokojnie ulicami 
Wiecznego Miasta, zdałem sobie sprawę, 
ilu jeszcze miejsc w  Rzymie nie zobaczy-
łem, bo zawsze pilniejsze było coś zupełnie 
innego. Są natomiast takie miejsca, do któ-
rych często chodziłem i chciałbym jeszcze 
nieraz wrócić. Wśród nich katakumby, Sala 
Płaczu za Kaplicą Sykstyńską, strefa arche-
ologiczna pod Bazyliką Watykańską, Ka-
plica Redemptoris Mater w Pałacu Apostol-
skim, Bazylika Św. Jana na Lateranie oraz 
Matki Bożej Większej. Ale są też i miejsca 
relaksu po trudach studiowania, zwłaszcza 
Zatybrze, Ostia z  piaszczystymi plażami 
i piękny park Villi Borghese, z cudownym 
widokiem na Rzym.

W jakich okolicznościach dowiedział 
się Ksiądz Prorektor o nominacji?
Oficjalne ogłoszenie nastąpiło 13 czerw-

ca, gdy mieliśmy spotkanie Sekretariatu 
V Synodu z biskupem Andrzejem. Na za-
kończenie ks. bp Andrzej Jeż wręczył mi 
dekret, mianując mnie prorektorem Semi-
narium na „pięćdziesięcioletnią” kadencję. 
Choć dzisiaj mogę już chyba o tym powie-
dzieć, że wiedziałem o tym wcześniej, gdyż 
biskup zaskoczył mnie tymi swoimi plana-
mi w  dzień, gdy neporezbiterzy otrzymy-
wali swoje pierwsze parafie. Oni byli ra-
dośni, a  ja odrobinę skołowany, bo z wie-
lu względów trudno było mi zaakceptować 
to nowe zadanie. Ale tak to już jest w życiu 

kapłańskim, że  ważniejsze jest posłuszeń-
stwo, a  nie szukanie siebie i  realizowanie 
swoich planów.

Jak wspomina Ksiądz Prorektor swoje 
lata seminaryjne?
Lata seminaryjne wspominam bar-

dzo miło. Każdy dostrzega plusy i  minu-
sy wspólnego życia z  innymi klerykami 
pod czujnym okiem przełożonych. Ja ge-
neralnie nie mam złych wspomnień z cza-
sów seminarium. To był czas unormowa-
ny, rytm dnia pomagał rozwijać życie du-
chowe a także budować relacje koleżeńskie 
– czy to bardziej, czy mniej oficjalne. Stara-
łem się być wzorowym klerykiem i nie nad-
wyrężałem zasad regulaminu, szukając we-
wnętrznej motywacji do  jego przestrzega-
nia. I to jest zachęta do was kleryków, żeby 
też się starać! 

Jakich mieliście przełożonych?
Naszymi przełożonymi od początku by-

li ks. J. Jurkiewicz jako prefekt i ks. S. Bil-
ski jako ojciec duchowny. Potem przez ja-
kiś czas byliśmy też pod czujną opieką ks. 
A. Michalika i ks. bp. W. Lechowicza oraz 
pod duchowym kierownictwem ks. K. Bu-
łata. 

Na czym polega funkcja Prorektora se-
minarium i Prodziekana Wydziału?
Nie mam pojęcia. Cały czas się te-

go uczę. Jest wiele pracy biurokratycznej 
związanej z początkiem roku akademickie-
go. Choć mam nadzieję, że to szybkie tem-
po nieco zwolni, i że będzie to praca w tro-
sce o dobro drugiego człowieka – studenta 
i  alumna. Chcę być starszym bratem ka-
płanem, który czerpiąc z kilkunastoletnie-
go doświadczenia, pragnie pomóc innym 
w dobrym przygotowaniu się do tego, co ja 
już sam realizuję jako kapłan. Jest to nowe 
wezwanie, którego muszę się nauczyć i  to 
dość szybko – pierwszy rocznik, którym się 
opiekuję jest bardzo wymagający.

Jest też Ksiądz Prorektor przewodni-
czącym Komisji Liturgicznej naszej 
diecezji…
Jest to poniekąd przedłużenie troski Bi-

skupa o liturgię. Biskup jest pierwszym li-
turgiem i  pierwszym celebransem. Litur-
gia jest niezastąpionym źródłem uświęce-
nia ludu Bożego, dlatego staram się o  to, 
aby zaszczepiać troskę i  dbałość o  piękne 
celebracje oraz reagować, gdy są naduży-
cia w tej dziedzinie. Choć wolałbym być ra-
czej doradcą księży, niż terrorystą, jak czę-
sto powtarza się w anegdocie o liturgistach. 
Chciałbym, aby księża czuli, że mogą wie-
le spraw ze mną konsultować, we wspól-
nej trosce o właściwy sposób celebrowania, 
które staje się katechezą liturgiczną i z pew-
nością jeszcze bardziej uświęca ludzi.

Czy wśród tylu obowiązków jest czas 
na pasje, zainteresowania?
Czasu nie pozostaje zbyt wiele i dlatego 

bardzo boleśnie odczuwam to, że coraz rza-
dziej mogę sięgać do źródeł liturgicznych, 
bo to jest kopalnia ciekawostek które in-
spirują. Inną pasją jest muzyka i  kinema-
tografia włoska. Jest też odrobinę miejsca 
na sport, ale ponieważ jest to jazda na nar-
tach, to niestety pozostaje tylko sezon zi-
mowy na jego realizację.

Czego życzy Ksiądz Rektor Wspólno-
cie seminaryjnej na  nowy rok forma-
cji?
Żeby ze mną wytrzymali  bo może coś 

dobrego będzie z  tego, że  w duchu posłu-
szeństwa przyjąłem decyzję Biskupa An-
drzeja! ■
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Zwyczaj Salisbury (The Use of Salis-
bury), lub inaczej Ryt Sarum (Sa-
rum rite), to nazwa lokalnej mo-
dyfikacji rytu rzymskiego z  ka-

tedry Salisbury w  Anglii. Ryt Sarum był 
jednym z wariantów lokalnych rytu rzym-
skiego celebrowanym w  Kościele zachod-
nim aż do  czasów Soboru Trydenckiego. 
Do czasów Henryka VIII diecezjalny zwy-
czaj Salisbury był uważany za normatyw-
ny zwyczaj sprawowania Świętej Litur-
gii na ziemiach angielskich. Ryt Sarum był 
początkowo właściwym obrządkiem die-
cezji Salisbury, a  z  czasem całego Kościo-
ła katolickiego na ziemiach dzisiejszej An-
glii i Walii. Mimo że ryt z Salisbury wyszedł 
z użycia ponad 450 lat temu, jest do  dziś 
przedmiotem badań liturgistów i ciekawym 
epizodem w historii kształtowania się litur-
gii. 

ryt liturgii katedralNeJ 
w salisbury

Historia Kościoła Rzymskokatolickiego 
na ziemiach Wielkiej Brytanii sięga czasów 
Cesarstwa Rzymskiego, a szczególnie misji 
ewangelizacyjnej papieża Grzegorza Wiel-
kiego podjętej przez św. Augustyna z Can-

terbury. Jednak ryt Salisbury nie jest aż 
tak stary. Jest on bowiem kojarzony z oso-
bą normandzkiego biskupa św. Osmunda, 
bratanka króla Williama, który najechał 
ziemie angielskie w  roku 1066. Podjęto 
wtedy pierwszą próbę połączenia zwycza-
jów liturgicznych pochodzących z terenów 
Galii i  Anglii. Jednak najstarsze źródła 
wskazują, że zwyczaj Salisbury jest bardziej 
powiązany z osobą jego następcy – Richar-
da Poora (+1237). To za jego czasów nastą-
piło przeniesienie stolicy biskupiej z  Old 
Sarum do New Sarum. Nazwa rytu pocho-
dzi właśnie od  skróconej nazwy miejsco-
wości Sarisburium. Zwyczaj diecezji Salis-
bury już w XIII i XIV wieku stał się obo-
wiązującym zwyczajem liturgicznym ziem 
angielskich. Przyjął się on w  wielkich ka-
tedrach ówczesnej Anglii, takich jak: Lon-
dyn, Winchester i Canterbury. Był sprawo-
wany również w kaplicach uniwersyteckich 
w Oxfordzie i Cambridge, a także w kapli-
cach królewskich. 

orDo

Use of Salisbury jest bardzo zbliżony 
w  swojej formie do  rytu dominikańskie-
go i do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzym-

skiego. Liturgia była sprawowana w języku 
angielskim, przy zachowaniu kalendarza 
obowiązującego w Rzymie. Kapłan rozpo-
czynał Mszę Świętą od psalmu Confitemi-
ni, nie zaś od Introibo ad altare Dei, gdyż 
czynił to jeszcze przed Mszą w  zakrystii. 
Od śpiewu potrójnego Kyrie do momentu 
Offertorium ryt Sarum był niemalże iden-
tyczny do  tego sprawowanego w  Rzymie. 
Jedynym wyjątkiem był moment przygoto-
wania ołtarza i kielicha, który następował 
już po Epistole, a jeszcze przed Ewangelią. 
Podczas lavabo kapłan opuszczał psalm 
25 (odmiennie od  rytu rzymskiego), któ-
ry zwyczajnie recytował. Warte uwagi jest 
również wezwanie skierowane do  wier-
nych przed modlitwą nad darami. Kapłan 
zachęcał ich do modlitwy słowami: „Orate 
fratres et sorrores”, po których nie następo-
wała żadna odpowiedź. Po konsekracji ka-
płan był zwrócony do ołtarza w dość niety-
powej pozie, gdyż stał on z wyciągniętymi 
szeroko rękami na  wzór krzyża. Ciekawy 
jest również koniec Mszy Świętej, w  któ-
rej wówczas opuszczano błogosławieństwo 
wiernych. 

ryt Sarum

Mateusz Bugno
rok V
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cechy charakterystyczNe

Ryt Sarum charakteryzował się wielkim 
splendorem i dostojnością, o wiele bardziej, 
niż można to było zaobserwować w  Rzy-
mie. Asysta liturgiczna często składała się 
z  trzech, pięciu, a nieraz i  siedmiu diako-
nów oraz wielu subdiakonów. Do Mszy 
Świętej usługiwało dwóch lub więcej tury-
ferariuszy, czy nawet trzech akolitów niosą-
cych krzyże. Dwóch lub czterech Rectores 
Chori (czyli kapłanów kantorów) ubranych 
w  kapy odpowiadało za śpiew liturgiczny 
ze  specjalnie wydzielonej części kościoła. 
Gdy odbywało się okadzenie nie pozosta-
wano tylko przy okadzeniu ołtarza głów-
nego, ale okadzano również i boczne ołta-
rze. Czymś charakterystycznym dla rytu 
ziem angielskich były liczne i piękne pro-
cesje. Szczególnym splendorem odznacza-
ła się procesja wejścia przed główną Mszą 
sprawowaną w  niedzielę. Podczas liturgii 
używano rytualnych wachlarzy uszytych 
z drogich materiałów ozdobionych bogaty-
mi haftami, które służyły kapłanom i dia-
konom. Owe wachlarze można było spo-
tkać jedynie w  Rzymie podczas liturgii 
papieskich. Alba, którą używano do  litur-
gii była natomiast ozdobiona ornamenta-
mi w  liturgicznym kolorze danego dnia. 
Bardzo ciekawym szczegółem tej liturgii 
jest sedilla, czyli miejsce celebransa. Róż-
niło się ono od  tej widywanej w  Rzymie, 
gdzie kapłan, diakon i subdiakon siedzieli 
na  tym samym poziomie. W  rycie Sarum 
– wedle hierarchii – kapłan jest umiejsco-

wiony na najwyższym miejscu, stopień ni-
żej diakon, a na najniższym stopniu zasia-
dał subdiakon. 

Jak feNiks z popiołów?
Mimo tego, że  zwyczaj Salisbury nie 

jest już praktykowany od  prawie 500 lat, 
jego historia pozostaje nadal żywa. W ro-
ku 1850 papież Pius IX po odnowieniu 
hierarchii katolickiej na  ziemiach angiel-
skich zaproponował biskupom powrót 
do  swojego własnego rytu, zaprzestane-
go za czasów Reformacji. Biskupi opowie-
dzieli się jednak za rytem rzymskim, któ-
ry był powszechnie sprawowany w  całym 
Kościele. Czasy wiktoriańskie i  czas prze-
mian w  Kościele anglikańskim związa-
ne z  tak zwanym Oxford Movement, któ-
rego liderem, jeszcze przed swoją konwer-
sją, był dziś już błogosławiony Jan Henryk 
Newman, chciały powrotu do  właściwego 
rytu Sarum. Tendencje te były również ży-
we wśród artystów i architektów. Augustus 
Welby Pugin – konwertyta na  katolicyzm 
oraz słynny architekt czasów wiktoriań-
skich (to on zaprojektował Pałac Bucking-
ham w Londynie) - w nadziei na powrót ry-
tu Sarum do liturgii, projektował niektóre 
ze swoich kościołów tak, by były przystoso-
wane do  sprawowania tego rytu. Przykła-
dem takiego miejsca jest kościół św. Idzie-
go w Cheadle.

ordyNariat walsighmaN

Można postawić sobie pytanie: czy jest 
jakikolwiek sens wskrzeszać ryt, który wy-
szedł z użytku niemalże 500 lat temu? Od-
powiedź wydaje się być o wiele ciekawsza, 
niż może się wydawać. Kościół anglikań-
ski w ostatnich latach, po decyzji o wpro-
wadzeniu święceń biskupich dla kobiet, 
boryka się z  falą konwersji wielu swoich 
wiernych na  katolicyzm. Na łono Kościo-
ła katolickiego przechodzą nie tylko całe 
rodziny, ale i  duchowni anglikańscy. Pa-
pież Benedykt XVI w  odpowiedzi na  du-
chowe potrzeby tychże wiernych utworzył 
dla nich specjalny Ordynariat Walsing-
ham. Być może to właśnie zwyczaj Salisbu-
ry mógłby stać się rytem własnym tego or-
dynariatu.

podsumowaNie

Przyglądając się historii liturgii Kościo-
ła rzymskiego widzimy, że od czasu do cza-
su w różnych częściach świata pojawiają się 
tendencje, aby wrócić do obrządku (czy ry-
tu), który niegdyś był specyfiką liturgiczną 
danego regionu. Przykładem tego jest Hisz-
pania i ryt mozarabski. Może kiedyś i Ko-
ściół Rzymskokatolicki na  Wyspach Bry-
tyjskich doczeka się powrotu do własnego 
rytu, którym mogłyby chlubić się te ziemie 
przepełnione niegdyś katolicką wiarą... ■
Bibliografia: 
B. Nadolski, Zarys liturgiki; J. Harper, Formy i układ 
liturgii zachodniej od X do XVIII w.; www.newlitugi-
calmovement.com
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W ostatnim czasie w wielu śro-
dowiskach można zaobser-
wować żywe zainteresowa-
nie tematami związanymi 

z charyzmatami i darami Ducha Świętego. 
W  pewien sposób dziedzina ta przeżywa 
rozkwit poprzez działalność licznych grup, 
które w  swej nazwie dumnie umieszczają 
dodatek 'charyzmatyczna'. Czym właściwie 
są charyzmaty? Czy są one 'wynalazkiem' 
Ducha Świętego rodem z XXI wieku? 

Słowo charyzmat współcześnie używa-
ne jest w  sposób niejednoznaczny. W  ję-
zyku świeckim funkcjonuje jako synonim 
naturalnych uzdolnień i  talentów, które 
rozwijane są poprzez wysiłek, naukę i pra-
cę danej osoby. Stąd mówi się o charyzma-
tycznych liderach, przywódcach lub arty-
stach. 

Teologiczne znaczenie pojęcia „chary-
zmat” odnajdujemy w  soborowej Konsty-
tucji o Kościele (KK 12), gdzie znajdują się 
słowa: Duch Święty (…) rozdziela szczegól-
ne łaski, przez które czyni wiernych zdat-
nymi i  gotowymi do  podejmowania roz-
maitych dzieł lub funkcji mających na ce-
lu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę 
Kościoła, zgodnie ze słowami: «Wszystkim 
zaś objawia się Duch dla wspólnego do-
bra» (1 Kor 12, 7). Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego opierając się na danych biblijnych 
oraz refleksji Soboru Watykańskiego II na-
ucza: charyzmaty, zarówno nadzwyczaj-
ne, jak również proste i  zwyczajne, są ła-
skami Ducha Świętego, bezpośrednio lub 
pośrednio służącymi Kościołowi; zostają 
udzielone w celu budowania Kościoła, dla 
dobra ludzi i ze względu na potrzeby świa-
ta (KKK 799). W innym miejscu możemy 
przeczytać: łaski szczególne nazywane są 

także charyzmatami, zgodnie z  greckim 
pojęciem użytym przez św. Pawła, które 
oznacza przychylność, darmowy dar, do-
brodziejstwo. Niezależnie od ich charakte-
ru, niekiedy nadzwyczajnego, jak dar czy-
nienia cudów czy dar języków, charyzma-
ty są ukierunkowane na łaskę uświęcającą 
i mają na celu dobro wspólne Kościoła. Po-
zostają one w służbie miłości, która buduje 
Kościół (KKK 2003). 

Znaczenie teologiczne charyzmatu na-
leży szukać w tekstach Biblii. Słowo chary-
zmat w Nowym Testamencie występuje aż 
17 razy, w tym 16 razy w  listach św. Paw-
ła i raz w 1 P 4, 10. Interpretacja poszcze-
gólnych fragmentów ukazuje, że w Piśmie 
Świętym słowo to oddaje ogólną koncep-
cję hojnego daru lub skutków przychyl-
nego działania. W tekstach 1 Kor 12, 4-31 
oraz Rz 12, 6 św. Paweł używając tego sło-
wa ukazuje jego bardziej sprecyzowane 
znaczenie, którego główną cechą jest to, 
że owa łaska nie jest udzielana wszystkim 

jednakowo. Żaden bowiem z  poszczegól-
nych charyzmatów nie jest darem danym 
wszystkim, w odróżnieniu od łask podsta-
wowych, jak łaska uświęcająca, lub darów 
wiary, nadziei i miłości, które są wręcz nie-
odzowne każdemu chrześcijaninowi.

Fragment pierwszego listu św. Paw-
ła do  Koryntian dotyczący charyzmatów 
(1 Kor 12 – 14) ukazuje spojrzenie Aposto-
ła Narodów na kwestie związane z prakty-
kowaniem tych darów duchowych w  Ko-
ściele pierwszych wieków. Rozdział 12 mó-
wi o  różnorodności tych łask w  Kościele. 
Różnorodność ta zostaje ukazana na przy-
kładzie ciała ludzkiego, gdzie jest wiele 
różnych członków, każdy spełnia inne za-
danie, wszystkie jednak są potrzebne dla 
dobra całego organizmu. Rozdział 13 uka-
zuje miłość jako doskonałą drogę życia 
chrześcijańskiego, przewyższającą chary-
zmaty. Nie stoi ona jednak w sprzeczności 
z  charyzmatami, ale jest drogą realizacji 
posługi charyzmatycznej w Kościele. Nato-

Konrad Dziedzic
rok IV

Jakich zasad korzystania 
z charyzmatów uczy 

Koryntian święty Paweł?
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miast w  rozdziale 14 Paweł zachęca wier-
nych, aby nie zaniedbywali korzystania 
szczególnie z dwóch charyzmatów, tj. pro-
rokowania i mówienia językami. Następnie 
przedstawia i uzasadnia pierwszeństwo da-
ru proroctwa. Podaje także zasady korzy-
stania z charyzmatów na wspólnych zebra-
niach modlitewnych. 

Apostoł Paweł charakteryzując dar mó-
wienia językami (1 Kor 14, 2nn) wskazuje 
na  jego wartość duchową jedynie dla oso-
by, która wypowiada niezrozumiałe słowa. 
Stwierdza, że dar glosolalii nie przynosi do-
brodziejstwa innym, gdyż osoba mówi nie 
ludziom, lecz Bogu. Pożytek daru języków 
jest dla niego mniejszy niż daru proroctwa, 
ponieważ nie przyczynia się do budowania 
Kościoła, ze  względu na  swoją niezrozu-
miałą dla innych wypowiadaną treść. Św. 
Paweł zachęcając do  ubiegania się o  tego 
rodzaju dar duchowy, wskazuje przy tym 

na przydatność daru tłumaczenia języków 
jako komplementarnego do daru mówienia 
językami, gdyż posiadający charyzmat tłu-
maczenia wyjaśnia niezrozumiałą mowę, 
przez co może być pożyteczny dla wspól-
noty wierzących. Apostoł nie umniejszając 
wielkości glosolalii stwierdza: w  Kościele 
wolę powiedzieć pięć słów według mego ro-
zeznania, by pouczyć innych, zamiast dzie-
sięciu tysięcy wyrazów według daru języ-
ków.(…)Tak więc dar języków jest znakiem 
nie dla wierzących, lecz dla pogan, proroc-
two zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących 
(1 Kor 14, 19. 22).

Proroctwa w  Koryncie nie były tyl-
ko zwykłymi pouczeniami, ale pochodzi-
ły bezpośrednio z  objawienia (por. 1 Kor 
14, 29-32). Św. Paweł nie precyzuje co by-
ło ich treścią. W  liście przekazuje infor-
mację, że  zawierały zbudowanie, zachętę 
i  pociechę oraz osąd Boży (por. 1 Kor 14, 

4. 24n). Proroctwo w odróżnieniu od glo-
solalii, było mową zrozumiałą, także po-
chodzącą z natchnienia Bożego, wpływają-
cego nie tylko na ducha ludzkiego, ale tak-
że na  ludzki umysł (por. 1 Kor 14, 13-19). 
Paweł podając dalsze wskazówki dotyczą-
ce posługi prorockiej zaznacza, że prorocy 
powinni pilnować porządku w swej posłu-
dze i dbać o zbudowanie innych. Zgroma-
dzona wspólnota ma słuchać i rozeznawać, 
zastanawiać się nad znaczeniem proroctwa 
dla Kościoła. Apostoł podkreśla, że  miej-
scem prorokowania jest zgromadzenie Ko-
ścioła, a  proroctwo uważa za jeden z  naj-
większych przejawów Ducha Świętego, stąd 
wzywa wiernych, by starali się szczególnie 
o ten większy charyzmat (por. 1 Kor 12, 31).

Św. Paweł poucza jeszcze: Kiedy się ra-
zem zbieracie, ma każdy z  was już to dar 
śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania 
albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar 
języków, albo wyjaśniania: wszystko niech 
służy zbudowaniu (1 Kor 14, 26). Skrom-
ność nie była cechą zebrań liturgicznych 
w Kościele korynckim. Chęć zaimponowa-
nia darem języków mogła być pokusą dla 
wielu. Owo wygłaszanie hymnów czy sen-
tencji musiało w dużym stopniu dezorgani-
zować kult, skoro sam Apostoł zainterwe-
niował w  tej sprawie i chciał położyć kres 
nadużyciom. W  tym kontekście nie dzi-
wi konkluzja, w której św. Paweł na nowo 
wskazuje dobro wspólnoty i wzajemne zbu-
dowanie jako cel i sens posługiwania dara-
mi. 

Zgłębiając teksty dotyczące charyzma-
tów, zarówno współczesne jak i te z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa można wy-
raźnie zaobserwować, że istotą nie jest ich 
zjawiskowość, czy nadzwyczajność. Są da-
ne Kościołowi po to, by wzrastała wzajem-
na służba we wspólnocie i  miłość wzglę-
dem braci. Podsumowując, można stwier-
dzić że  miłość, posłuszeństwo Kościołowi 
oraz wzajemne zbudowanie wierzących są 
wyraźnym znakiem Bożego pochodzenia 
owych darów, które trzeba przyjąć z dzięk-
czynieniem i  ku pociesze, gdyż są nader 
stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościo-
ła (por. KK 12). ■
Źródła: 
List Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, 
tekst zaczerpnięty ze strony Episkopatu Polski: www.
http://episkopat.pl/realcja-miedzy-darami-hierar-
chicznymi-a-acharyzmatycznymi-list-kongregacji
-nauki-wiary/ 31.01.2018
W. Cyran, Co mówi Duch do kościołów. Prorok, pro-
rokowanie i  proroctwo wczoraj i  dziś, Częstochowa 
2012
E. Dąbrowski, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład 
z oryginału – komentarz,(VII), Poznań 1965
A. Kuliberda, Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Często-
chowa 2005
M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian (NKB, NT VII), 
Częstochowa 2009.
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Gilbert Keith Chesterton, wybit-
ny pisarz i  dziennikarz, jeden 
z  najsłynniejszych angielskich 
konwertytów na  katolicyzm, 

w  swojej twórczości niejednokrotnie pisał 
o  Polsce. Szczególnie cenił Polaków, a  na-
szej ojczyźnie przyznawał szlachetne miej-
sce. Co takiego urzekło Chestertona? Pol-
ska, pozostając wierną tradycji katolickiej, 
przechowała zdaniem Chestertona europej-
skie dziedzictwo i prawdziwe wartości. Po-
lacy cenili rodzinę, kultywowali braterskość, 
wielkoduszność i  rycerskość, byli zdolni 
do  ogromnych poświęceń na  rzecz ojczy-
zny. Choć obraz Chestertona jest z pewno-
ścią wyidealizowany, to jednak nie można 
odmówić mu prawdziwości.

Dla Chestertona Polska jest państwem, 
które zmartwychwstało, a motyw zmar-
twychwstania powtarza się w jego licz-
nych pismach. Czasami wspomina 
o tym, jako o źródle nadziei dla innych 
chrześcijańskich narodów i w tym kon-
tekście żaden przypadek nie powinien 
być nigdy traktowany jako beznadziejny, 
ponieważ Łaska może przywrócić chwa-
łę temu, co w porządku natury wydaje 
się już nieodwracalnie utracone. To, co 
spotkało Polskę, sugeruje, że chrześci-
jański naród uczestniczący w cierpieniu 
i śmierci Chrystusa, może żywić nadzie-
ję uczestnictwa w Jego zmartwychwsta-
niu. 

o. Ian Boyd CSB

gilbert keith chestertoN – 
przyJaciel polski

Zawsze zajmował on stanowisko Pol-
sce i Polakom bardzo przychylne. Doceniał 
naszą wielką i trudną historię, czemu bar-
dzo często dawał wyraz na piśmie. Dosko-
nałym obrazem jego stosunku do Polski są 
słowa: „(…) nigdy nie pominąłbym okazji, 
by uczynić coś dobrego dla Polski – tego 
najbardziej wysuniętego, najbardziej rycer-
skiego i najbardziej zagrożonego przyczół-
ku rycerskości – permanentnie wszak za-
grożonej na  tym świecie”. Swoją przyjaźń 

Chesterton potwierdził w 1927 roku, kiedy 
odwiedził nasz kraj.

wolNa polska waruNkiem 
wolNeJ europy

Kilka miesięcy po zakończeniu I wojny 
światowej Chesterton pisał: „Wolna Pol-
ska jest potrzebna dla istnienia wolnej Eu-
ropy”. Próbował on obudzić Zachód i wzy-
wał do  pomocy Polsce: „Jeśli bolszewizm 
dociera do pewnego punktu, staje się spra-
wą każdego ochrzczonego i cywilizowane-
go człowieka. A dla nas tym punktem jest 
Polska”. Równocześnie doceniał on Pola-
ków: „Nie wierzę, by naród polski, który 
przetrwał niewolę u trzech potężnych im-
periów, mógł zostać ostatecznie pogrążo-
ny przez jedną tymczasową anarchię. Lecz 
wiem, że gdyby na pewien czas został po-
grążony, oznaczałoby to wielką wyrwę 
w  naszej własnej tamie, chroniącej przed 
powodzią.” Skąd tak wielkie utożsamienie 
się Anglika z  Polską? Odkrył on „nieza-
wodną prawdę, że wrogowie Polski byli 
zarazem wrogami wielkoduszności 
i człowieczeństwa”.

prorok Naszych 
czasów

Chesterton wi-
dział zagrożenie 
także ze stro-
ny Nie-
miec. 

Już w latach 20-tych był przekonany, że to 
one wywołają II wojnę światową, a w „All 
I survey” wydanym w Londynie w 1933 r., 
a więc zaraz po dojściu Hitlera do władzy, 
przewidział, że kolejna wojna światowa za-
cznie się od ataku Niemiec na Polskę.

Sytuacja Polski po II wojnie światowej 
nie była najlepsza. Jednak w tajemnicy Bo-
żej Opatrzności każde zło ma nieprzekra-
czalną miarę. Miara wyznaczona komuni-
zmowi wypełniła się. Okazało się, że Pol-
ska znów miała odegrać kluczową rolę. ■
Źródła: 
G.K Chesterton: 1874-1974, Obrona człowieka; Ian 
Boyd CSB: Chesterton a Polska: mit i  rzeczywistość; 
Krzysztof Sadło: Człowiek, który był Chestertonem; 
Jaga Rydzewska, Chesterton. Dzieło i myśl.

G.K. Chesterton o Polsce
Krzysztof 
Iwanicki
rok V
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Gdyby Polska nie została przywrócona do życia, 
wraz z nią umarłyby wszystkie chrześcijańskie narody.

G. K. Chesterton
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Wolność – słowo wielowy-
miarowe, którym zwłasz-
cza w  naszych niespokoj-
nych czasach szafuje się bez 

opamiętania. Ma służyć interesowi jednost-
ki, społeczności, partii politycznej, całemu 
spektrum przekonań, potrzeb, idei, progra-
mów i haseł, które coraz bardziej odrywa-
ją ją od  właściwego znaczenia, prowadząc 
do spłycenia i subiektywizacji pojęcia.

patrząc wstecz

Zdaje się, że wolność można by nazwać 
towarem deficytowym, szczególnie poszu-
kiwanym przez ludzkość od  niepamięt-
nych czasów. Bo czym innym, jak nie po-
szukiwaniem wolności, naznaczone są 
kultury świata, w  których rozmaite for-
my życia społecznego i  kultycznego mają 
doprowadzić do  uwolnienia spod działa-
nia nieprzychylnych bóstw, do osiągnięcia 
nirwany, czy wyzwolenia z kręgu wcieleń? 
W  perspektywie chrześcijańskiej wolność 
jest jednym z kluczowych pojęć, wszak to 
właśnie nią obdarował nas Stwórca, sa-
mego siebie ograniczając. O wolność woła 
psalmista modląc się „wybaw mnie bo je-
steś sprawiedliwy”(Ps 36) i za nią dziękuje 
Bogu Izrael wolny „jak ptak, który się wy-
rwał z sidła ptaszników”(Ps 124). 

„ku wolNości wyswobodził 
Nas chrystus”

Takie słowa pisze do Galatów św. Paweł. 
Współczesny „współpracownik prawdy” – 
kardynał Józef Ratzinger – zapytany, czy 
wolność jest łaską, udziela odpowiedzi się-
gającej aktu stwórczego: „wolność przyna-
leży do konstytucji zakorzenionej w akcie 
stworzenia, do  duchowej egzystencji czło-
wieka. (…) Wolność istnieje po to, by każda 
jednostka mogła projektować swoje życie 
i ze swym wewnętrznym „ja” podążać dro-
gą, która odpowiada jej istocie. W tym sen-
sie nie nazwałbym wolności łaską, lecz ra-
czej zdolnością zakorzenioną w akcie stwo-
rzenia.” Jak widać, Ojciec Benedykt wiąże 
wolność bezpośrednio z naturą człowieka, 

która intuicyjnie wyczuwa potrzebę poszu-
kiwania Boga – „quaerere Deum” – szuka-
jąc tego co ostateczne w tym co przemijają-
ce. W swej refleksji idzie dalej, dochodząc 
do  ciekawego zagadnienia relacji między 
więzią a  wolnością. Otóż wolność zobo-
wiązując wspólnotę tworzy więź, wytycza-
jącą granicę arbitralności i  fanatyzmowi. 
Zerwanie z takim pojmowaniem wolności 
jest odchodzeniem od prawdziwej ludzkiej 
natury, a w konsekwencji od Boga, na któ-
rego obraz zostaliśmy stworzeni, co z  ko-
lei wprowadza człowieka w rzeczywistość, 
którą św. Augustyn nazywa „regio dissimi-
litudinis” – krainę, gdzie wszystko ma od-
wrócony porządek, jest na  opak. Czy nie 
jest to w znacznej mierze udziałem współ-
czesnego świata, gdzie owe dwa bieguny: 
subiektywna arbitralność i  fundamenta-
listyczny fanatyzm tak często dają o sobie 
znać? Bez wątpienia porządek rzeczy ulega 
odwróceniu, a to zagraża wolności.

co daleJ?
Istnieje w nas pokusa, by uciekać od roz-

ważania, którego efektem byłyby wnioski 
trudne do przyjęcia. Sądzę jednak, że war-
to podjąć taką refleksję nad stanem naszej 
wolności, nawet gdyby nie budziła entuzja-
zmu. Choćby po to, by jak mówił Jan Pa-
weł II w 1979 r. do środowiska naukowego 

KUL, podejmować „ewangeliczne ryzyko 
przyznawania się do  swojej wewnętrznej 
prawdy ze  wszystkimi konsekwencjami”, 
co wydaje się słusznym zwłaszcza w klima-
cie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
wolności.

Jakie jest moje zadanie, jako wolnego 
obywatela, jako chrześcijanina? I  co robię 
z  wolnością, która jest mi dana, nie tylko 
w  kontekście politycznym, ale może wła-
śnie przede wszystkim z  wolnością we-
wnętrzną? Przewodnikiem niech nam tu 
będzie, jak zawsze niezawodny, Joseph 
Ratzinger. Człowiek ten, badający przeni-
kliwie rzeczywistość miarą słowa Bożego, 
widzi konieczność aktualizacji salomono-
wej prośby. Prosić o serce rozumne, to pro-
sić o „rozum otwarty na język bytu”, a co za 
tym idzie: budować wolność w perspekty-
wie relacji do Boga i człowieka. 

Prośmy więc Boga o serce rozumne, by-
śmy mogli w pełni korzystać z wolności, ja-
ką nam daje Chrystusowy Kościół i  wraz 
z  nim „przemawiać do  wolności wszyst-
kich, aby siły moralne historii pozostały si-
łami współczesności”. ■
Bibliografia: 
J. Ratzinger, Bóg i  świat, w:  Opera Omnia t.  XIII/2, 
2017 r.; Poznanie prawdy. Wykłady papieskie, 2017 r.; 
Uwolnić wolność, 2018 r.

Jakub Tokarz
rok II

„Serce rozumne” 
– wolność w myśli Josepha ratzingera
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