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M iesiąc maj jest szczególnie poświęcony 

czci Najświętszej Maryi Panny.  

W tym roku jest to miesiąc wyjątkowy, gdyż wła-

śnie 13 maja przypada 100 rocznica objawień 

Matki Bożej w Fatimie.  

Każdy z nas coś o Fatimie słyszał, coś  

o Fatimie wie, może nawet pielgrzymował.  

Na łamach Naszego Prądu proponujemy  

spotkanie z Orędziem Fatimskim w pigułce. 

Szczególnie ma temu posłużyć tekst  

ks. Krzysztofa Czapli SAC, dyrektora Sekretaria-

tu Fatimskiego w Zakopanem- Krzeptówkach, 

„Fatima wciąż wzywa.” Zapraszamy do refleksji 

nad pytaniem „o co chodzi w poświęceniu  

Niepokalanemu Sercu Maryi”, czy też do  

spotkania z Matką Bożą w Piśmie Świętym.  

Dla nas, Pallotynów miesiąc maj jest zawsze 

wyjątkowy, ponieważ z „Ołtarzewskiego  

Wieczernika” wyruszają głosić Dobrą Nowinę 

nowi kapłani. W tym roku 6 maja dzięki  

posłudze ks. kard. Kazimierza Nycza ośmiu  

diakonów naszego Stowarzyszenia przyjęło  

święcenia kapłańskie.  

W najnowszym numerze Naszego Prądu  

pragną się z nami wszystkimi podzielić  

świadectwem swojego powołania. 

 

Jest to także doskonała okazja do zapozna-

nia się z sylwetkami naszych Neoprezbiterów, 

jak również do wsparcia ich modlitwą oraz 

 do wytrwałej modlitwy o nowych kapłanów,  

duchowych synów św. Wincentego Pallottiego. 

W roku 2017 przypadają również rocznice 

dwóch wydarzeń, które w historii  

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego mają 

ogromne znaczenie. 110 lat temu pierwsi  

Pallotyni przybyli do Polski, a 90 lat temu  

czterech współbraci przyjechało do Ołtarzewa, 

by tutaj założyć wspólnotę pallotyńską  

w dawnym budynku szkoły rolniczej.  

Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się  

z krótkimi refleksjami na temat rocznic,  

jak również do działu „z życia współbraci”,  

gdzie możemy przeczytać o posługach jakie 

mieszkańcy Ołtarzewa podejmowali, czy nadal 

podejmują.  

Trwając w dziękczynieniu Bogu za dar  

objawień fatimskich, wsłuchując się  

w pozostawione nam orędzie, dziękując  

za posługę tylu współbraci pracujących w Polsce 

i poza jej granicami przez 110 lat, zawierzając 

siebie samych, nasze rodziny, naszych  

współbraci Neoprezbiterów Niepokalanemu 

Sercu Maryi wołajmy do Matki Najświętszej: 

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! 

Zapraszam serdecznie do lektury najnowsze-

go numeru Naszego Prądu.  

Ave Maria!  

Tekst: 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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W ieloletnią tradycją naszego Seminarium 

jest uczestnictwo 2 lutego w uroczystej 

Liturgii sprawowanej w archikatedrze św. Jana 

Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie.  

W tym roku Mszy świętej przewodniczył 

Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, arcybiskup 

metropolita warszawski.  

Katedra wypełniła się osobami konsekrowanymi 

posługującymi na terenie Archidiecezji  

Warszawskiej. Asystę liturgiczną oraz oprawę 

muzyczną uroczystości zapewnili alumni nasze-

go Seminarium. Eucharystia wpisała się w 21  

obchody Dnia Życia Konsekrowanego.  

Dzień Życia konsekrowanego 

 

Dniem świętowania narodzin dla Nieba św. 

Wincentego Pallottiego jest 22. stycznia. Z 

o k a z j i  u r o c z y s t o ś c i  k u  c z c i  

Ojca Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa 

Katolickiego, Eucharystii o godzinie 12:00, 

przewodniczył J. E. ks. bp Michał Janocha, 

biskup pomocniczy archidiecezji warszaw-

skiej. Podczas Mszy świętej, sprawowanej 

w kościele seminaryjno-parafialnym  

pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Apostołów w Ołtarzewie, kazanie 

wygłosił ks. Bogusław Bogdan SAC,  

ojciec duchowny naszego Seminarium. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił  

chór parafialno–seminaryjny 

„Cantus Firmus” pod dyrekcją ks. Dariusza  

Smolarka SAC. 

Uroczystość Założyciela 
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Królewicza. Stało się to przez posługę  

ks. Adama Kamizeli SAC, I Radcy Prowincji 

Zwiastowania Pańskiego SAC, podczas  

Eucharystii sprawowanej w kościele semi-

naryjno-parafialnym p.w. Najświętszej  

Maryi Panny Królowej Apostołów  

w Ołtarzewie, o godzinie 11:30. Homilię 

wygłosił  przełożony prowincjalny  

Prowincji Chrystusa Króla SAC, ks. Zenon  

Hanas SAC. W posługę lektora  

wprowadzono pięciu alumnów, natomiast  

akolity siedmiu.  Wprowadzenie w posługi lektora i akolity 

alumnów naszego Seminarium, odbyło się 

4 marca 2017 r., w święto św. Kazimierza 

Wprowadzenie w posługi 

N a tydzień przed świętami Zmartwych-

wstania Pańskiego w naszym  

Seminarium zapanowała bardzo rodzinna 

Zjazd Rodzin 

atmosfera. Do współbraci ze wszystkich 

roczników przyjechali rodzice i rodzeństwo. 

Mieliśmy więc doskonałą okazję do  

głębszego poznania naszych rodzin, a przez 

to i siebie nawzajem. W program spotkania 

wpisana była przede wszystkim modlitwa,  

a także konferencja ks. Krzysztofa  

Gajosa SAC, ojca duchownego, jak również 

uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej 

wystawiane przez nas w okresie wielkiego 

postu. Rodzice mieli również okazję poznać 

bliżej Zjednoczenie Apostolstwa Katolickie-

go, dzięki spotkaniu z s. Moniką Cecot SAC 

i świadectwom członków ZAK.  
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al. Marcin Majewski SAC 

C o byś zrobił, gdybyś wygrał 27 milionów 

złotych? Pewnie sporo ciekawych rzeczy,  

bo jest to niezła suma pieniędzy. A gdyby  

w jednym momencie z Polski wyjechało 27  

milionów osób? Jest to około ¾ całej liczby 

mieszkańców naszego kraju! Pewnie szukałbyś 

sąsiadów… A co byś zrobił, gdybyś dowiedział 

się, że w dzisiejszym świecie jest ponad  

27 milionów niewolników - ofiar handlu ludźmi? 

Ja byłem zaskoczony, zdenerwowany,  

zaniepokojony i zaproszony (4xZ).  

Byłem zaskoczony, bo w mediach o tym się 

milczy, lub mówi się naprawdę mało. O zjawisku 

dowiedziałem się dopiero od papieża Franciszka 

z jednej z Jego wypowiedzi umieszczonej w sieci. 

Lepiej zaś poznałem problem, oglądając film  

pt.: Nefarious, czyli Nikczemny handlarz dusz 

(reż. B. Nalot), który został wyświetlony  

przez Sieć Bakhita. 

Byłem zdenerwowany tym, że w dzisiejszym 

świecie mogą dziać się tak okropne rzeczy, 

że dzisiejsza cywilizacja dopuszcza okrutne  

wykorzystywanie człowieka przez człowieka,  

a na dodatek promuje prostytucję, która jest 

czystym przejawem niewolnictwa. Jest to  

dosłownie piekło na ziemi stworzone przez ludzi. 

Czymś nie do pojęcia jest sprzedawanie dzieci 

przez ich najbliższych, po to by dostać parę  

groszy. Człowiek jest traktowany jako przedmiot 

do zaspokojenia żądzy pieniądza, ciała i innych 

egoistycznych potrzeb. 

Byłem zaniepokojony, bo cały ogromny  

proceder nadal się rozrasta i staje się najbardziej 

dochodowym interesem na świecie. Z roku  

na rok coraz więcej ludzi staje się ofiarami  

handlarzy ludźmi, którzy działają jak mafia.  

Ta sytuacja sprawiła, że uświadomiłem sobie,  

że ja jako człowiek, chrześcijanin, kleryk  

nie mogę stać obojętnie wobec tego, co się dzieje. 

Przecież Polska jest także dotknięta problemem 

niewolnictwa, a na dodatek jest krajem  

tranzytowym, czyli przez nasz kochaną ojczyznę  

przemyca się niewolników za zachodnią granicę. 

Byłem zaproszony do walki z tą zbrodnią 

ludzkości. Po filmie, o którym już wspominałem, 

zawiązała się rozmowa na temat handlu ludźmi, 

a jej zwieńczeniem było zaproszenie do  

współpracy. Utworzyła się grupa kilkunastu 

osób, która pod przewodnictwem s. Joanny  

Lipowskiej FMM, zaczęła spotykać się, by lepiej 

poznać problem oraz wspólnie mu przeciwdzia-

łać. Jedną z pierwszych inicjatyw była modlitwa 

za ofiary handlu ludźmi w pierwszy piątek  

miesiąca o godz. 300 w nocy. Kolejną konkretną 

inicjatywą naszej grupy było zorganizowanie 

całonocnego czuwania modlitewnego dnia 

03.02.2017 r. w bazylice Świętego Krzyża  

w Warszawie. Spotkanie przebiegło pod hasłem 

„To są dzieci, nie niewolnicy!.” Całą modlitwę 

rozpoczęliśmy o godz. 2100 Eucharystią  

pod przewodnictwem biskupa pomocniczego 

archidiecezji krakowskiej Grzegorza Rysia,  

który w swej homilii podkreślił, że Jezus  

Chrystus utożsamia się ze wszystkimi cierpiący-

27 milionów…i 4 razy Z 

Tekst:  
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mi i poniewieranymi. Później modliliśmy się  

na różańcu, słuchaliśmy świadectw osób  

wyzwolonych oraz wielbiliśmy Boga za to, że dał 

nam możliwość wspólnej modlitwy i przywiódł 

tak wiele osób pragnących modlić się w intencji 

osób dotkniętych handlem ludźmi. Byliśmy  

bardzo szczęśliwi z tego, że aż 500 osób  

zdecydowało się na podjęcie duchowej adopcji, 

której celem jest wsparcie modlitewne  

na drodze wychodzenia z niewoli i w procesie 

uzdrowienia zranień. Widzialnym znakiem  

adopcji stały się opaski przekazane do domów 

chronionych dla ofiar handlu ludźmi m.in.  

w Polsce, w Niemczech, w Rumunii,  

we Włoszech. Czuwanie zwieńczyła projekcja 

wspomnianego wcześniej przeze mnie filmu. 

Od Ciebie zależy, co zrobisz po przeczytaniu 

tego artykułu. Jeśli chcesz dowiedzieć się  

więcej, odwiedź stronę www.siecbakhita.com.  

Ś 
wiat generuje coraz więcej hałasu, który  

męczy. Szukamy spokoju i chwil  

wytchnienia, ale często ich nie znajdujemy. 

Gdzie więc je znaleźć? Co lub kto może nam po-

móc, aby prawdziwie żyć?  

Medytacje Ziarno Słowa są zaproszeniem  

do chwili wytchnienia ze Słowem. Są propozycją 

dla tych, którzy chcą spotkać się z Bogiem,  

ale nie wiedzą, jak rozpocząć to spotkanie.  

Alumni pallotyńskiego seminarium  

w Ołtarzewie przygotowują na każdą niedzielę 

rozważanie do fragmentu Ewangelii. Czytając  

je lub ich słuchając mamy szansę doświadczenia 

Boga mówiącego do nas w każdej chwili,  

Boga bliskiego i pełnego Miłości. 

Ziarno Słowa to siew na przyszłość.  

Wierzymy, że medytacje te są pomocą na dro-

dze poznawania Boga-Słowa i dają chwile  

wytchnienia w codziennym życiu. Zachęcamy 

do zrobienia kroku w stronę Boga  

i medytowania nad Pismem Świętym –  

wraz z pallotyńskimi alumnami.  

Uśmiechnij się! Jesteś na dobrej drodze.  

Już dziś zasiej Ziarno Słowa i żyj Pełnią! 

Medytacje ukazują się na stronie pallotyń-

skiego seminarium (www.wsdsac.pl) w każdą 

sobotę. Aktualnie jest to czwarty rok medytacji. 

Można je przeczytać bądź odsłuchać.  

Ziarno Słowa jest także emitowane w każdą  

niedzielę na antenie internetowego radia  

Nowohuckie.PL.  

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu  

na facebook’u  

(www.facebook.com/ZiarnoSlowaSAC)  

oraz twitterze  

(www.twitter.com/Ziarno_Slowa).  

al. Dominik Gaładyk SAC 

Tekst:  
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W szyscy doskonale wiedzą, że Seminarium 

Duchowne jest nie tylko miejscem  

studiów teologicznych, ale jest to przede  

wszystkim przestrzeń integralnego dojrzewania 

do przyjęcia sakramentu Święceń, aby przez  

to stać „żywym obrazem Jezusa Chrystusa” (por. 

PDV 42). Skoro każde seminarium powinno  

być także środowiskiem wrastania w człowie-

czeństwie, nie dziwi więc fakt, że kultura  

od samego początku była i jest tak ważnym  

narzędziem wzrostu w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Ołtarzewie.  

Najbardziej widocznym przejawem  

jej obecności jest 60-letnia historia Teatru  

Seminaryjnego, a w sposób szczególny  

wieloletnia tradycja wystawiania Misterium  

Męki Pańskiej. Nie wiem, czy moi starsi  

współbracia, którzy w 1965 roku wystawili 

pierwsze Misterium, zdawali sobie sprawę,  

że właśnie rozpoczęli pisanie historii, która  

będzie trwała przez ponad pół wieku i stanie  

się wizytówką nie tylko Pallotynów, ale i całej 

okolicy. Wiele razy spotykałem ludzi, którzy 

słysząc nazwę Ołtarzew, kojarzyli ją głównie  

z naszym Misterium. 

Bezapelacyjnie Misterium Męki Pańskiej  

w Ołtarzewie jest swoistym fenomenem. Warto 

podkreślić, że od początku było i jest w całości 

przygotowywane przez kleryków! Każdy z nas 

może przez chwilę poczuć się reżyserem, scena-

rzystą lub aktorem. Jest to niezwykle rozwojowe 

wyzwanie, które nieraz odsłania drzemiące  

w nas ukryte talenty. Jednak cel pozostaje  

niezmienny: głoszenie Ewangelii o Jezusie.  

Myślę, że właśnie dlatego co roku do naszego 

seminarium przyjeżdżają takie tłumy. Nie gra 

aktorska (choć jest na dosyć wysokim poziomie), 

nie błyskotliwy scenariusz, nie sala teatralna  

(w tym roku pięknie odnowiona), ale właśnie 

wyjątkowa atmosfera modlitwy sprawia,  

że wciąż istnieje ogromne grono osób, które  

nie mogą sobie wyobrazić Wielkiego Postu bez 

przyjazdu do Ołtarzewa. 

Każde Misterium opiera się na modlitwie. 

Przed każdą próbą prosimy Pana o Jego Ducha, 

aby nas pobudzał do twórczości, a po każdej 

próbie dziękujemy za to, że możemy robić to dla 

Jego chwały. Podobnie jest przed i po każdym 

graniu. Modlimy się nie tylko za nas, ale przede 

wszystkich za tych, którzy do nas przyjadą,  

aby nic nie przeszkodziło im spotkać Jezusa. 

Coraz mocniej się przekonuję, że Misterium 

Męki Pańskiej nie jest dziełem mniej lub  

bardziej zdolnych kleryków, ale jest to realnie 

dzieło Jezusa, który posługuje się każdym z nas. 

Gdyby było inaczej, historia naszego teatru nie 

liczyłaby aż 60 lat. Każde dzieło budowane  

po ludzku rozpada się błyskawicznie, ale praw-

dziwe Boże dzieło trwa pomimo upływu czasu, 

zmiany przełożonych, w naszym wypadku  

niezależnie od pokolenia kleryków, którzy 

kształcą się w Ołtarzewie.  

Bardzo gorąco zapraszam do Ołtarzewa  

na Misterium Męki Pańskiej. Każdego roku  

możesz przeżyć razem z nami ostatnie godziny  

z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa!  

Niezależnie jak się czujesz czy doświadczasz 

radości i pokoju, czy trudności, a nawet kryzysu 

wiary, przyjedź i pozwól się zachwycić Miłością 

Boga, który dla Ciebie stał się człowiekiem,  

pozwolił się ukrzyżować, umarł i zmartwych-

wstał. Przyjedź i przekonaj się, że tylko On jest 

prawdziwym Źródłem Życia!  

Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie 

Tekst:  

al. Maciej Krzywiński SAC 
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Chciałbym rozpocząć tę krótką refleksję od 

tego, co w pracy jubileuszowej z okazji 100-lecia  

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego  

w Polsce napisał historyk ks. Stanisław Tylus. 

Obchodząc uroczyście 100-lecie pallotynów  

polskich, uświadamiamy sobie, że pokolenia 

pallotyńskie, które nas poprzedziły, napotykały 

na różne dylematy w kwestii realizacji charyzma-

tu Założyciela, jakim jest apostolstwo świeckich. 

Rozstrzygali je tamci ludzie, podejmując  

działania, które w świetle posiadanej przez nich 

wiedzy i istniejących wówczas możliwości,  

służyły ich rozwiązywaniu. Czasem mylili się, 

popełniając błędy, ale w ten sposób przecierali 

szlaki, które mogły okazać się pomocne  

w realizacji tego charyzmatu. Musimy stwierdzić 

z całą stanowczością, że historia pallotynów  

w Polsce wzbogaca nas o refleksję wynikającą  

z perspektywy czasowej. Uświadamia nam,  

że kształt naszego życia jest pochodną wyborów 

dokonywanych w przeszłości. Pallotyni  

minionych czasów podejmowali decyzje, których 

konsekwencje ponoszą dzisiejsze pokolenia. 

Dziesięć lat po jubileuszu 100-lecia  

pallotynów w Polsce można pokusić się  

o stwierdzenie, iż słowa ks. Stanisława Tylusa  

są nadal aktualne. Historia pallotynów w Polsce 

to ciąg wydarzeń, osób, które w szerszej  

perspektywie czasu wpływały i wpływają na to,  

w jaki miejscu, jako polscy pallotyni jesteśmy. 

Niewątpliwie takie pallotyńskie postacie jak:  

ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski  

są znane wszystkim pokoleniom pallotyńskim. 

To o tych osobach, ich zaangażowaniu i pasji 

Tekst: 

ks. Michał Łobaza SAC 

dowiadywałem się w nowicjacie. Nie tylko ja,  

ale również rzesze pallotyńskich nowicjuszy.  

Jak wiadomo pierwszym miejscem obecności 

pallotyńskiej były Jajkowce w archidiecezji 

Lwowskiej, gdzie ks. Majewski wraz  

z ks. Alojzym Hubnerem rozpoczęli budowanie 

struktury pallotyńskiej, m.in. poprzez  

organizowanie czasopisma Królowa Apostołów. 

Okres międzywojenny to również czas  

powstania dwóch ważnych placówek, które  

w historii pallotyńskiej zapisały się złotymi  

zgłoskami – Wadowice na Kopcu i Ołtarzew.  

Był to czas intensywnej działalności  

wydawniczej. Przełomowym momentem tego 

okresu było wydzierżawienie od redakcji 
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introligatorni i księgarni przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 71 i utworzenie Wydawnictwa 

Księży Pallotynów. Wiązało się to z ówczesną 

wizją przełożonego regionalnego ks. Wojciecha 

Turowskiego. Właśnie z tej działalności  

w tamtym okresie byli najbardziej znani  

Pallotyni.  

Ważnym momentem nie tylko dla  

Pallotynów, ale i całego duchowieństwa  

był okres II Wojny Światowej. Polska prowincja 

straciła w wyniku działań wojennych i obozach 

koncentracyjnych – jak podaje ks. Stanisław 

Tylus 37 członków- wśród nich są m.in. ks. Józef 

Stanek oraz ks. Józef Jankowski, beatyfikowani 

w 1999 roku.  

Po wojnie przystąpiono do odbudowywania 

struktury Stowarzyszenia Apostolstwa  

Katolickiego w Polsce. Tworzono nowe placówki 

nie zapomniano również o opcji wydawniczej, 

czego dowodem było utworzenie w 1948 roku 

wydawnictwa Pallottinum w Poznaniu.  

Ważną datą okresu powojennego jest niewąt-

pliwie rok 1947. Podczas kapituły generalnej 

wybrano przełożonym generalnym jedynego, jak 

dotychczas Polaka ks. Turowskiego. W tym też 

roku nastąpiła zmiana nazwy z dotychczasowego 

Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego  

na Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego.  

12 XI 1947 roku umiera ks. Alojzy Majewski, 

który przeszczepił pallotynów do Polski.  

Czas powojenny był okresem zmagania  

się z komunizmem. Pomimo wielu trudności 

związanej z walką ustroju komunistycznego  

z Kościołem, Pallotyni udzielali się na wielu  

polach działalności. Rozwijano działalność  

duszpasterską, wydawniczą, emigracyjną,  

edukacyjną,  misyjną .  Początek lat  

dziewięćdziesiątych przynosi ogromne zmiany 

polityczne i społeczne spowodowane upadkiem 

komunizmu w Polsce. Był to również czas  

przeobrażeń strukturalnych w łonie samej pol-

skiej prowincji. W 1993 roku doszło do podziału 

polskiej prowincji istniejącej od 1935 roku  

na prowincję Chrystusa Króla i prowincję  

Zwiastowania Pańskiego.  

Patrząc z perspektywy 110 lat na działalność 

pallotynów w Polsce można powiedzieć, iż była 

ona niezwykle dynamiczna. Księża i bracia,  

którzy tworzyli i tworzą obie polskie prowincje 

pracują nie tylko w Polsce, ale na wielu  

kontynentach głosząc Chrystusa. Wielu  

pallotynów ma swój ogromny wkład w rozwój 

kultury intelektualnej, poprzez pracę naukową  

i piśmiennictwo.  

Ten krótki tekst nie jest przedstawieniem 

chronologicznych dziejów, lecz raczej formą 

dziękczynienia tym wszystkich duchowym  

synom św. Wincentego Pallottiego, którzy mają 

swój wkład w rozwój Stowarzyszenia  

Apostolstwa Katolickiego w Polsce a także  

zachętą do refleksji nad jakże bogatymi  

pallotyńskimi dziejami.  

Zdjęcia: www.pallotyni.pl 



N a s z  P r ą d  

Już 4 października tego samego roku  

do Ołtarzewa przyjechało ośmiu kleryków,  

aby podjąć studia filozoficzne, niedługo kolejne 

kursy odbywały w domu swój nowicjat,  

jak również studia z zakresu filozofii. W latach 

1932-1936 studia filozoficzne odbywały się  

w Sucharach.  

Od 25 marca 1928 roku w parku  

Ołtarzewskim, w dawnym dworze rodziny  

Kierbedziów poświęcono kaplicę. Od roku 

szkolnego 1934/35 dzieci ze szkół w Ołtarzewie 

i Ożarowie Mazowieckim zostały objęte opieką 

duchową ks. Norberta Pellowskiego.  

Decyzją zarządu prowincjalnego w 1937 

roku rozpoczęła się budowa gmachu Wyższego 

Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.  

U roczystą Mszą świętą sprawowaną  

w kościele seminaryjno– parafialnym przez 

ks. Zenona Hanasa SAC w Niedzielę Męki  

Pańskiej rozpoczęliśmy świętowanie 90 lecia 

przybycia pallotynów do Ołtarzewa i 100  

rocznicy istnienia Wyższego Seminarium  

Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa  

Katolickiego w Polsce.  

Właśnie 9 kwietnia 1927 roku, jak podają 

seminaryjne kroniki: „w sobotę przed niedzielą 

palmową” w budynku dawnej szkoły rolniczej 

zakupionym przez księży pallotynów została  

odprawiona pierwsza Msza św., jak podkreślił  

w niedzielnej homilii ks. Adrian Galbas SAC–  

w łączności z miejscową ludnością. I tak jest od 

90 lat. W Ołtarzewie są sprawowane Msze  

święte, a księża i bracia posługują z mieszkań-

com Ołtarzewa i okolic.  

8 kwietnia 1927 pallotyni na stałe osiedlili  

się w Ołtarzewie. Pierwszymi, którzy podjęli  

tu swoją posługę byli ks. Franciszek Pauliński 

wraz z braćmi: Ludwikiem Krajewskim, Bolesła-

wem Grzybowskim i Jakubem Głowackim.  

Tekst: 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 
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Pomimo wielu trudności finansowych,  

trwających wykładów do wybuchu II wojny 

światowej udało się wybudować wschodnie 

skrzydło domu i postawić mury kościoła.  

W czasie wojny budynki były zajmowane 

przez wojska niemieckie, początkowo  

na szpital. Pomimo to, w listopadzie 1939 roku 

rozpoczęły się wykłady, w których uczestniczyli 

klerycy z innych seminariów między innymi  

z diecezji łódzkiej, chełmińskiej, płockiej,  

poznańskiej, werbiści, oblaci, klerycy z Potulic, 

trzej z diecezji pińskiej i jeden z włocławskiej.  

W sumie w wykładach uczestniczyło ponad 

sześćdziesięciu alumnów.  

Seminaryjny refektarz zaadoptowany  

na potrzeby seminaryjnej kaplicy był  

też miejscem, w którym współbracia w lutym 

1940 i w kwietniu 1941 przyjęli święcenia  

kapłańskie. Pomimo zagrożeń jakimi grozili 

okupanci, mieszkańcy Seminarium nieśli  

pomoc okolicznej ludności, a także  

partyzantom licznie obecnym w pobliskiej Pusz-

czy Kampinoskiej. Jednak ta działalność dopro-

wadziła do aresztowań. W maju 1941  

roku gestapo aresztowało czterech księży,  

kleryka, siedmiu braci i trzy osoby świeckie, 

które zostały wywiezione na Pawiak, a później  

do Auschwitz i Dachau. Wśród aresztowanych 

był bł. Józef Jankowski SAC.  

Całkowite zajęcie budynków seminaryjnych 

nastąpiło w czerwcu 1942 roku, a w roku 1944 

założono szpital. Kilku księży i braci pozostało  

w budynkach gospodarczych, skąd niesiono  

pomoc wszystkim potrzebującym.  

 

 

 

Po zakończeniu działań wojennych  

przystąpiono do dalszej budowy kościoła  

i skrzydła zachodniego. Już 2 maja 1948 roku 

bp Wacław Majewski dokonał poświęcenia  

kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Apostołów, konsekracji  

świątyni dokonał Prymas Polski Stefan  

Kardynał Wyszyński w dniu 16 maja 1953 roku. 

Od września 1948 roku do Ołtarzewa na stałe 

powrócili klerycy.  

Seminarium w Ołtarzewie jest miejscem,  

w którym odbywały się liczne sympozja  

naukowe, w których uczestniczyli między  

innymi kard. Karol Wojtyła, kard. Stefan  

Wyszyński, czy bł. ks. Michał Sopoćko.  

Działa również Centrum Teologii Apostolstwa 

„Pallottianum”, w którym można podjąć studia 

podyplomowe i doktoranckie z teologii  

apostolstwa czy teologii życia konsekrowanego.  

Od 25 marca 1993 roku Seminarium jest 

wspólnym domem formacyjnym dla dwóch 

polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego: Chrystusa Króla i Zwiastowania 

Pańskiego.  

90 lat domu w Ołtarzewie to doskonała  

okazja do dziękczynienia Bogu za wszelkie  

dobro, które nasze Stowarzyszenie w tym  

miejscu otrzymało, a szczególnie za tylu  

apostołów, którzy każdego roku wychodzą  

z ołtarzewskiego wieczernika realizując słowa 

Chrystusa zamieszczone na frontonie naszego 

Seminarium „Euntes docete omnes gentes” 

idźcie i nauczajcie wszystkie narody...  







N a s z  P r ą d  

P ochodzę spod Tomaszowa Mazowiec-

kiego – z osiedla wojskowego Nowy 

Glinnik. Pallotynów poznałem przez  

mojego proboszcza śp. ks. Marka  

S t rz e l ec kiego ,  kt ó ry  po s łu giwa ł  

na Glinniku. Kiedy byłem dzieckiem  

zaproponował dzieciom z parafii wyjazd  

na pallotyńską oazę i tak to się zaczęło.  

Od kiedy pamiętam w moim sercu  

pojawiało się pragnienie, żeby zostać  

księdzem. Wiele radości sprawiało mi  

służenie przy ołtarzu i lubiłem pomagać 

przy kościele. Nie należę do ludzi, którzy 

jakoś nagle się nawrócili i usłyszeli głos 

powołania. Ja po prostu zawsze chciałem  

i teraz wiem, że w moim przypadku Bóg 

akurat przez ten ciągły, cichy głos przywołał 

mnie do siebie.  

Czas seminarium był dla mnie przede 

wszystkim nieustanną drogą ku Bogu, ku 

drugiemu człowiekowi i ku sobie samemu. 

Tak to widzę z perspektywy lat. Każdego 

dnia podejmowałem na nowo współpracę  

z Panem Bogiem, by stawać się coraz  

bardziej posłusznym Jego natchnieniom. 

Lata seminarium niosły ze sobą również 
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mnóstwo upadków, które stały się  

motywem do przemiany serca i konkretne-

go nawrócenia. Kiedy teraz patrzę na  

siebie, na moją relację z Bogiem i z innymi 

przepełnia mnie wdzięczność dla Tego,  

który mnie powołał, za te ogromne dary, 

które włożył w moje ręce. Cieszę się  

i jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę  

stawać przy ołtarzu jako kapłan, bo w tym 

spełnia się również moje życiowe  

marzenie. Bardzo chciałem służyć Panu 

Bogu i bliźnim na tej drodze, a lata  

seminaryjne jeszcze bardziej rozpaliły  

w moim sercu to pragnienie. Widzę  

również ogromną zasługę innych ludzi, 

szczególnie tych, którzy w tym czasie byli 

najbliżej. Bez szczerych rozmów  

i wzajemnego wspierania się w trudnych  

chwilach byłoby niezwykle ciężko. Jedyne  

co przychodzi mi na myśl to po prostu  

wszystkim za wszystko podziękować. 

Wiem, że Bóg będzie kontynuował tą  

drogę, którą rozpoczęliśmy razem lata  

temu, dlatego proszę równocześnie  

o wsparcie modlitewne, abym mógł  

pokornie i wiernie pełnić dalej służbę 

przy moim Panu, któremu uwierzyłem. 

Ad infinitam Dei gloriam!  



N a s z  P r ą d  

U rodziłem się 30 maja 1989 roku  

w Mrągowie na Mazurach. Lata przed  

seminarium spędziłem w niewielkiej  

miejscowości Stare Czajki nieopodal Szczytna  

w diecezji warmińskiej.  

Historię mojego powołania trudno zawrzeć 

w krótkich zdaniach, jednakże im dalej będąc  

w formacji coraz to bardziej dostrzegam w niej 

poprzez konkretne znaki, działającą rękę  

Pana Boga.  

Od dziecka wiele razy towarzyszyły mi  

pragnienia bycia księdzem i w końcu po roku  

od zdanej matury, było to 5 marca 2010,  

podjąłem decyzję pójścia do seminarium.  

Po ludzku moje powołanie pallotyńskie można 

określić jako powołanie przez ulotkę. Było to  

za sprawą mojej  nieżyjącej  babci  

współpracowniczki pallotyńskiej. Bardzo wiele 

Jej zawdzięczam w rozwoju mojej wiary.  

To właśnie ona zafascynowała mnie postacią 

naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego. 

Miała ona jak na ów czas wiele publikacji  

poświęconych Jego osobie dlatego nie miałem 

większych wątpliwości, gdzie realizować swoje 

pragnienie bycia księdzem, czułem że Pallotyni 

są drogą na której mam je realizować . 

Przez lata formacji dążenia do kapłaństwa 

zrozumiałem, że najważniejsza jest wierność 

Panu Bogu w małych rzeczach.  

Chrystus nie oczekuje od człowieka  

powołanego rzeczy niemożliwych, chociaż nigdy 

nie obiecywał ludziom, którzy za Nim idą życia 

beztroskiej sielanki. Dlatego wierność przede 

wszystkim codziennej modlitwie, powierzania 
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Bogu swojego życia sprawia, że we wszystkich 

okolicznościach życia codziennego starałem  

się dostrzec ślad Jego obecności.  

We współczesnym świecie często od księdza 

wymaga się, by był ciepłym pracownikiem  

społecznym, będącym kreatywnym przemiłym 

działaczem. Chrystus jednak wymaga przede 

wszystkim wytrwania w Nim i głoszenia Go, 

dlatego swoim przykładem Ksiądz powinien 

ukazywać światu Chrystusa. Ksiądz jednak  

nie powinien zapomnieć, że głosić będzie  

Go mógł tylko wtedy, gdy będzie odkrywał Go 

przez przebywanie z Nim. 

 Mam świadomość tego, że misja  

kapłańska we współczesnym świecie nie jest 

łatwa, w sumie nigdy łatwa nie była, tylko  

że te trudności przybierają różne formy.  

Dlatego szczególnie przemawiają do mnie słowa 

św. Augustyna, raz wybrawszy wybierać muszę 

nieustannie. To każdorazowe wybieranie  

Chrystusa polega na trwaniu w wierności,  

czasami wręcz w walce o wierność Chrystusowi. 

Ale warto, bo Chrystus jest Prawdą.  

       B a r d z o by m  c h c ia ł  w  sw o i m  

kapłaństwie, głosić ludziom tę prawdę,  

że Chrystus jest Prawdą, że warto być  

Mu wiernym.  

 



N a s z  P r ą d  

U rodziłem się w Suwałkach, ale sporą 

część życia spędziłem w miejscowości 

Klembów nieopodal Wołomina. Mam  

dwójkę młodszego rodzeństwa. Moi rodzice 

przynależą do Domowego Kościoła.  

Dlaczego pragnę zostać księdzem? 

 Nie miałem żadnych objawień,  

w których Chrystus powiedziałby mi,  

że moim powołaniem jest zostać Jego  

kapłanem. Przemówił do mnie w inny  

sposób, znacznie subtelniej. 

 Zaczęło się od obdarowania mnie  

wierzącą i praktykującą rodziną.  

Dorastałem w domu, gdzie Bóg ma  

uprzywilejowane miejsce. Od młodości  

nasiąkałem wartościami chrześcijańskimi 

za co jestem wdzięczny moim rodzicom.  
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Moją więź z Bogiem rozwijałem dzięki 

służeniu jako ministrant, później lektor.  

Sakramenty, Słowo Boże – przenikały moją  

codzienność. Uczęszczałem na spotkania  

wspólnoty młodzieżowej Ruchu Światło – 

Życie. Tutaj doświadczyłem i poznałem  

na czym polega wspólnota. Niebagatelny 

wpływ na moją wiarę mieli również  

moi znajomi, którzy mają w sobie żywą 

wiarę. 

  

Wychowując się w takich warunkach 

stałem się otwarty na głos Boga. Nie był  

on głośny, ale natrętny. W liceum cały czas 

nachodziły mnie delikatne myśli o zostaniu 

księdzem.  

W trzeciej klasie osiągnęły one swoje 

apogeum. Doświadczyłem tego, o czym  

pisał św. Augustyn - „Niespokojne jest na-

sze serce dopóki nie spocznie w Tobie.”  

 

Spokój serca przyszedł, ale dopiero  

jak wstąpiłem do Stowarzyszenia  

Apostolstwa Katolickiego. 

 Teraz jestem szczęśliwy, co jest  

dla mnie najlepszym miernikiem dobrze 

rozeznanego powołania. Jestem Bogu 

wdzięczny za ten dar.  

Proszę Cię czytelniku, abyś pomodlił  

się za mnie, abym ten dar nieustannie  

rozwijał. 
 



N a s z  P r ą d  

Pax Christi! 

P ochodzę z Łosiowa, niewielkiej miejscowo-

ści na Dolnym Śląsku pomiędzy  

Wrocławiem a Opolem. Ma 40 lat, należę więc 

do grupy tak zwanych późnych powołań. Moja 

mama mieszka wciąż w Łosiowie, tato zmarł  

w 2000 roku. Mam dwóch starszych braci. 

Pochodzę z katolickiej rodziny, która zawsze 

była zaangażowana w życie własnej wspólnoty 

parafialnej. Jako nastolatek przeżyłem – co jest 

dość typowe dlatego okresu – czas buntu wobec 

tradycji i autorytetów, w tym Kościoła  

Katolickiego. Wmawiałem sobie, że inteligentni  

i wykształceni ludzie nie mogą w życiu kierować 

się wiarą w Boga. W tym czasie, moje rozmowy 

na tematy religijne miały charakter niekiedy 

dość gwałtowny. Po zdaniu matury studiowałem 

historię. Po ukończeniu studiów wyjechałem  

do Wielkiej Brytanii. Był to rok 2004 i wielu 

młodych ludzi , jest zresztą tak do dziś,  

wyjeżdżało do pracy za granicę. Życie na  

emigracji ukazało mi jak niszczące jest oddalenie 

się od Boga i podążanie wyłącznie za dobrami 

tego świata. W sumie przebywałem w Anglii 

przez pięć lat. Przeżywałem tam obok  

szczęśliwych dni również te smutne, a nawet 

upokorzenia. Nie miałem problemów  
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ze znalezieniem pracy i co się z tym wiąże dość 

szybko osiągnąłem stabilizację finansową,  

dobrze szła mi nauka języka angielskiego.  

Myślałem niekiedy o osiedleniu się na stałe  

w tym kraju. Sporo podróżowałem po świecie, 

odwiedzając nawet egzotyczne kraje. Ciągle  

jednak towarzyszyło mi poczucie tymczasowo-

ści. Czułem, że muszę coś wybrać -  

ale właśnie co? Osiedlić się na stałe, założyć 

rodzinę, wracać do Polski? Obserwując życie 

takich jak ja młodych emigrantów z Polski  

zauważyłem, że ta pewna pustka duchowa,  

której doświadczałem jest nie tylko moim  

udziałem, ale dotyka wielu. Pierwsze większe 

zarobione pieniądze wywołały we mnie  

złudzenie, że należy do mnie cały świat. W takiej 

sytuacji wartości duchowe przestają się liczyć,  

a nawet stają się niepotrzebnym balastem.  

Obserwowałem u moich przyjaciół i znajomych 

na emigracji, pojawiające się liczne problemy 

rodzinne, głównie spowodowane przez rozłąkę  

z bliskimi. Spoglądałem również na życie  

rodzimych mieszkańców Wysp, którzy  

w większości żyją tak jakby Boga nie było,  

co powoduje liczne frustracje, choć zdawałoby 

się, że pełny koszyk w supermarkecie  

do szczęścia wystarczy. Dokładnie pamiętam 

dzień, w którym pojawiła się w moim sercu myśl 

aby wstąpić do jakiegoś zgromadzenia  

zakonnego. Było to w kwietniu 2007 roku.  

Pamiętam nawet pokój, w którym wówczas  

siedziałem. Pomyślałem o jakimś zgromadzeniu 

zakonnym. W tym czasie nie byłem pobożny,  

nie uczęszczałem regularnie na niedzielną Mszę 

Św., nie odmawiałem pacierza. To mnie dziś 

utwierdza w przekonaniu, że łaska powołania 

jest w żaden sposób przez nas niezasłużona,  

jest czystym darem Boga, który powołuje kogo 

chce i kiedy chce. W tym miejscu przypominają 

mi się słowa mojego mistrza nowicjatu, który 

powiedział mi, że dar naszego powołania może 

być owocem gorliwych modlitw wielu pokoleń 

naszych przodków. W grudniu 2009 roku  

powróciłem ostatecznie do Polski. Nie miałem 

wówczas jeszcze do końca sprecyzowanych  

planów, co do swojej przyszłości. Dlaczego  

pallotyni? Może się to wydać dziwne, ale  

nie wiem do końca dlaczego. Wychowałem się 

przecież w parafii diecezjalnej. Myślałem  

o różnych zgromadzeniach zakonnych,  

o sercanach, jezuitach, ale w internecie  

wszedłem na stronę pallotynów i tam  

przeczytałem Testament duchowy św. Wincente-

go Pallottiego i stwierdziłem, że każdy katolik, 

nie tylko osoba duchowna, jest powołany  

aby świadczyć o Chrystusie i pociągać ku niemu 

innych, co było programem św. W. Pallottiego  

w XIX w. i jest aktualne do dziś. Dziękuję Bogu  

i Matce Najświętszej, którą uważam za swoją 

szczególną patronkę, za dar powołania,  

a ze swojej strony obiecuję modlitwę za Was 

wszystkich, Drodzy Czytelnicy. 

 

 

 



N a s z  P r ą d  

Pochodzę z Warszawy. Mam to  

s z c z ęś c i e ,  ż e  wy c h o wa ł e m s i ę  

w rodzinie katolickiej, w której częste  

zachęty rodziców do modlitwy lub Mszy 

Świętej były potwierdzane ich własnym 

przykładem ofiarnego dawania Bogu  

swojego czasu.  

Swoje dzieciństwo dzieliłem z bratem  

i dwiema siostrami, którzy są dla mnie  

teraz wielką pociechą i dumą. Wychowałem 

się również przy parafii Pallotyńskiej,  

w której świadectwo życzliwych i otwartych 

na ludzi kapłanów dawało mi poczucie  

Kościoła, w którym jest dla mnie miejsce. 

Formacja ministrancka i oazowa dawała 

piękny owoc w postaci pragnienia  

przebywania blisko Świętości.  

Dlatego też w czasie młodzieńczego bun-

tu nie porzuciłem kościoła, Mszy Świętych  

i modlitwy gdyż znajdowałem tam głęboki 

pokój i uczucie spotkania z Najwyższym. 

 Dobra, zrobiło się już tak  

cukierkowo, więc potrzeba by zejść  

 



№ 87 

na ziemię i opisać trochę sytuacji  

z drugiego krańca. Jednak nie chcę  

zagłębiać się w szczegółowe opowiadanie 

niemal niekończących się historii moich 

upadków moralnych i „krzywych akcji.” 

Niech więc wystarczy kilka faktów: druga 

klasa SP – zapytany przez nauczycielkę  

o to kim będę w przyszłości odpowiedzia-

łem: „księdzem”; piąta klasa SP – pierwsza 

butelka wódki wypita z kolegami. Potem 

życie pełne buntu, nienawiści do rodziców 

i wszystkich, którzy czegoś wymagają. 

Ucieczki z domu, nocne życie, alkohol.  

Na przełomie gimnazjum i liceum  

egzorcyzmy spowodowane drugim  

stopniem zniewolenia. Potem poważne 

zakochanie i sport powoli wyciągały mnie  

z nałogów i postawiły na nogi. 

 Co powiesz teraz drogi Czytelniku?  

Pytanie samo się nasuwa: jak można  

pogodzić te dwa akapity? Jak można  

godzić w sobie tyle sprzeczności?  

Otóż to wszystko i wiele więcej działo się 

w jednej osobie. Co więc mnie trzymało 

przy Bogu? Modlitwa rodziców. Ale nie od 

razu sobie to uświadomiłem. Momentem 

przełomowym było, gdy w klasie trzeciej 

liceum uświadomiłem sobie, że tato mnie 

kocha; a to, że nieraz dostałem w skórę było 

spowodowane troską o mnie i jednoczesną 

bezradnością w wychowaniu mnie.  

Poczułem się, że mam swoje miejsce, dom,  

rodziców. To wydarzenie zniszczyło bunt  

i nienawiść, które zatruwały moje serce. 

Czyste serce znów zrobiło się wrażliwe na 

sacrum oraz na obecność i głos Boga. Stąd 

już krótka droga do usłyszenia wezwania  

i odpowiedzi. 

 Teraz wchodzę w kapłaństwo.  

Rzeczywistość również pełną sprzeczności.  

Bo czy sytuacja w której grzeszne  

stworzenie ma władzę nad swym Stwórcą 

by Go sprowadzić w każdej chwili na ołtarz 

nie jest jakąś sprzecznością?  

Czy posługiwanie się takimi ludźmi  

jak ja, z taką historią, aby pomagać innym 

nie jest również czymś niebywałym?  

Zaskakująca jest logika Boża i zaskakujące 

są Jego prawa i zrządzenia. Mi pozostaje 

tylko patrzeć i być posłusznym Temu, Który 

„(...) jest Panem. Niech więc czyni co uznaje 

za słuszne.” 



N a s z  P r ą d  

P ochodzę z Ukrainy z Żytomierza. Żytomierz 

położony jest sto dwadzieścia kilometrów 

od Kijowa. Pochodzę z polskiej rodziny, w której 

wiara zachowała się dzięki babci. Bardzo  

zależało jej na katolickim wychowaniu mnie  

i mojego brata. To ona opowiadała nam historię 

naszej rodziny i uczyła się modlić. 

Dzisiaj chcę podzielić się z Wami tym,  

jak Pan Jezus działał i działa w moim życiu. 

Na kartach Pisma Świętego możemy  

przeczytać różne historie powołania.  

Do Mojżesza Bóg przemówił z krzewu ognistego. 

Do królów przemawiał przez proroków.  

Do proroków mówił w widzeniach i przez znaki. 

Do Maryi przyszedł archanioł Gabriel.  

Do mnie nie przemawiał przez widzenia,  

archanioł też nie przychodził. Bóg przemówił  

do mnie przez znaki, które starałem się  

rozpoznać. Bóg działa u mnie przez wydarzenia, 

obecność różnych ludzi w mojej codzienności. 

On sam poprowadził mnie do seminarium. 

Kiedy miałem cztery lata babcia zapisała 

mnie na katechezę i zaproponowała, abym został 

ministrantem. Prowadziła codziennie  

do kościoła i raz w tygodniu na religię.  

Uczyła pacierza, różnych modlitw i bardzo  

cieszyła się, bo naprawdę chciałem codziennie 

chodzić na Msze Świętą. Ważną rolę w moim 

religijnym wychowaniu spełniły siostry  

Pallotynki. One to prowadziły katechezę i lekcje 

języka polskiego. Przeżywałem również różne 

spotkania i rekolekcje. Obok mojego domu  

siostry mają swój klasztor. Kiedy babcia  

nie mogła ze mną iść do kościoła to siostry  

chętnie zabierały mnie ze sobą. 

Żyjąc wśród różnych ludzi wierzących  

i niewierzących zacząłem przeżywać bunt.  

To wolno, tego nie wolno. Musisz chodzić  

na katechezę, do kościoła. Zostałem wyrzucony  

z grupy ministrantów. Rzadko chodziłem  

na katechezę. Teraz widzę, że trudno było  

mi przejść od wiary babci, która zaprowadziła 

mnie na katechezę i wiary sióstr Pallotynek  

do mojego osobistego życia wiarą. Trudno było 

od pozornych zakazów i nakazów przejść  

do życia w wolności, którą daje Ewangelia. 
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Z czasem babcia przekonała mnie, abym 

chodził do kościoła przynajmniej w niedzielę. 

Prosiła proboszcza, aby przyjął mnie  

z powrotem jako ministranta. Dużo ze mną  

rozmawiała. Nadała kierunek memu myśleniu, 

poglądom. Przede wszystkim zachęcała  

własnym przykładem żebym chodził do kościoła 

i modlił się. Pewnej niedzieli spotkałem  

wikarego, który niedawno przyszedł do naszej 

parafii. On zaproponował abyśmy z kolegą  

przychodzili codziennie na Mszę Świętą, żeby 

pomagać mu w czytaniach i służbie. Zgodziliśmy 

się. I od tej niedzieli byłem codziennie na Mszy 

Świętej. 

Coraz bardziej angażowałem się w życie  

parafii. Zapisałem się na chór, koło teatralne, 

język polski. Zostałem również zaproszony  

do wspólnoty wieczernikowej („Mały Apostoł,”  

a potem „Młody Apostoł”). Chodziłem na  

pielgrzymki. Brałem udział w rekolekcjach  

powołaniowych. Te wszystkie wspólnoty,  

pielgrzymki pomogły mi utwierdzić się, że Pan 

Jezus wybrał mnie do kapłaństwa, ale mimo  

to nie podjąłem żadnego działania. W czasie 

ferii pojechałem na rekolekcje. Na konferencji 

ksiądz wikary mówił o matce Teresie z Kalkuty. 

Ona powtarzała, że gdy ktoś odczuwa w sercu 

powołanie to powinien przyjść i zobaczyć. 

Przyjść do zakonu, zgromadzenia, zamieszkać 

wśród braci, sióstr. Te słowa głęboko zapadły mi 

w sercu i postanowiłem tak zrobić. Złożyłem  

u proboszcza dokumenty i przygotowywałem się 

do postulatu. Przeżyłem roczny postulat  

na Ukrainie. Potem nowicjat w Wadowicach  

na Kopcu. Miałem skończyć nowicjat i wrócić  

na studia do seminarium na Ukrainie, ale  

po zakończeniu nowicjatu przełożony zadecydo-

wał, że zostanę w Polsce. Przyznam się, że nie 

chciałem tutaj zostawać. Teraz wszystko się 

zmieniło. Dziękuję Bogu, że jestem w semina-

rium w Ołtarzewie. Dziękuję również za swój 

kurs- kurs czyli moich współbraci, którzy razem 

ze mną rozpoczęli studia. 

Pierwszy rok w seminarium był dla mnie 

bardzo trudny. Słabo znałem język, dużo  

filozoficznych przedmiotów. Nie mogłem  

odnaleźć się w seminarium. Chciałem zostawić 

wszystko i wrócić na Ukrainę. Na koniec roku  

w sesji dostałem dwójkę z filozofii przyrody.  

Po ludzku to był koniec. Trudny przedmiot,  

bardzo wymagający profesor. Tylko pakować się 

i wyjeżdżać do domu. Bóg przemienił to trudne 

doświadczenie w dobro. Pan Jezus przez to  

doświadczenie pokazał mi wszystkie moje  

motywacje. Po co chcę zostać księdzem, co mam 

robić aby dobrze przygotować się do kapłaństwa. 

Zdarzenie to było przestrogą abym walczył  

o powołanie i chronił je. Z tego przykrego  

wydarzenia Bóg wyprowadził mnie jako  

zwycięzcę. Musiałem ciężko pracować żeby  

zaliczyć ten egzamin. To doświadczenie było 

znakiem ostrzegawczym na całe życie. Na pewno 

będzie jeszcze dużo różnych doświadczeń:  

dobrych i złych. To wszystko jest wpisane  

w moje życie. Ważne, abym pamiętał dla kogo 

chcę żyć, po co i jak. Chcę zostać księdzem  

aby sprawować sakramenty, po prostu być  

dwadzieścia cztery godziny na dobę z tymi  

którzy potrzebują poprzez posługę księdza  

przybliżyć się do Pana Boga.  



N a s z  P r ą d  

P ochodzę z parafii św. Szymona i Judy  

Tadeusza,  która  znajduje  s ię  

w Woronowie na Białorusi. Jest to  

pallotyńska parafia i stąd poznałem  

pallotynów.  

W tej samej miejscowości ukończyłem 

szkolę średnią, po której ukończyłem  

technikum mechaniczno-techniczne w  

Lidzie. Mając 21 lat w 2009 roku  

rozpocząłem moją przygodę w Stowarzy-

szeniu Apostolstwa Katolickiego.  

W czasie formacji poznałem charyzmat  

założyciela św. Wincentego Pallottiego. 

Formacje rozpocząłem w Chełmnie  

postulatem, który trwał miesiąc. Kolejnym 

etapem był nowicjat w Ząbkowicach  

Śląskich, był to czas bardzo intensywny, 

ciekawy ale i trudny. Miałem problemy 

zdrowotne, ale z pomocą Pana Boga  

i życzliwych ludzi przetrwałem rok  

formacji.  

Po roku nowicjatu, przed wstąpieniem 

do Seminarium. 26 sierpnia 2010 roku  
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mieliśmy obłóczyny, założyliśmy pierwszy 

raz w życiu strój stowarzyszenia, sutanny.  

Sześć lat formacji w Seminarium  

nauczyło mnie wielu dobrych aspektów  

duchowych i ludzkich. To były lata  

ciekawych wykładów, relacji ludzkich,  

praktyk duszpasterskich, sportowych  

rozgrywek oraz wyjazdów po Polsce  

i za granicą. Po pięciu latach seminarium 

spędziłem rok dziekanki w Ząbkowicach 

Śląskich.  

Swoją drogę kapłańską powierzam  

Maryi i naszemu Założycielowi, który  

od początku formacji jest dla mnie ważnym 

wzorem naśladowania Pana Boga.  
 



N a s z  P r ą d  

Pax Christi. 

P owołanie jest tajemnicą i nikt  

z powołanych nie jest w stanie  

odpowiedzieć, dlaczego właśnie ja. Znając 

swoje słabości, grzechy, niewierności i braki 

w miłości, nie wiem, dlaczego Bóg wybrał 

właśnie mnie do misji miłości w Stowarzy-

szeniu Apostolstwa Katolickiego. Wybrał, 

zaprosił i wiernie trwa w swojej decyzji  

po dziś dzień. Jest to wielka tajemnica  

Bożego wybraństwa i miłości potężniejszej 

niż wszystkie moje grzechy i niewierności. 

 

 

 

Tajemnicą jest również ludzkie serce  

i to wszystko, co się w nim dokonuje  

szczególnie, kiedy przychodzi i zaczyna 

działać w nim BOŻA MIŁOŚĆ. Dlatego 

trudno jest spisać historię powołania  

nawet osobistego. "Działać" to znaczy 

uzdrawiać, oczyszczać przemieniać  

i uświęcać. W moim przypadku jedno jest 

jasne i pewne, że mimo wielu  

własnych pomysłów na moje życie, Kocha-

jący Bóg wiernie przychodził w cichym 

szepcie zaproszenie: A ty Adrianie zostaw 
to wszystko i pójdź za mną.  

Mijały lata a ja z uporem maniaka  

zamiast zdać się na Bożą wolę, ciągle 

wszystko chciałem robić po swojemu.  

Z jednej strony rozumiem Panie Boże, 

ale ...  

I tak mijały lata, o których długo  

by można było napisać, ale to już inna  

historia.  



KS. ADRIAN JÓŹWIAK SAC 
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Bo dziś ten urodzony w Poznaniu  

w lipcowy dzień w 1975 roku w rodzinie 

Andrzeja i Marii Jóźwiaków uwierzył  

w Bożą miłość i postanowił na nią  

odpowiedzieć. Wstępując do Pallotynów, 

aby to w tej konkretnej rodzinie zakonnej  

zrealizować i wypełnić swoje powołanie.  

 

Wstępuje by naśladować życie swojego  

Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa na wzór  

i w duchu swojego świętego Ojca  

Założyciela św. Wincentego Pallottiego. 

Prowadzony przez Królową Apostołów chce 

służyć Kościołowi i ludziom, do których 

zostanie posłany, aby być światkiem  

nieskończonej Bożej Miłości i Miłosierdzia. 

Potężniejszej niż wszystko, co ludzkie  

i doczesne.  

 

Czym jest powołanie dla mnie? 

 

Cichym szeptem, tajemniczym głosem  

lub doświadczeniem tajemnicy własnego 

serca, który trzeba usłyszeć i na niego  

odpowiedzieć...  



Modlitwa Anioła z Fatimy 

 

O Boże mój, wierzę w Ciebie,  

Uwielbiam Ciebie, Ufam Tobie i miłuję Ciebie. 

Proszę Cię o przebaczenie dla tych,  

którzy w Ciebie nie wierzą, 

Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają  

i Ciebie nie miłują. 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. 

W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję  

i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,  

Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,  

obecnego na ołtarzach całego świata,  

jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa  

i obojętność, którymi jest On Obrażany. 

Przez nieskończone zasługi  

Jego Najświętszego Serca  

i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,  

proszę Cię o łaskę nawrócenia  

biednych grzeszników. Amen 
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O to Matka skierowała do nas konkretny 

apel, domaga się wysłuchania, podjęcia, 

zrealizowania go. Przypomniał o tym  

Benedykt XVI w następujący sposób: „Trwa 

cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, 

a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; 

dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, 

którą dała nam Maryja. Także w obecnym utra-

pieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych for-

mach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz ko-

niecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której 

Matka Boża udzieliła dzieciom.” 

   Treść wezwania Fatimy. 

Zapytajmy zatem: czego wymaga od nas 

Matka Boża, której głos usłyszał świat  

w Fatimie? Jakie są Jej wskazania, dziś nam tak  

potrzebne, a wręcz konieczne w obliczu „zła, 

które w najprzeróżniejszych formach grozi zdep-

taniem wiary” - jak stwierdził Benedykt XVI? 

 Pamiętamy, iż Maryja zaprosiła dzieci,  

by przychodziły każdego 13. dnia przez kolejne 

miesiące. Obiecała, że później powie im, kim jest 

i czego pragnie. Na początku objawień przedsta-

wiła im wizję piekła, a dopiero później przekaza-

ła zasadniczą treść Orędzia. Pedagogia Matki 

Bożej nie była tu przypadkowa. Maryja ukazała 

bowiem świat w zupełnie innej optyce, rozsze-

rzyła nasze patrzenie, które zdominowane zosta-

ło przez to, co doczesne i zmysłowe. Treść wizji 

otwiera nam oczy i uświadamia, iż rzeczywistość 

wokół nas to nie tylko to, co dostrzegają zmysły. 

Zwróćmy uwagę na to, iż objawienia w Fatimie 

mają miejsce w czasie, kiedy trwa I wojna świa-

towa. Niemal natychmiast po jej zakończeniu 

wybucha rewolucja komunistyczna, a następnie 

świat doświadcza cierpień II wojny światowej. 

W perspektywie doczesności można by zatem 

stwierdzić, iż gdyby nie było np. Lenina, nie 

byłoby rewolucji, czy też bez Hitlera nie byłoby 

II wojny światowej. Natomiast Fatima daje nam 

do zrozumienia, iż tego rodzaju myślenie jest 

błędne, gdyż czym innym jest przejaw zła,  

 

Tekst:  

Dyrektor sekretariatu fatimskiego w Zakopanem 

ks. Krzysztof Czapla SAC 

Fatima to nie tylko fakt objawień. To nie tylko 

piękna figura w świątyni, czy też niesiona  

na feretronie w czasie różańcowej procesji.  

Fatima to słowo, które prowadzi nas nie tylko 

do sanktuarium w Portugalii, lecz rodzi  

świadomość żywej obecności Maryi, która  

przychodzi do swoich dzieci z konkretnym  

wezwaniem... 
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a czym innym jego źródło. Skoro tak, to należy 

wybrać inne środki zaradcze, inne lekarstwo  

na doświadczane zło. Świat zamknięty w docze-

sności zmaga się z jakże różnorodnymi przeja-

wami zła, ale nie może znaleźć właściwego na 

nie panaceum. Maryja 

ukazała inną drogę. 

Trzeba nam szukać  

i okiełznać zło u źródła, 

usunąć przyczynę, a nie 

skupiać całej uwagi jedy-

nie na jego wielorakich 

skutkach. Oto dlaczego ukazana została wizja 

piekła. 

 A zatem, czy po 100 latach od objawień 

jesteśmy świadomi treści wezwania Fatimskiej 

Pani? Można by je w prosty sposób streścić, 

odwołując się do trzech części fatimskiego  

sekretu. Znamy ich treść, a tym samym znamy 

pełną treść Orędzia. Wskazuje ono bardzo  

konkretne źródło wszelkiego zła na świecie –  

to treść I tajemnicy. Mówi ponadto, iż Bóg  

ofiarowuje nam pomoc przez Niepokalane Serce 

Maryi – to II część sekretu. Jeśli jednak dalej 

będziemy trwać w grzechu, jeśli nie podejmiemy 

wskazanej przez Niebo drogi, doświadczymy 

strasznego oczyszczenia i cierpienia – o czym 

mówi ostatnia część tajemnicy. Zauważmy, iż  

w ten sposób interpretując Fatimę, jakże szerzej 

postrzegamy Orędzie, które winno nas zainspi-

rować do wyjścia poza dotychczasowe formy 

duszpasterskie. 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca  

Maryi. 

Zasadniczo pobożność fatimska związana 

jest z 13. dniem danego miesiąca, szczególnie  

od maja do października. Jest to dziś bardzo 

piękna i różnorodna w swej formie tradycja.  

Nie może nam to jednak przysłonić faktu,  

iż wezwanie Maryi jest o wiele szersze i bogat-

sze, a istota Przesłania nie skupia się jedynie  

na 13. dniu miesiąca. Świadomi jesteśmy  

wezwania Maryi do codziennej modlitwy  

różańcowej, do nawrócenia, do pokuty. Ale to 

wszystko nie wyczerpuje pełnej i zasadniczej 

treści Fatimy. Istotą Przesłania jest bowiem 

Serce, tzn. dar nabożeństwa do Niepokalanego 

Serca Maryi. Fatimska Pani przychodzi do  

swoich dzieci, ukazując drogę ratunku przed 

złem i sposób przemiany całego świata. 

„Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabo-

żeństwo do mego Niepokala-

nego Serca” - oto lekarstwo 

na grzech. Jeśli zrobi się to, 

jak mówiła Maryja, o co  

prosi Bóg, wiele dusz zosta-

nie uratowanych przed  

piekłem, wojna się skończy, 

nastanie pokój na świecie, nie będzie głodu, 

sprawiedliwi nie będą prześladowani, Rosja się 

nawróci i jej błędy nie będą rozlewać się po świe-

cie, nadejdzie czas tryumfu Jej Niepokalanego 

Serca. 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca, co 

należy podkreślić, ma wymiar poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Matki Bożej oraz  

wynagrodzenia za grzechy w pierwsze soboty 

miesiąca. Poświęcenie się Sercu Maryi bardzo 

często łączone jest z prośbą skierowaną do  

Papieża, by ten poświęcił Rosję w kolegialnej 

jedności z biskupami. Jednak apel ten dotyczy 

również każdego z nas, byśmy sami poświęcali 

się Jej Niepokalanemu Sercu. 

Poświęcenie jednak to nie wszystko. Prośba 

Matki Bożej zawiera również wezwanie do  

wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca.  

A mianowicie: przez pięć kolejnych miesięcy,  

w pierwsze soboty, w intencji wynagradzającej, 

powinniśmy przystąpić do spowiedzi św., przyjąć 

komunię św., odmówić jedną część różańca oraz 

przez 15 minut rozmyślać o obecności Maryi przy 

Jezusie, rozważać tajemnice różańcowe.  

To rozmyślanie, co istotne, jest odrębnym  

elementem nabożeństwa i nie należy go  

utożsamiać z modlitwą różańcową. 

Taki właśnie kształt Fatimy został również 

przypomniany w Polsce w 1946 roku z racji  

poświęcenia naszego Narodu Niepokalanemu 

Sercu Maryi. I taką drogę ocalenia, przez  

Niepokalane Serce Maryi, wybrała wówczas  

Polska, dzięki wskazaniu Prymasa Polski  

kard. Augusta Hlonda. 

Oto Matka skierowała  
do nas konkretny apel,  

domaga się wysłuchania,  
podjęcia, zrealizowania go. 
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Ramy pobożności fatimskiej. 

Podsumowując nasze rozważania, ogarniając 

zmysłem wiary wielość faktów i wydarzeń,  

jak również to, iż 6 czerwca 2017 r. zostanie  

ponowiony przez Episkopat Polski akt  

poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi,  

należy zwrócić uwagę na następujące kwestie 

dotyczące pobożności fatimskiej, a w sposób 

szczególny pobożności fatimskiej w Polsce. 

Pierwsza. Jubileusz Fatimy przynagla, by  

w praktyce duszpasterskiej powrócić do pełnego 

przeżywania dnia 22 sierpnia, czyli wspomnienia 

Maryi Królowej. Dzień ten bowiem, zgodnie  

ze wskazaniem Papieża Piusa XII, łączy się  

z zarządzeniem ponawiania poświęcania się  

Niepokalanemu Sercu Maryi, a co czynić winien 

tego dnia cały Kościół. 

„Po długiej tedy i dojrzałej rozwadze - mocą 

apostolskiej naszej władzy ustanawiamy święto 

Królowej Maryi, które ma być obchodzone  

w całym świecie w dniu 31 maja (dziś 22 sierpnia 

– dodatek autora). Nakazujemy również, aby 

tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju  

ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi. W nim 

bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, 

triumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju”  

/Pius XII/ 

Druga. Bardzo bogata tradycja 13. dnia  

miesiąca nie może nas zwolnić z powszechnej 

praktyki nabożeństwa wynagradzającego  

w pierwsze soboty miesiąca. Wyzwaniem staje 

się dziś, by pogłębić pobożność fatimską i by jej 

właściwy kształt zafunkcjonował w praktyce 

duszpasterskiej w parafiach oraz w świadomości 

Ludu Bożego. Ponadto czymś istotnym jest,  

by obok upowszechnienia tego nabożeństwa, 

poczynić starania idące w kierunku jego  

ujednolicenia. Nabożeństwo to bowiem, co do 

swojej struktury, warunków zostało bardzo  

konkretnie nakreślone przez Matkę Bożą  

i nie powinno być modyfikowane w sposób  

dowolny. „Nie zapomnieć o intencji jako wyna-

grodzenie, która jest bardzo ważnym elementem 

pierwszych sobót. 

10 grudnia 1925 r. zjawiła się Najświętsza 

Panna w Pontevedra a z boku w jasności  

Dzieciątko. […] Potem powiedziała Najświętsza 

Panna: Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone 

cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez 

bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią.  

Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć  

i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci  

obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami 

tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty 

odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św.,  

odmówią jeden różaniec i przez 15 minut  

rozmyślania nad piętnastu tajemnicami  

różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 

zadośćuczynienia”  

Trzecia. Polska poświęciła się Niepokalane-

mu Sercu Maryi w 1946 roku; przez ten akt  

zostały zaciągnięte konkretne zobowiązania. 

Jeśli wypełniliśmy prośbę Maryi dotyczącą  

poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, nie 

możemy zapomnieć, iż drugim równie istotnym 

elementem tej samej prośby jest Komunia św. 

wynagradzająca w pierwsze soboty miesiąca. 

Dlatego też koniecznością się staje, by przywołać 

do świadomości te niezwykle ważne wydarzenia 

z naszej historii oraz by na wierności złożonym 

ślubowaniom Niepokalanemu Sercu Maryi  

rozwijać pobożność fatimską. „Poświęcenie  

jasnogórskie narodu polskiego Niepokalanemu 

Sercu Maryi było najwspanialszym aktem hołdu 

złożonym przez Polskę Bogarodzicy. Podobnej  

manifestacji, podobnych tłumów Jasna Góra  

nie widziała nigdy przedtem. 
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i Maryją, która jest tylko stworzeniem -  

w pobożności ludowej naśladują cześć  

oddawaną Sercu Chrystusa przez: oddanie się 

Jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot 

zakonnych i narodów, zadośćuczynienie przez 

modlitwę i umartwienie, dzieła miłosierdzia  

i praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca”        

„Fatimska trzynastka” 

W jakże wielu świątyniach obecny jest  

fatimski znak Matki Bożej. Bardzo popularne  

są czuwania czy też procesje różańcowe organi-

zowane 13. dnia miesiąca. Dlatego też, kierując 

się troską o właściwy kształt pobożności  

fatimskiej, koniecznością staje się przypomnie-

nie, iż Matka Boża przekazała nam prośbę  

samego Boga, który „pragnie ustanowić na 

świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego  

Serca.” Pożytecznym i ważnym w tym względzie 

będzie również pogłębienie znajomości  

prawdziwej treści objawień, które przez lata 

zbyt mocno zostały naznaczone elementem  

sensacji i oczekiwania na ujawnienie proroctwa 

dotyczącego przyszłych losów świat. I w ten 

sposób powracamy do praktyki duszpasterskiej 

związanej z tzw. „fatimską trzynastką”, czyli 13. 

dniem miesiąca. Ten fatimski dzień potrzebuje 

dziś duszpasterskiego wysiłku, by uformować 

jego tożsamość i nadać 

mu właściwy duchowy 

kształt. Stać się to 

może np. przez wpro-

wadzenie pewnej  

bardzo prostej zasady, 

a mianowicie: każdego 

13. dnia danego  

miesiąca winna być przywoływana treść Orę-

dzia. Odniesieniem w modlitwie, w treści gło-

szonej homilii w tym dniu winny być słowa 

Matki Bożej, ich przywołanie, zaakcentowanie, 

właściwe zinterpretowanie. Wówczas w sposób 

bardzo naturalny w pełnym kształcie wybrzmią 

treści związane nie tylko z różańcem, pokutą  

i nawróceniem, lecz również z nabożeństwem 

do Niepokalanego serca Maryi. 

 

Sama Matka Najświętsza wyraziła życzenie 

w Fatimie, aby poświęcono świat Jej  

Niepokalanemu Sercu. Ale jednym i tym samym 

zdaniem wyraziła także życzenie o Komunię św. 

wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca” 

Czwarta. W dniu 14 grudnia 2001 roku  

opublikowane zostało, za zgodą Ojca Świętego 

Jana Pawła II, Dyrektorium o pobożności  

ludowej i liturgii; miało stać się ono dla  

duszpasterzy pomocą, by wierni mogli wzrastać 

w Chrystusie. Punkt 174, przywołanego  

Dyrektorium, poświęcony został Niepokalane-

mu Sercu Maryi, a jego treść jest niezwykle  

pouczająca. Niejednokrotnie bowiem można 

spotkać się z różnego 

rodzaju wątpliwo-

ściami dotyczącymi 

poprawności kultu  

i  wynagrodzenia  

Niepokalanemu Ser-

cu Maryi. Znajduje-

my tu wykładnię  

Nauki Kościoła i stosowne uporządkowanie. 

„Cześć dla Niepokalanego Serca Maryi  

rozpowszechniła się bardzo po Jej objawieniach 

w Fatimie w roku 1917. W 25. rocznicę tych  

objawień, w roku 1942, Pius XII zawierzył  

Kościół i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu  

Sercu Maryi, a w roku 1944 wspomnienie  

Niepokalanego Serca Maryi zostało rozszerzone 

na cały Kościół […]. Formy kultu Niepokalanego 

Serca Maryi - zachowując nieprzekraczalny  

dystans między Synem, prawdziwym Bogiem,  

Bardzo bogata tradycja 13. 
dnia miesiąca nie może nas 

zwolnić z powszechnej praktyki 
nabożeństwa wynagradzającego  
w pierwsze soboty miesiąca.  



Nabożeństwo I sobót miesiąca 

I Spowiedź wynagradzająca 

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać  
przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub  
nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna 
Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce  
Maryi zatriumfowało wśród nas. 

II Komunia święta w intencji wynagradzającej 

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem 
pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu 
Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić  
za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem  
kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię 
wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.  
Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia,  
który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie 
wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, 
aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska  
dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają  
Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami,  
Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. 

III Różaniec 

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić 
różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych 
bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych,  
którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.  
Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam 
wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca  
i Najświętszego Serca Jezusowego. 

IV Rozmyślanie nad tajemnicą różańca 

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! 

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze 

soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce 

te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną 

Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością,  

ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ 

pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie –  

ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia  

za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać  

w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, 

bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze  

możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. 

Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie! 

www.sekretariatfatimski.pl 
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M aryja, Matka Jezusa, towarzyszy  

założonemu przez Niego Kościołowi  

od pierwszych chwil Jego istnienia. Kiedy Jezus 

wypowiedział na Kalwarii słowa swego  

testamentu: „Niewiasto, oto Syn Twój”,  

„Oto Matka twoja”, wówczas „uczeń wziął Ją  

do siebie” (J 19, 26-27). Maryja natomiast  

ze swej strony z pokorą i delikatnością weszła  

do jego nowego domu, którym stał się Kościół. 

Od tej godziny Jej serce, przemienione  

i przepełnione Bożą łaską, stało się na zawsze 

otwarte na życie wszystkich uczniów wierzących 

w Chrystusa. 

Biorąc do siebie Maryję jako Matkę, Jan  

apostoł sprawił, że wszyscy wierni członkowie 

Kościoła dostrzegają w Niej swą duchową Matkę, 

wpatrują się w Jej wzór i wsłuchują się w Jej 

słowa. On też w swej Ewangelii zapisał Jej słowa, 

w których jest zawarte ponadczasowe przesłanie. 

W czasie godów w Kanie Galilejskiej Maryja  

wypowiada tylko jedno zdanie, skierowane  

do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam  

powie” (J 2, 5). To zdanie jednak zawiera  

wszystko, co kryło się w Jej sercu i co ze swej 

strony chciała przekazać Kościołowi.  

Najpierw odsłania ono pełną wiarę w Jezusa, 

Jej Syna. Kiedy był jeszcze dzieckiem,  

przechowywała w swym sercu słowa Bożego  

objawienia, przekazane przez anioła i pasterzy, 

jak również wszystkie wspomnienia  

o wydarzeniach z pierwszych lat Jego życia.  

Rozważała je, aby zgłębić nadprzyrodzoną  

tajemnicę swego Syna (Łk 2, 19. 51). Serce Maryi 

stało się niejako skarbcem, w którym  

gromadziła wszystkie sprawy związane z życiem 

swego Syna. Na tamtym etapie swego duchowe-

go rozwoju nie była jeszcze w stanie zrozumieć 

wszystkiego, co anioł Gabriel, pasterze, prorok 

Symeon i prorokini Anna mówili o Jezusie. Gdy 

jednak wiele lat później stanęła u Jego boku  

w Kanie Galilejskiej, już wiedziała, jaką postawę 

należy przyjąć w stosunku do Niego.  

Wierzyła, że Jezus swym słowem może uczynić 

wszystko, co jest zgodne z wolą Jego Ojca,  

dlatego bez cienia wahania i wątpliwości  

powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko,  

cokolwiek wam powie.” Słowa te wypowiedziała 

z tak wielką siłą przekonania, że gdy potem  

Jezus polecił sługom wykonać czynność  

pozbawioną sensu (nalać wody do wielkich  

stągwi kamiennych, a potem zaczerpnąć z nich  

i zanieść staroście weselnemu), wypełnili Jego 

polecenie. Tym sposobem niezłomna wiara  

 

ZRÓBCIE WSZYSTKO,  
COKOLWIEK WAM POWIE (J 2, 5) 

Tekst:  

Wykładowca Pisma Świętego w WSD i UKSW 

ks. prof. Franciszek Mickiewicz SAC 
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Maryi oraz ślepe posłuszeństwo sług umożliwiły 

spełnienie się pierwszego znaku w działalności 

Chrystusa oraz przyczyniły się do wzbudzenia 

wiary w uczniach (J 2, 11).  

Owe słowa Maryi ukazują też Jej wielkie 

zatroskanie o ludzi. W Kanie Galilejskiej  

Jej niezwykła wrażliwość ujawniła się  

w tym, że szczerze zmartwiła się brakiem wina. 

Jan ewangelista,  

opisujący to wydarze-

nie, daje do zrozumie-

nia, że nie jest ważny 

powód tego incydentu 

(skąpstwo lub ubó-

stwo nowożeńców, 

nieoczekiwanie wielka 

liczba gości, czy też 

może ich nieumiarkowanie w piciu wina?). 

Istotne było to, że wesele lada chwila mogło 

przeobrazić się w żałobę, a wówczas gospodarze 

okryliby się wstydem i przez wiele lat  

Galilejczycy wyśmiewaliby ich, że nie potrafili 

właściwie urządzić uczty weselnej. Maryja jako 

pierwsza zauważyła ten kłopot. Choć Jezus  

do tej pory nie uczynił jeszcze żadnego cudu, Jej 

czułe serce, od dawna zgłębiające tajemnicę  

Jego narodzenia i życia, wiedziało, że musi wyjść 

z dość niezwykłą inicjatywą. Nawet w takiej 

chwili jednak Maryja pozostała delikatna  

i taktowna. Dyskretnie, na osobności, bez  

wywierania żadnego nacisku na Syna,  

powiedziała: „Nie mają wina” (J 2, 3). I choć 

Jezus dawał do zrozumienia, że jeszcze nie  

nadeszła Jego godzina, by się w pełni objawić 

światu (por. J 2, 4), to właśnie Jej  

wstawiennictwo sprawiło, że dokonał  

pierwszego znaku, którym rozwiązał zaistniały 

problem i zarazem objawił swą chwałę tak, iż 

„uwierzyli w Niego Jego uczniowie”  

(J 2, 11). Również dzisiaj taką funkcję spełnia  

Matka Chrystusa we wspólnocie Kościoła.  

Podobnie jak w czasie publicznej działalności 

swego Syna, zawsze pozostaje w cieniu, mimo to 

jednak jest dla nas 

wymownym zna-

kiem oraz wzorem 

zawierzenia słowu 

Bożemu, doskona-

łej pobożności  

i pełnego miłości 

s t o s u n k u  d o  

Chrystusa. Ona 

poznała Boga i Jego moc w sposób wręcz  

doświadczalny. Uczyła się wychwalać Boga  

całym swoim życiem. Rozważała głęboko  

w sercu słowa Pana. Była otwarta na światło  

i moc Ducha Świętego, a napełniona Nim,  

wielbiła Boga i służyła Mu z wielką pokorą 

i oddaniem. Teraz jest najlepszą Wychowawczy-

nią – i każdego z nas, i każdej wspólnoty ludzi 

modlących się do Boga. Ona idzie razem z nami 

przez życie, aby także nas uczyć zawierzenia 

Bogu i każdego z nas doprowadzić do swego 

Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Możemy być 

pewni, że jeśli któregoś dnia zdarzy się nam Go 

zagubić, odejść od Niego lub stracić Go z oczu, 

Ona pomoże nam Go odnaleźć, gdyż zawsze Jej 

zależy na tym, byśmy żyli Jego Ewangelią  

i wypełniali Jego wolę. Swoją dyskretną obecno-

ścią we wspólnocie wierzących umacnia nas  

i wciąż na nowo powtarza słowa, które teraz 

możemy traktować jako Jej testament  

pozostawiony dla nas: „Zróbcie wszystko,  

cokolwiek wam powie.”  

Jej serce, przemienione  
i przepełnione Bożą łaską, 

stało się na zawsze otwarte  
na życie wszystkich uczniów 
wierzących w Chrystusa. 
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W  poświęceniu Niepokalanemu Sercu  

Maryi chodzi przede wszystkim o to,  

aby Jej Niepokalane Serce zatriumfowało  

w każdej płaszczyźnie naszego życia osobistego  

i wspólnotowego. Dlatego Maryja prosi nie tylko 

o formalny akt poświęcenia, lecz także  

o specjalne nabożeństwo do Jej Niepokalanego 

Serca w pierwsze soboty miesiąca, jako że  

w poświęceniu się Jej Niepokalanemu Sercu  

i wynikającym z niego nabożeństwie pięciu 

pierwszych sobót miesiąca wynagradzamy  

za pięć rodzajów obelg i bluźnierstw. Są to:  

obelgi i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 

Poczęciu, dziewictwu i Bożemu macierzyństwu 

Maryi, a także bluźnierstwa polegające na  

wpajaniu w serca dzieci obojętności i wzgardy 

oraz nieufności do Niepokalanej Matki, jak  

również bluźnierstwa tych, którzy znieważają 

Maryję bezpośrednio w Jej świętych  

wizerunkach, zwłaszcza zaś w ikonach. 

Warto przypomnieć że gdy 13 lipca 1917 roku 

Matka Boża ukazała dzieciom piekło, zwróciła 

się do nich: „Widziałyście piekło, do którego idą 

dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, 

Bóg chce rozpowszechnić na świecie  

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 

Jeśli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed 

piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój 

na świecie.” Orędzie to – jak mówił św. Jan  

Paweł II – „ma celu przemianę wewnętrzną  

człowieka, pokonanie w nim grzechu  

i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu  

świętości. Orędzie to zaadresowane jest  

szczególnie do ludzi naszego stulecia  

naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem 

podstawowych praw człowieka, ogromnym  

cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką  

z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego  

istnienia.” Być może dlatego w ostatnich  

miesiącach życia sługa Boża s. Łucja, która  

odeszła do domu Ojca 13 lutego 2005 roku,  

przeżywszy 98 lat, z niepokojem pisała  

o opanowaniu świata przez zło i o męczeństwie 

dobrych. Odnotowała także, że dziś zasługujemy 

na potop bardziej, niż pokolenie Noego.  

Bez wątpienia wyrocznia s. Łucji, urzeczywistnia 

się na naszych oczach, przynaglając,  

zwłaszcza pasterzy Kościoła, do poświęcania  

Tekst:  

wykładowca WSD i UKSW, dyrektor CTA Pallottianum 

ks. prof. Marian Kowalczyk SAC 
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Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich ludów  

i narodów. 

Przed wielkim wydarzeniem, jakim będzie 

ponowne poświęcenie naszego Narodu  

Niepokalanemu Sercu Maryi, które dokona się 

6 czerwca 2017 roku na Krzeptówkach, nazywa-

nych powszechnie „Polską Fatimą”, z udziałem 

całego Episkopatu Polski i przedstawicieli 

Władz państwowych, z prezydentem  

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, p. Andrzejem 

Dudą na czele, pragniemy sobie uświadomić,  

że poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi ma 

na celu pogłębione praktykowanie wiary,  

nadziei, miłości, roztropności, męstwa,  

sprawiedliwości, umiarkowania, milczenia,  

pokory, czystości oraz miłosierdzia. Taka jest 

droga do świętości, która oznacza, że Maryja  

w swoim Sercu przygotuje nas na przyjęcie  

Królestwa Jej Syna. 

Nawiązując do pytania zawartego w tytule, 

należy podkreślić, iż każdy akt poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Maryi dobitnie poucza,  

że zostajemy oddani Ojcu Przedwiecznemu 

w przebitym Sercu Chrystusa Odkupiciela.  

Matka Odkupiciela wzywa nas, zaprasza  

i pomaga nam zjednoczyć się z tym  

poświęceniem i oddaniem samych siebie,  

Kościoła, a także współczesnego świata. Chodzi 

również o to, aby Maryja była nam Przewodnicz-

ką, jako że poświęcić się Niepokalanemu Sercu 

Maryi – to znaczy przyjąć Jej pomoc.  

Teologowie słusznie tłumaczą, że dotyczy to tzw. 

łaski skutecznej. Chodzi o to, że Pan Bóg, który  

z całą pewnością daje łaski wystarczające  

do zbawienia, zwane też łaskami dostatecznymi, 

może też udzielić nam łask skutecznych,  

to znaczy takich, które niezawodnie prowadzą 

do ostatecznej pokuty i zapewniają zbawienie 

wieczne. 

Mając na uwadze wspomniane zapewnienie 

zbawienia, papież senior Benedykt XVI, który 

podczas pielgrzymki do Fatimy, 13 maja 2010 

roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto sądziłby, 

że misja Fatimy została zakończona”,  

akcentował mocno potrzebę „uwewnętrznienia” 

każdego z aktów zawierzenia, czy też  

poświęcenia, czyli pozwolenia, aby ich treść 

przeniknęła serca wszystkich wyznawców  

Chrystusa, zaś owoce tych aktów zrealizowały 

powszechne powołanie do świętości w nich  

samych i w całym laicyzującym się w sposób 

makabryczny, libertyńskim świecie. 

Błagając o zbawienne owoce Aktu oddania 

Niepokalanemu Sercu Maryi w Sanktuarium  

na zakopiańskich Krzeptówkach, módlmy się 

słowami sługi Bożego Piusa XII, wypowiedziany-

mi podczas pierwszego papieskiego  

zawierzenia świata, podczas zawieruchy  

wojennej (31 X 1942): „Obecnie poświęcamy 

siebie na zawsze, o Matko nas wszystkich  

i Królowo świata, Twemu Niepokalanemu Sercu, 

by Twa miłość i opieka mogły przyśpieszyć  

tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody, 

żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły  

nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać z Tobą,  

od krańca do krańca ziemi, wieczny Magnificat 

uwielbienia, miłości i wdzięczności Sercu  

Jezusowemu, w którym jedynym możemy  

znaleźć Prawdę, Życie i Pokój.” 
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Tematyka studiów i kadra profesorska:  
Plan studiów obejmuje między innymi takie 
wykłady jak:  
dla życia konsekrowanego: teologia i praktyka 
rad ewangelicznych; teologia i praktyka życia 
wspólnotowego; etapy formacji; wspólnota 
uczniów w Piśmie Świętym; liturgia zakonna; 
charyzmatyczny i eklezjologiczny wymiar życia 
konsekrowanego; historia zakonów; socjologia 
zakonów; duszpasterstwo powołań; psycholo-
giczny aspekt kryzysów powołań; mariologia 
zakonna; życie zakonne w okresie patrystycz-
nym; instytuty świeckie.   
dla teologii apostolstwa: Dar Ducha Świętego  
w apostolstwie; teologia biblijna apostolstwa; 
apostolat maryjny; apostolstwo wspólne; apo-
stolstwo hierarchii; apostolstwo laikatu; histo-
ria apostolstwa; prakseologia apostolstwa;  
socjologia apostolstwa;  apostolskie aspekty 
liturgii; moralne aspekty apostolstwa; zagadnie-
nia prawne apostolstwa; apostolski charakter 
katechezy; szkoła liderów; apostolstwo piel-
grzymkowe; apostolstwo przez media; Ruchy  
i Stowarzyszenia apostolskie; apostolskie  
aspekty bioetyki; apostolat młodzieżowy;  
apostolstwo wśród religii świata. 
 Kadrę profesorską  
stanowią profesorowie Wydziału Teologicznego 
UKSW oraz zaproszeni specjaliści z innych 
Uczelni, także z innych krajów. 

Studia odbywają się jako doktoranckie  
i podyplomowe: 
I. Studia doktoranckie są dwuetapowe: 
1 . D w u l e t n i e  s t u d i a  p o d y p l o m o w e  
pro doktoranckie (warunkiem przyjęcia jest 
tytuł magistra teologii) 
2. Studia licencjackie (rok III). Warunkiem 
przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna po  
studiach podyplomowych pro-doktoranckich. 
Rok kończy licencjat kanoniczny (kościelny), 
firmowany przez Ojca Świętego. Studia te odby-
wają tylko absolwenci studiów magisterskich  
z teologii. Na czwartym roku studiów,  
po wszczęciu przewodu doktorskiego, tzn.  
zatwierdzeniu przez Radę Wydziału UKSW  
tematu rozprawy doktorskiej i wyznaczeniu pro-
motora, który wcześniej pełnił funkcję opiekuna 
naukowego student wieńczy rozprawę oraz 
przystępuje do jej obrony –  po zdaniu wymaga-
nych egzaminów. 
Celem teologii apostolstwa jest budzenie więk-
szej świadomości powszechnego powołania do 
apostolstwa i działalności ewangelizacyjnej, 
kształtowanie liderów i animatorów wspólnot 
oraz ruchów kościelnych – wskazanie praktycz-
nych form współpracy wiernych w apostolskim  
i misyjnym posłannictwie Kościoła.   
Celem teologii życia konsekrowanego jest pogłę-
bienie wiedzy religijnej i duchowości zakonnej,  
a także przygotowanie kompetentnych Mistrzów 
i Mistrzyń Nowicjatów, wychowawców dla  
Instytutów Życia Konsekrowanego. 
II. Studia podyplomowe z teologii apostolstwa  
i życia konsekrowanego (warunkiem przyjęcia 
jest tytuł licencjata zawodowego lub magistra  
z jakiejkolwiek specjalności. Po studiach uzy-
skuje się dyplom ich ukończenia, wydawany 
przez UKSW. Można też studiować bez włącza-
nia się w poczet studentów UKSW (bez opłaty 
administracyjnej). Wówczas (dla chętnych)  
zaświadczenie o ukończeniu może wydać WSD 
w Ołtarzewie. Program może być dostosowany 
do oczekiwań studentów, w porozumieniu  
z sekretariatami ds. Formacji oraz Instytutem 
Pallottiego.     

Wydział Teologiczny  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie  

zaprasza do podjęcia w roku akademickim 2017/2018  
niestacjonarnych studiów z teologii apostolstwa  

oraz z teologii życia konsekrowanego 

Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” 
Wyższe Seminarium Duchowne  
Księży Pallotynów w Ołtarzewie 

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
kontakt: 

ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC 
tel: 22/733 85 79; kom: 724 518 845 

e-mail: mkowalczyk@sac.org.pl 
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C hciałbym podzielić się z Wami moim  

ostatnim wyjazdem do Kazachstanu  

i moimi przeżyciami apostolskimi z Krasnoar-

miejska (miasto od 1997 r. nazywa się Tajynsza). 

Zaproszenie do Tajynsza otrzymałem od pani 

Anny Rudnickiej, rzekomo krewnej. Pojechałem 

tam na dwa tygodnie przed świętami  

wielkanocnymi- na tyle pozwolił mi Ksiądz  

Rektor i Prowincjał. Miałem zrealizować dwa 

cele: przeprowadzić rekolekcje wielkopostne 

zarówno dla Polaków jak i wspólnoty niemiec-

kiej oraz odwiedzić ks. Jana Lengę, który wtedy 

prowadził duszpasterstwo w Duszanbe 

(Tadżykistan) wśród wspólnoty niemieckiej  

i katolików polskich. Z ks. Janem utrzymywali-

śmy korespondencję i na jego prośbę wysyłałem 

mu Pismo Święte. 

Z Warszawy wyjechałem do Moskwy, gdzie 

zatrzymałem się u znajomych, państwa  

Świderskich. Następnego dnia rano miałem  

samolot do Ałma- Aty (Ałmaty). Wysiadłem 

wcześniej w Kokczetawie. Do Tajynszy miałem 

83 km dobrej drogi, w kierunku Pietropawłow-

ska i dalej na Omsk. Zwykle z Moskwy  

wysyłałem telegram, podając krótką informację 

o której będę. Zazwyczaj samochodem  

wyjeżdżano po mnie na lotnisko. Opuszczając 

Warszawę miałem wiosenną pogodę, natomiast 

tu w Kokczetawie przywitał mnie metrowy śnieg, 

dwadzieścia stopni mrozu i zamieć śniegowa.  

Tekst:  

 

br. Franciszek Dziczkiewicz SAC 

W porcie lotniczym czekałem trzy godziny,  

ale nikt ze znajomych nie pojawił się. Wtedy  

dopiero uświadomiłem sobie, że moi przyjaciele 

mogli nie otrzymać telegramu z Moskwy,  

co okazało się później prawdą.  

W porcie sporo było sporo taksówek.  

Zapytałem się więc jednego taksówkarza o drogę 

do Tajynszy, ale powiedział mi, że mają zakaz 

wyjazdu poza miasto. Pytałem jeszcze kolejnych 

trzech, odpowiedzieli mi to samo. W końcu piąty 

zgodził się mnie zabrać. Ustaliłem z nim sumę 

zapłaty za podróż do Tajynszy. Trzeba dodać,  

że wtedy taksówki były bardzo tanie w całej Rosji 

i w Kazachstanie. Umówiliśmy się, że odjedziemy 

z przystanku położonego za budynkiem portu 

lotniczego, tak aby inni taksówkarze nie mogli 

nas widzieć.  

Drogę utrudniała nam zamieć, ale kierowca 

taksówki był bardzo rozmowny. Dowiedziałem 

się, że w NRD odbywał służbę wojskową.  

Opowiadał mi, że Amerykanie byli bardzo  

życzliwi i nielegalnie, różnymi sposobami,  

dostarczali im paczki ze słodyczami (ciastka  

i herbatniki). Kiedy rosyjskie dowództwo dowie-

działo się o tym, wydano bardzo ostry zakaz, 

grożąc aresztowaniem. Mój rozmówca był też  

wartownikiem przy murze berlińskim i miał  

rozkaz, aby strzelać do każdego, kto zbliżyłby się 

do muru. Okazało się, że był dwa razy na  

wycieczce w Warszawie, że znane są mu  

informacje o wielkim zniszczeniu tego miasta 

podczas II wojny światowej. Opowiadał też w jaki 

sposób środki masowego przekazu w Rosji 

(telewizja, prasa), przekazują Rosjanom  

informacje, że Polacy i cały rząd Polski źle  

są nastawieni do obywateli Rosji i jej rządu.  

Starałem się łagodzić rozmowę, wyjaśniając,  

że stało się to na skutek wojny, a duży udział 

miało w tym rozstrzelanie w Katyniu oficerów, 

zagarniętych przez Rosjan do niewoli.  

Na szczęście droga była odgarnięta od śniegu, 
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kierowca dawał gazu, ale nie przekraczał setki,  

a gdy zbliżaliśmy się do punktu kontroli służby 

drogowej, zaraz hamował. Udało nam się szczę-

śliwie dojechać do Tajynszy, tak, że nie mieliśmy 

żadnej kontroli. Tak jak przypuszczałem, okazało 

się, że telegram, który nadałem w Moskwie  

nie dotarł. Moi znajomi otrzymali go dopiero, 

gdy byłem już w Tajynszy. Byłem szczęśliwy,  

że dojechałem do celu mimo tych niespodziewa-

nych przygód.  

Od razu zabrałem się do pracy. Z osobami  

z komitetu kościelnego ustaliliśmy program  

trzydniowych rekolekcji wielkopostnych (środa, 

czwartek, piątek przed Niedzielą Palmową;  

dla polskiej wspólnoty o godz. 9.00, a dla Niem-

ców o godz. 18.00). Napisałem program rekolek-

cji, w którym umieściłem następujące: różaniec  

z komentarzami do poszczególnych tajemnic, 

drogę krzyżową, konferencję nawiązującą  

do czytań liturgicznych i Ewangelii przypadają-

cej na każdy dzień, a na zakończenie- koronkę 

do Miłosierdzia Bożego. W drugi dzień rekolekcji 

otrzymaliśmy wiadomość, że ks. Władysław  

Zawalniuk z Białorusi przyjechał na spowiedź  

do Szantarde. Natychmiast wysłaliśmy dwóch 

mężczyzn do Szantarde, aby powiadomili  

ks. Władysława o mojej obecności w Tajynszy  

i poprosili go, by przyjechał odprawić tu Mszę 

św. Znałem już ks. Zawalniuka, proboszcza  

w mieście Głębokie na Białorusi. Jednego roku 

razem z ks. Andrzejem Kaimem pojechaliśmy  

do Głębokiego na święta Bożego Narodzenia.  

Ks. Andrzej pomagał ks. Władysławowi chodzić 

po kolędzie.  

Ks. Władysław przyjechał do Tajynszy rano, 

w czwartek przed Niedzielą Palmową. Ogromnie 

się ucieszyłem z przyjazdu ks. Władysława.  

Ludzie zaczęli licznie przybywać do spowiedzi.  

Wieczorem o godz. 18.00 ksiądz odprawił Mszę 

św. w języku niemieckim, natomiast w piątek  

o 9.00- Mszę św. w języku polskim i wygłosił 

homilię. Szczytem radości były pozostawione 

przez niego dwie puszki z Najświętszym  

Sakramentem. Cieszyłem się, że teraz Jezus  

będzie przebywał wśród nas podczas Triduum  

Paschalnego i przez cały Wielki Tydzień. Tak  

to Opatrzność Boża sprawiła, aby pocieszyć  

wierzących. W piątek wieczorem ks. Władysław  

odjechał pociągiem do Szantarde, później  

zapewne do Głębokiego na Wielki Tydzień.  

W Niedzielę Palmową, zgodnie z rytuałem, który 

leżał w zakrystii, odbyło się poświęcenie palm, 

potem nastąpiło przygotowanie modlitewne  

i udzielenie ludziom Komunii Świętej, dalej 

dziękczynienie za przeżycie rekolekcji i na  

zakończenie odśpiewaliśmy wspólnie Te Deum.  

Po Niedzieli Palmowej pojechałem do Ałma- 

Aty, aby odwiedzić ks. Jurę Potorejko.  

Zatrzymałem się u rodziny Pawłowskich.  

Antoni i jego żona Wiera mieli dwóch synów. 

Antoni pracował jako kierowca taksówki.  

Zawiózł mnie do kościoła na Mszę świętą.  

Ks. Jura cieszył się z naszego ponownego spotka-

nia. Po śniadaniu ks. Jura powiedział, że obcho-

dził jubileusz 50- lecia kapłaństwa i z tej racji 

wspólnota niemiecka sprowadziła mu z Niemiec 

nowy samochód- Mercedesa. Był to prezent 

wspólnoty na jego jubileusz. Poprosił też  

Antoniego, by tym samochodem obwiózł mnie 

po Ałma- Acie i okolicy. Pojechaliśmy do położo-

nego wysoko w górach kompleksu sportowego 

Medeo. Był to stadion olimpijski, gdzie odbywały 

się zawody zimowe. Odległość od stolicy 20 km. 

Na stadionie zjedliśmy w restauracji obiad.  

W czasie kolacji u ks. Jury zapytałem: Czym  

dojechać do Duszanbe (stolica Tadżykistanu), 

gdzie duszpasterzował ks. Jan Paweł Lenga, bo 

 obiecałem mu, że go odwiedzę, gdy będę w Ałma

- Acie.  
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Ksiądz odpowiedział, że najlepiej lecieć  

samolotem, bo pociągiem z przesiadkami trzeba 

jechać półtorej doby.  

Duszanbe położone jest w paśmie gór.  

Tadżykistan to ubogi kraj, który zamieszkuje  

ok. 6 mln mieszkańców, a w stolicy mieszka  

530 tys. osób. Jeśli chodzi o wyznanie, to 43 % 

ludności wyznaje buddyzm, a 48% to bezwyzna-

niowcy. Wspólnota chrześcijańska jest nieliczna.  

Z Antonim Pawłowskim pojechaliśmy na  

lotnisko. Obejrzeliśmy rozkład odlotów 

i zdecydowałem się polecieć samolotem  

o godz. 10.30. W kasie miałem już trudności.  

Obcokrajowcom nie można było sprzedać biletu. 

Przedstawiłem się, że przebywam na zaprosze-

niu u krewnych. Pokazałem jej paszport i zapro-

szenie. Kasjerka zaraz zadzwoniła i zjawił się 

milicjant. Przeglądał paszport i zaproszenie  

i zapytał mnie: co robię w Ałma- Acie, skoro 

zaproszenie mam do Tajynszy. Przyszedł drugi 

milicjant i zaprowadził mnie na posterunek. 

Przechodząc koło naszego samochodu powie-

działem Antoniemu, by odjechał do domu,  

a jak będę wolny, to zadzwonię. Milicja 

grzecznie poprosiła mnie do samochodu i znala-

złem się przed jakimś budynkiem. Czytam  

na tablicy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Pomyślałem wtedy, że to sprawa poważna.  

Milicjant zaprowadził mnie do pokoju.  

Zobaczyłem tam młodą kobietę w mundurze. 

Poprosiła mnie o paszport i zaproszenie.  

Powiedziała, że bezprawnie przebywam w Ałma- 

Acie, bo mam zaproszenie do Tajynszy. „Turyści, 

którzy przybywają w grupie do stolicy muszą 

mieć przewodnika. Takie jest u nas prawo.”  

Odpowiedziałem, że jestem tutaj u syna moich 

krewnych, którzy mnie zaprosili. „Nie znam  

tutejszego prawa, przyjechałem w gości i chcia-

łem zwiedzić waszą piękną stolicę.” Ona odpo-

wiedziała, że muszę natychmiast opuścić miasto  

i zapłacić karę w rublach i napisać oświadczenie, 

że nie wiedziałem, że z miejscowości, do której 

byłem zaproszony, niewolno było mi wyjeżdżać 

do innych miast. Zapłaciłem 20 rubli kary  

i dostałem zgodę na pozostanie jako turysta 

przez kolejne dwa dni. Na koniec usłyszałem 

pytanie: „Po co chciałem polecieć do Duszan-

be?.” Odpowiedziałem: „Odwiedzić znajomego, 

którego gościłem w Polsce, a który zapraszał 

mnie w odwiedziny.”  

Po dwóch dniach opuściłem Ałma- Atę,  

wróciłem do Tajynszy na Triduum Paschalne  

i przygotowanie duchowe do świąt Wielkanoc-

nych: Wielki Czwartek- adoracja Najświętszego 

Sakramentu, Wielki Piątek- adoracja krzyża, 

medytacja, przeniesienie Najświętszego  

Sakramentu w puszce do przygotowanego  

grobu. Adorację poprowadziłem posługując się 

Mszalikiem Benedyktyńskim- trwała do 22.00  

w Wielką Sobotę. Rezurekcja była rano  

w niedzielę; ludzie zgromadzili się na zewnątrz 

kościoła, ustawiła się rezurekcyjna procesja  

z poświęconym paschałem, który niósł, okryty 

welonem, 15- letni rosły chłopak. Sprzed  

kościoła ruszyła procesja do kościoła śpiewając 

„Wesoły nam dzień dziś nastał.” Paschał  

ustawiłem wśród kwiatów przy ołtarzu i grobie 

Chrystusa- był tak pięknie ubrany. Przygotowa-

łem i wygłosiłem konferencję rezurekcyjną.  

Po rezurekcji rodzinne śniadanie z rodziną Anny 

Pudnickiej: synowie z żonami oraz rodzina  

Emilii Wierzbickiej. Po śniadaniu śpiewaliśmy 

pieśni wielkanocne z książeczek do nabożeń-

stwa. Na drugi dzień świąt o godz. 9.00 nastąpi-

ło moje pożegnanie z ludźmi w kościele,  

a po obiedzie o godz. 14.30 odleciałem samolo-

tem do Moskwy i dalej do Warszawy.  

Minione dni dostarczyły mi niezwykle  

głębokich i niepowtarzalnych przeżyć.  

Oprac. i przygotował do druku  

ks. Stanisław Tylus SAC 
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C zas, jak dobrze wiemy i doświadczamy na  

co dzień, mija bardzo szybko. Podobnie  

przeminęło prawie pół roku, odkąd zacząłem 

praktykę w miejscu dla osób, które z konieczno-

ści wynikającej z prawa karnego przeżywają 

proces resocjalizacji. Są to zarówno niepełno jak 

i pełnoletni mężczyźni; każdy z nich ma swoją 

odrębną i osobistą historię. Posługę  

podejmowałem razem z moim współbratem 

Wojtkiem, we współpracy z członkami  

wspólnoty Przymierze Miłosierdzia oraz  

siostrami ze zgromadzenia Misjonarek Miłości. 

Naszym opiekunem duchowym był ks. Grzegorz 

Kudlak, kapelan schroniska.  

Z mojej perspektywy tych kilku  

miesięcy towarzyszenia chłopakom to za mało, 

by móc do głębi zrozumieć ich świat, sposób 

myślenia, oraz istotne elementy pracy w takim 

środowisku. Niemniej doświadczenie wspólnej 

modlitwy, rozmów, zabawy, przygotowywania  

i przeżywania Eucharystii, głoszenia katechez 

przygotowujących do przyjęcia komunii  

i bierzmowania, adoracji Najświętszego  

Sakramentu, jest konkretnym formującym  

bogactwem tego czasu.  

Powiedziałem już, że każdy z chłopaków  

ma swoją osobistą historię. Nie można zaprze-

czyć, że pobyt w schronisku jest bardzo ważnym 

etapem w ich życiu. Kilka dni temu Kuba, jeden 

z podopiecznych, po raz pierwszy przyjął  

Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.  

Podczas kazania, ks. Grzegorz podkreślił  

znamienitą prawdę, mianowicie: „pobyt  

każdego z przebywających w schronisku jest 

opatrznościowy.” Kontynuując myśl kapelana, 

trzeba powiedzieć, że schronisko jest formą 

kary, która może mieć niesamowicie pozytywny 

wpływ na życie każdego z chłopaków.  

Niejednokrotnie kara poszczególnych  

chłopaków, jaką ponoszą, jest konsekwencją 

trudnych doświadczeń i relacji na które nie  

mieli wpływu. W tym kontekście posługa  

księdza Grzegorza-kapelana, wychowawców, 

wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, oraz nas 

kleryków okazuje się być rekompensatą  

w stosunku do przeszłości i konkretnym  

błogosławieństwem, które mogą w wolności 

przyjąć. Każdy z nas posługujących osadzonym 

może wnieść konkretne dobro w ich życie.  

Od podstawowych spraw jak atmosfera rodzin-

ności, zainteresowania i troski, które ubogacają 

w sferze ludzkiej, po te zaawansowane jak np. 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania, 

naznaczających ogromem łaski sferę duchową.  

Podsumowując, nie czuję by moja obecność 

diametralnie zmieniła życie Kuby, Michała, 

 Kaspra, Łukasza, Bruna, Patryka, Fabiana. 

Wierzę jednak, że drobne ziarna dobra zostały 

zasiane w ich życiu oraz moim. Dla mnie  

bowiem ,doświadczenie tej praktyki, wypisało 

na tablicy intencji modlitewnych mego serca  

tą konkretną grupę społeczną, która potrzebuje 

naszego wsparcia, przynajmniej w formie  

modlitwy. 

Tekst: 

al. Michał Owczarz SAC 

Nieść konkretne dobro 
w życie innych... 
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Z aczerpnijmy trochę z historii: ruch KARAN 

powstał w 1987 r. Stowarzyszenie Katolicki 

Ruch Antynarkotyczny KARAN to kontynuacja i 

rozszerzenie działań Ruchu. Swoją działalność 

zarejestrowało w 1992 roku. Obie inicjatywy 

zapoczątkował ksiądz Bronisław Paweł Rosik – 

Pallotyn. Teraz KARAN składa się z sieci  

ośrodków readapcyjnych, poradni leczenia uza-

leżnień i współuzależnień, punktów konsultacyj-

nych, świetlic i placówek opiekuńczo-  

wychowawczych 

 Co to jest KARAN? KARAN zajmuje się 

promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziała-

niem występowaniu wszelkich patologii  

społecznych w środowisku dzieci i młodzieży,  

w tym głównie uzależnień od różnego rodzaju 

środków narkotycznych oraz pogłębianiem  

wartości moralno-duchowych. W ośrodki  

rehabilitacyjne KARAN zajmują się terapią  

uzależnień i wsparciem rodziców dzieci  

uzależnionych. 

 Czym że jest KARAN? KARAN to przede 

wszystkim osoba, osoba zagubiona, która  

potrzebuje pomocy. Kiedy pierwszy raz  

przyjechałem do ośrodka KARAN w ramach 

praktyk duszpasterskich, byłem zaskoczony, 

zobaczywszy tak młodych ludzi, dotkniętych 

nałogiem (najmłodszy pacjent miał wtedy 13 

lat!). To pierwsze spotkanie, zrujnowało mi  

kilka stereotypów związanych z„narkomanami”: 

myślałem, że to są zbuntowani, nie posłuszni  

i pełni nienawiści młodzi ludzie, a w rzeczywi-

stości, są to zwyczajne dzieci, co prawda  

dotknięte poważną chorobą. 

 KARAN można nazwać i drogą, która 

prowadzi człowieka do wolności. Pomocne  

są w tym różne środki. Oprócz psychoterapii 

jednym z nich jest coroczna piesza pielgrzymka 

na Jasną Górę, w czasie której, pacjenci  

i ich rodzice, idą do Maryi, aby szukać pomocy  

w Jej Matczynym sercu. Rodzice pacjentów  

włączają się także w Światową Róże Różańcową 

KARAN, której celem jest modlitwa za całe  

dzieło KARAN, za Zarząd Stowarzyszenia,  

za terapeutów i lekarzy, za wszystkich pacjentów 

ośrodków rehabilitacyjnych i za wszystkich ludzi 

dotkniętych nałogami. 

 KARAN jest dziełem, w którym widzę,  

jak spełniają się ideały Zjednoczenia  

Apostolstwa Katolickiego: duchowni i świeccy 

pracują na rzecz zbawienia ludzi pogubionych  

w życiu, a także starają się zapobiec dalszemu 

rozpowszechnieniu dżumy trzeciego tysiąclecia, 

którym jest narkomania. 

Tekst: 

al. Jarosław Dragan SAC 

Co to jest 
KARAN? 
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P o święceniach kapłańskich w 1970 roku 

dwa lata pracowałem przy naszej placówce 

w Gdańsku – Wrzeszczu, gdzie zetknąłem się  

z wieloma dziedzinami duszpasterstwa, ale  

najbardziej byłem zaangażowany w katechizację 

dzieci. W klasach od 1 do 6 miałem ich 450.  

Na początku czerwca 1972 roku przyjechał  

ks. Jan Pałyga, ówczesny wiceprowincjał  

i zapytał mnie jak się czuję w tej pracy i czy nie 

chciałbym podjąć pracę w duszpasterstwie 

współpracowników WSD w Ołtarzewie.  

Odpowiedziałem, że chociaż wolałbym dalej 

pracować z dziećmi, to jednak przyrzekałem 

przełożonym posłuszeństwo i jeśli taka będzie 

ich wola, to zaangażuję się w duszpasterstwo 

współpracowników, ale chciałbym, aby to była 

realizacja ZAK zgodnie z ideałami św. Wincen-

tego Pallottiego. Pod koniec czerwca  

otrzymałem pismo z Zarządu Prowincjalnego  

z poleceniem podjęcia pracy w duszpasterstwie 

współpracowników WSD w Ołtarzewie  

od 1 września 1972 r. 

 Po przybyciu do Ołtarzewa spotkałem się 

z ks. Stefanem Bajdą i ks. Stanisławem Leśnia-

kiem oraz br. Adamem Fułkiem i br. Tadeuszem 

Robakiem, którzy zaangażowani byli  

w duszpasterstwo współpracowników WSD. 

Zaskoczony zostałem odgórną decyzją, że mam 

kierować tym duszpasterstwem. Najpierw  

włączyłem się w działania i metody, które  

zastałem. Brałem 30 adresów współpracowni-

ków, jechałem do Warszawy i zapraszałem  

ich na dni skupienia w Ołtarzewie. Zaskakująca 

wizyta często budziła zdziwienie. Nieraz drzwi 

były zamknięte i zaproszenia nie można było 

przekazać. Zdecydowałem się, aby zamiast  

wydawać pieniądze na tramwaje i autobusy, to 

taniej i lepiej będzie wysłać zaproszenia pocztą, 

nie tylko do Warszawy, ale i poza jej granice. 

Rozwiązanie okazało się słuszne.  

Przyszła nam myśl, żeby organizować dni  

skupienia w różnych miejscach na terenie całej 

Polski. Frekwencja była fantastyczna, często 

stuprocentowa, a nieraz więcej było  

uczestników niż zaproszonych, bo nasi  

współpracownicy zapraszali znajomych. 

Szukaliśmy ciągle nowych miejsc na dni  

skupienia; najczęściej w domach zakonnych,  

ale też w parafiach. Po dziesięciu latach było 

tych miejsc już około 40. Rosła też ogólna liczba 

współpracowników; w ciągu sześciu lat  

podwoiła się.  

 Od 1973 roku zaczęliśmy organizować 

rekolekcje dla współpracowników i młodzieży   

z ich rodzin. Liczba rekolekcji i ich uczestników 

rosła bardzo szybko, od 40 w 1973 r. do około 

trzech tysięcy w 1983 r. 

 Celem rekolekcji i dni skupienia była 

formacja chrześcijańska, apostolska  

i pallotyńska naszych współpracowników.  

Od pierwszych kontaktów z nimi widać było 

potrzebę pogłębienia życia chrześcijańskiego,  

w jedności z Chrystusem i według Jego  

Ewangelii. 

 Drugim celem była formacja apostolska, 

aby współpracownicy byli nie tylko naszymi 

pomocnikami, dobrodziejami, ale sami byli  

apostołami w swoim środowisku. Ukazywaliśmy 

im naukę Kościoła na temat apostolstwa  

świeckich i pragnienie św. Wincentego  

Pallottiego, aby każdy katolik był apostołem,  

bo miłość Chrystusa przynagla nas do pracy  

w Jego Winnicy. 

45 lat w służbie ZAK 

Tekst:  

ks. Stanisław Rudziński SAC 
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 Trzecim celem była formacja  

pallotyńska; zapoznanie ze św. Wincentym  

Pallottim i jego dziełem Zjednoczenia  

Apostolstwa Katolickiego oraz zaproszenie  

do realizacji jego celów i zadań w aktualnej  

sytuacji Kościoła i świata, w którym żyjemy. 

Praktyczna realizacja tej formacji i zaproszenie 

do jej realizacji nie było proste. Nie było  

gotowych programów i wzorców. Trzeba było 

rozpoznawać znaki czasu i szukać konkretnych 

form realizacji. Chodziło o to, jak pomóc  

naszym współpracownikom, aby mogli stać się 

członkami ZAK. Niestety w tych poszukiwa-

niach byłem przez długi czas osamotniony.  

Wielu współbraci uważało, że wszyscy  

współpracownicy, tzw. dobrodzieje wysyłający 

ofiary na Msze św. są członkami ZAK; nawet ci, 

których ono nie interesuje. Znając  

współpracowników, nie mogłem pogodzić się   z 

taką minimalistyczną koncepcją ZAK,  

bo o co innego chodziło św. Wincentemu  

Pallottiemu. Ona jest bardzo wygodna; przyjąć 

ofiary, podziękować za nie i już mamy ZAK. 

Uważałem i nadal uważam, że tylko ci  

współpracownicy mogą stać się członkami ZAK, 

którzy wyrażą wolę przynależności do ZAK  

i włączą się w realizację jego celów i zadań.  

Aby mogli to uczynić, muszą najpierw je poznać 

przez włączenie się w odpowiednią formację. 

 Warunkiem przynależności do ZAK jest 

zaangażowanie apostolskie oparte na  

autentycznym życiu chrześcijańskim.  

Rozumowanie jest proste i logiczne: aby być 

członkiem ZAK, trzeba być apostołem; aby być 

apostołem, trzeba być chrześcijaninem.  

Słuszność takiego rozumowania od kilkunastu 

lat potwierdza Statut Generalny ZAK. 

 Kiedy w 1973 roku ks. wiceprowincjał 

Jan Pałyga dał mi dyplomik z tekstem poświę-

cenia się Bogu przyjaciół Zjednoczenia  

Apostolstwa Katolickiego, przedstawiłem go 

w s p ó ł p r a c o w n i k o m  u c z e s t n i c z ą c y m  

w miesięcznych dniach skupienia w Warszawie          

i rozważaliśmy jego treść. Na wiosnę 1974 roku 

zaproponowałem chętnym współpracownikom 

złożenie tego aktu poświęcenia się Bogu.  

Zgłosiło się najpierw około 40 osób, które  

w Uroczystość Królowej Apostołów  

w Ołtarzewie, 30 maja 1974 r. złożyły akt  

poświęcenia się Bogu w obecności  

ks. Prowincjała Józefa Dąbrowskiego. Potem 

następne 30 osób złożyło akt poświęcenia się 

Bogu w ZAK, w Uroczystość Chrystusa Króla,  

w listopadzie 1974 roku, w Ołtarzewie.  

 Podczas dni skupienia przygotowujących 

do tego aktu poświęcenia się Bogu w ZAK,  

ktoś zapytał mnie; a co to praktycznie zmieni  

w naszym życiu, czy coś więcej mamy robić?  

Odpowiadając, podkreśliłem osobisty wymiar 

poświęcenia się Bogu i odpowiedź na powołanie 

do apostolstwa, postanowienie naśladowania 

Chrystusa i świadectwo życia według Ewangelii. 

To pytanie jednak zainspirowało mnie do  

szukania koncepcji, wizji ZAK. Myśląc i modląc 

się, otrzymałem olśnienie, jak praktycznie  

realizować dziś ZAK, że trzeba to robić tak, jak 

św. Wincenty Pallotti; z wiarą i miłością patrzeć 

na świat, na ludzi, dostrzegać ich aktualne  

potrzeby i jednoczyć ludzi dobrej woli wokół 

zadań wynikających z tych potrzeb. To przecież 

ludzie, których przynaglała miłość Chrystusa, 

włączyli się do współpracy ze św. Wincentym 

Pallottim w podejmowaniu różnych dzieł miło-

sierdzia i dali początek ZAK. 

 W liście na Wielkanoc 1983 roku  

zaprosiłem współpracowników do 10 wspólnot 

ZAK ukierunkowanych na różne zadania  

apostolskie. Zgłosiło się około 3 tysiące osób. 

W czerwcu 1983 r skierowałem do tych osób 

listy zawierające programy apostolskie dla  
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poszczególnych wspólnot. Jesienią 1983 roku 

oraz w 1984 i 1985 roku organizowałem dni 

skupienia i rekolekcje w poszczególnych  

rejonach i miejscowościach Polski, aby tworzyć 

wspólnoty lokalne; jednozadaniowe lub  

wielozadaniowe. Utworzyło się około sto  

wspólnot lokalnych. Każda wspólnota wybrała 

sobie animatora/kę/ i rozpoczęły się spotkania 

modlitewno- formacyjne w duchu wieczernika 

Królowej Apostołów, przynajmniej raz  

w miesiącu. Niektóre z nich trwały tylko kilka 

lat. Niektóre umarły śmiercią naturalną,  

bo do starszych osób nie dołączyły się młodsze.  

 Aktualnie funkcjonuje jeszcze 60 wspól-

not w następujących miejscowościach w Polsce: 

Andrychów, Białystok, Bydgoszcz, Bystrzyca 

Kłodzka, Brodnica, Ciechocinek, Czernica Wro-

cławska, Dębieńsko, Elbląg, Gdańsk–Gdynia, 

Gliwice, Grudziądz, Katowice, Kłodzko-Lądek 

Zdr, Konstancin, Koszalin, Kowalewo Pom, 

Łomża, Łódź, Łuków, Malanów, Milanówek, 

Oborniki Śląskie, Olsztyn, Pabianice, Poznań, 

Ropczyce, Ruda Śląska, Rypin, Rzeszów,  

Skarżysko Kamienna, Siedlce, Słupsk, Sokółka, 

Solec Kujawski, Starogard Gdański, Strzyżów, 

Suwałki, Świdnica, Tczew, Wałcz, Warszawa, 

Wieprz, Włocławek, Wrocław, Zakrzewo-Lipka, 

Zielonka, Żagań, Żory.  

 Przetrwały ponad 30 lat, dzięki  

współpracy z Bogiem, opiece Królowej  

Apostołów, dzięki współpracy i miłości  

wzajemnej we wspólnotach, dzięki samodziel-

ności, odpowiedzialności animatorek/ów/,  

wewnętrznej sile ducha i wierności ideałom  

św. Wincentego Pallottiego. Pomagam im  

poprzez rekolekcje, dni skupienia i korespon-

dencję oraz książki i różne materiały pomocne 

dla formacji i realizacji zadań apostolskich. 

Wspólnoty te od wielu lat nazywane są wspól-

notami Królowej Apostołów; to ich zbiorcza 

nazwa wśród różnych wspólnot ZAK.   

 Naśladując wspólnotę wieczernikową, 

staramy się trwać w przyjaźni z Chrystusem  

i wzajemnej miłości, trwać na modlitwie  

z Maryją i wypraszać dary Ducha Św. potrzebne 

do realizacji zadań apostolskich.  

Od 1990 roku zaangażowałem się  

w tworzenie wspólnot ZAK w Żytomierzu na 

Ukrainie oraz w Woronowie i Berezie na 

Białorusi. Przez 20 lat jeździłem tam do 

wspaniałych katolików, otwartych na  

zaproszenie do ZAK. Prowadziłem rekolekcje 

i dni skupienia, których celem było  

pogłębienie życia chrześcijańskiego oraz 

formacja apostolska w duchu św. Wincente-

go Pallottiego. Ziarna słowa Bożego padły  

na żyzną rolę. Rozpoczęte dzieło przy  

współpracy współbraci pallotynów i sióstr 

pallotynek rozwija się i trwa. Bogu niech 

będą dzięki. 

 „Żniwo wielkie, ale robotników  

mało.” Często powtarzamy te słowa za  

Panem Jezusem i św. Wincentym Pallottim. 

Dosłownie te słowa pasują do aktualnej  

sytuacji w ZAK. Mało jest robotników, kapła-

nów zaangażowanych w służbę świeckim 

członkom ZAK. Wiele razy prosiłem  

przełożonych o posiłki w mojej posłudze 

duszpasterskiej wspólnotom ZAK, zwłaszcza 

wtedy kiedy miałem ich pod opieką prawie 

sto. W końcu dałem spokój i robię, ile mogę, 

ile starcza sił i zdrowia, licząc na zaangażo-

wanie, odpowiedzialność i samodzielność 

świeckich animatorów i członków wspólnot 

Królowej Apostołów.  

 Mam nadzieję, że w gronie młodych 

pallotynów znajdą się robotnicy, chętni do 

pracy w Winnicy Chrystusa, na działce św. 

Wincentego Pallottiego. Miłość Chrystusa 

przynagla nas.   
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Jeżeli chciałbyś wspomóc nasze  
Seminarium, możesz to uczynić  
przekazując nam 1% podatku,  

który płacisz. Jak to zrobić?  
Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,   a 
jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 

 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium. 
 

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 
 

 22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św. 
 Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św. 

 codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych 
 codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych  
 Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne 

 
Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 
 

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów  
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew  
05-850 Ożarów Mazowiecki 

   
tel. 22 722 10 24; fax 22 722 32 28  

tel./fax do administracji 22 733 85 62  
e-mail: intencje@pallotyni.pl 

 
Pekao S.A. I O/Warszawa, nr konta:  

Nasz Prąd   jest czasopismem wydawanym przez alumnów  
Wyższego Seminarium Duchownego  

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.  
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, korekty i zmiany tytułów tekstów. Korektę przeprowadzają członkowie redakcji. 

Foto: zdjęcia pochodzą ze zbiorów seminaryjnych, bądź też zostały dostarczone przez autorów artykułów. 
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