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R ocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, 

110 lat pallotynów w Polsce, 100 lat pallo-

tyńskiej formacji seminaryjnej w naszym kraju  

i 90 lat obecności Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego w Ołtarzewie były z pewnością wy-

darzeniami, które mocno wpisały się w przeży-

wanie tego roku. Obchody rocznicowe były oka-

zją do wdzięczności naszym poprzednikom za 

ich odwagę, konsekwencje i przede wszystkim 

zaufanie Panu Bogu, dzięki któremu mogli prze-

trwać chwile po ludzku beznadziejne i trudne.  

Ponowne wsłuchiwanie się w treść Orędzia 

Fatimskiego i akt poświęcenia Kościoła w Polsce 

Niepokalanemu Sercu Maryi były doskonałą 

okazją do refleksji nad tym, jak bardzo przesła-

nie Matki Najświętszej jest wciąż aktualne i jakie 

zadania stoją przed Kościołem, czyli przed nami, 

którzy nim jesteśmy.  

W tym kontekście uświadamiamy sobie, że 

każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół, jest 

odpowiedzialny za bycie świadkiem Chrystusa 

we współczesnym świecie. Każdy z nas jest apo-

stołem, wybranym uczniem Jezusa, by nieść 

Ewangelię w konkretne miejsce, do którego Pan 

posyła. Św. Wincenty Pallotti zauważył i podkre-

ślił, że „działalność apostolska we współpracy 

jest bardziej skuteczna od indywidualnych wy-

siłków”. Świadomi dziedzictwa, które pozostawił 

nam nasz Ojciec Założyciel, jako jego duchowe 

dzieci, wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa 

Katolickiego, zebraliśmy się w dniach 22-24 

września w Konstancinie Jeziornej na III Krajo-

wym Kongresie ZAK pod hasłem „Zjednoczeni, 

aby służyć”. Jako pallotyni, pallotynki i świeccy 

członkowie ZAK, poprzez wspólną modlitwę, 

refleksję i panele dyskusyjne patrząc na historię 

i dotychczasowe doświadczenie rozważaliśmy, 

jakie zadania stoją przed dziełem św. Wincente-

go Pallottiego, którego jesteśmy dziedzicami. 

Uświadamiamy sobie, że mamy jeden cel,  

a wspólnie przebyta ku niemu droga  może nie 

tylko tę podróż ułatwić, ale i zachęcić innych do 

wspólnego wędrowania i kroczenia szlakiem 

Chrystusa do nieba.  

W najnowszym numerze „Naszego Prądu”, 

który oddajemy w Wasze ręce, zachęcam do 

zapoznania się z refleksjami dotyczącymi Zjed-

noczenia Apostolstwa Katolickiego, duchowości 

pallotyńskiej jak również samego kongresu. 

Zapraszam do zapoznania się z wydarzeniami, 

jakie miały miejsce w naszym Seminarium, tek-

stami nawiązującymi do 90 rocznicy przybycia 

pallotynów do Ołtarzewa, a także do działu  

„z życia współbraci”, w którym znajdziemy świa-

dectwo z rowerowej pielgrzymki do Fatimy. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

tekst 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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U roczystym Te Deum Laudamus zakończyła 

się w naszym Seminarium 29 czerwca let-

nia sesja egzaminacyjna, a tym samym swoją 

trzyletnią kadencję zakończyła dotychczasowa 

Rada Moderatorów. W czasie uroczystej Mszy 

świętej sprawowanej w kościele seminaryjno- 

parafialnym pod przewodnictwem ks. Zenona 

Hanasa SAC, prowincjała Prowincji Chrystusa 

Króla, nowym rektorem naszej wspólnoty został  

ks. Mirosław Mejzner SAC. Funkcję wicerektora 

w najbliższym trzechleciu będzie pełnił ks. Prze-

mysław Podlejski SAC, dotychczasowy wykła-

Nowa Rada 
Moderatorów 
w WSD 

P ierwszym etapem wkraczania w formację 

do życia konsekrowanego, braterskiego czy 

kapłańskiego w Stowarzyszeniu Apostolstwa 

Katolickiego jest postulat. Ten czas dla młodych 

mężczyzn z różnych stron Polski, kandydatów 

do Stowarzyszenia, odbywał się w naszym Semi-

narium od 15 sierpnia do 6 września br. pod 

opieką ks. Kamila Wolana SAC, ks. Rafała Cze-

kalewskiego SAC i al. Marka Więcha SAC. Był to 

czas rozeznawania, poznawania charyzmatu 

SAC, pogłębionej modlitwy, uczenia się życia we 

wspólnocie pallotyńskiej i pracy na jej rzecz. Po 

zakończeniu postulatu 15 kandydatów do Stowa-

rzyszenia rozpoczęło Nowicjat, Okres Wstępny, 

Postulat  
w Ołtarzewie 

dowca filozofii w WSD, Prefektem Alumnów 

został ks. Krzysztof Wernicki SAC, przybyły do 

Ołtarzewa z wadowickiego Kopca, ojcem  

duchownym ks. Sławomir Radulski SAC dotych-

czas posługujący w Otwocku, a administratorem 

naszej wspólnoty ks. Wojciech Świderski SAC, 

wcześniej pełniący posługę rektora w Świętej 

Katarzynie. Nowym Przełożonym życzymy świa-

tła Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej, 

Królowej Apostołów na czas posługi w Ołtarze-

wie, a poprzedniemu Zarządowi dziękujemy  

za wieloletni trud wychowawczy. 

w Ząbkowicach Śląskich. Niech wstawiennictwo 

św. Wincentego Pallottiego i naszych błogosła-

wionych Współbraci Męczenników wyprasza 

Wam potrzebnych łask na ten czas umacniania 

w wierze i powołaniu. Czekamy w Ołtarzewie! 
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P o dwuletnim okresie wstępnym kandydat 

do Stowarzyszenia składa pierwszą konse-

krację, stając się w sposób formalny pallotynem. 

W tym roku 29 września dziewięciu nowicjuszy 

oddało swoje życie Bogu, a piętnastu profesów 

czasowych odnowiło swoją konsekrację na kolej-

ny rok. Nowicjusze przez ostatni rok przygoto-

wywali się poprzez konferencje poniedziałkowe 

poświęcone tematyce konsekracji i naszych sze-

ściu przyrzeczeń,  jak również przez dyrekto-

rium, które odbyło się w Ząbkowicach Śląskich 

(dom nowicjatu) pod kierownictwem ks. Wojcie-

cha Więcława SAC. Bezpośrednim przygotowa-

niem były rekolekcje głoszone przez ks. Sławo-

Pierwsza 
konsekracja 

mira Radulskiego SAC, ojca duchownego nasze-

go seminarium, w czasie których rozważaliśmy 

słowa z Listu do Hebrajczyków „Bez wiary nie 

można podobać się Bogu. Przystępujący bo-

wiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że 

wynagradza tych, którzy go szukają” /Hbr 11,6/. 

Integralną częścią rekolekcji był kongres Zjed-

noczenia Apostolstwa Katolickiego.  

U  stóp Giewontu, w Sanktuarium Matki 

Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzep-

tówkach pięciu naszych współbraci złożyło akt 

wiecznej konsekracji. W liturgiczne wspomnie-

nie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8.09 

br. na ręce ks. Adriana Galbasa SAC i ks. Walde-

mara Pawlika SAC na całe życie przyrzekli oni 

czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, ducha służby, 

wytrwanie i życie we wspólnocie dóbr według 

prawa naszego Stowarzyszenia. Do tego wyda-

rzenia neoprofesi wieczni przygotowywali się  

w zakopiańskiej wspólnocie poprzez dwutygo-

dniowe dyrektorium prowadzone przez prefekta, 

ks. Krzysztofa Wernickiego SAC oraz przez reko-

lekcje, które poprowadził ks. Mieczysław Olech 

SAC z Zakopanego. Mszy świętej przewodniczył 

Konsekracja  
wieczna 

ks. Adrian Galbas SAC, Wyższy Przełożony Pro-

wincji Zwiastowania Pańskiego, homilię wygłosił 

ks. Waldemar Pawlik SAC, Wiceprowincjał Pro-

wincji Chrystusa Króla, a słowo powitania do 

zgromadzonych na Krzeptówkach skierował 

kustosz Sanktuarium, ks. Marian Mucha SAC. 

Wybór zakopiańskiego Sanktuarium na miejsce 

tegorocznej wiecznej konsekracji jest związany  

z 100 rocznicą objawień fatimskich i wpisuje się 

w obchody tej rocznicy w naszej seminaryjnej 

wspólnocie.  
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P ięciu wiecznych profesów Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego otrzymało święce-

nia w stopniu diakonatu. Liturgia święceń miała 

miejsce 22 października 2017 r. w kościele semi-

naryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi 

Królowej Apostołów w Ołtarzewie o godz. 11.00. 

Szafarzem sakramentu był J.E. ks. bp Artur Mi-

ziński – sekretarz generalny Komisji Episkopatu 

Polski. Ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor, powi-

tał zgromadzonych na Mszy Świętej pallotynów, 

księży diecezjalnych, a przede wszystkich świec-

kich. Kandydatom do diakonatu towarzyszyła 

także rodzina i znajomi. Biskup Artur Miziński 

w słowie skierowanym do zgromadzonych po-

wiedział, że moment święceń jest świętym ob-

Inauguracja Roku  
Akademickiego 

rzędem.    „Opowiadajcie ludziom o Chrystusie, 

który spojrzał na Was z miłością – zachęcał bi-

skup. Niech mówią o Was: Ich mistrzem jest 

sam Jezus Chrystus”. Po obronie prac magister-

skich, diakoni udadzą się na swoje praktyki 

duszpasterskie, natomiast na początku maja 

zostaną przedstawieni jako kandydaci do świę-

ceń prezbiteratu.  

cie, a drzwi do Bożych prawd będą Wam otwar-

te”. Sesja inauguracyjna odbyła się w auli im. bł. 

ks. Józefa Jankowskiego SAC. Rozpoczęło ją 

odśpiewania Hymnu państwowego oraz pieśni 

Gaude Mater Polonia. Uroczystość zakończył 

śpiew Gaudeamus igitur. Po południu odbył się 

tradycyjny mecz filozofia- teologia, a wieczorem 

otrzęsiny kursu I, przygotowane przez współ-

braci z kursu II.  

I nauguracja roku akademickiego 2017/2018 w 

Wyższym Seminarium Duchownym Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie 

odbyła się 12 października 2017 roku. Uroczy-

stość rozpoczęła Eucharystia sprawowana  

w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Naj-

świętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, pod 

przewodnictwem J.E. ks. abp Tadeusza Wojdy 

SAC. W homilii Metropolita Białostocki powie-

dział: „Na początku tego roku akademickiego 

powinniśmy prosić Ducha Świętego, aby oświe-

cał mroki naszych serc, (…) by pomagał zrozu-

mieć wszystko, co dotychczas jest zakryte przed 

naszymi oczami (…) Szukajcie, pukajcie, kołacz-

Święcenia  
diakonatu 
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Wizyta kard.  
Roberta Saraha 

W  ramach peregrynacji po męskich klasz-

torach Archidiecezji Warszawskiej  

w dniach 16-17 listopada nawiedziła naszą semi-

naryjną wspólnotę kopia cudownego obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej.  Wraz z ołtarzew-

ską parafią  podjęliśmy  całonocne czuwanie 

przy ikonie. W czwartkowy wieczór odbyło się w 

naszym kościele seminaryjnym nabożeństwo 

akatystu, który wykonali alumni naszego semi-

narium.  Zawierzeniem naszej wspólnoty Matce 

Najświętszej zakończyliśmy peregrynację obrazu 

w Ołtarzewie. 

Nawiedzenie  
obrazu MB  
Częstochowskiej 

którą z języka włoskiego tłumaczył ks. Mirosław 

Mejzner SAC, rektor WSD, był czas na pytania 

od zebranych w kaplicy seminaryjnej Świętej 

Rodziny z  Nazaretu. Na każde z pytań Kardynał 

udzielił odpowiedzi pozostawiając wiele zdań do 

głębszej, osobistej refleksji. Kończąc spotkanie, 

Kardynał udzielił  błogosławieństwa. 

W e wtorkowe przedpołudnie, 24 paździer-

nika mieliśmy zaszczyt gościć w murach 

naszego Seminarium prefekta Kongregacji Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Roberta 

kard. Saraha. Kard. Sarah poprowadził krótką 

modlitwę wspólnotową w języku łacińskim, po 

czym wygłosił kilkunastominutową konferencję. 

Hierarcha zaznaczył, że Panem seminarium  

i pierwszym Mistrzem jest Jezus Chrystus. Po-

wiedział, że „Celem w seminarium nie jest tylko 

zostanie księdzem. Tutaj powinniście nauczyć 

się stawać ofiarą. Chrystus jest Ofiarą, która 

zbawiła człowieka. Musimy nauczyć się od Chry-

stusa jak ofiarowywać swoje życie, czynić ze 

swojego życia ofiarę dla Boga.” Po konferencji, 
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„Dzisiaj mija równo sto lat od Twojego pierwszego 

objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie. Prosiłaś 

wtedy o modlitwę, pokutę za grzeszników i na-

wrócenie. Jako rodzina Zjednoczenia Apostolstwa 

Katolickiego pragniemy to czynić dzisiaj i każdego 

dnia.” 

Z akopane, w uroczystość Najświętszej Maryi Pan-

ny Fatimskiej, dnia 13 maja 2017 roku: ktoś 

mógłby powiedzieć, że to jest dość ambitne pragnie-

nie: czynić pokutę za grzeszników, codziennie starać 

się o nawrócenie oraz modlić się… za bliźniego, za 

siebie, za cały świat. A jednak pallotyńska wspólnota 

osób świeckich i konsekrowanych, znana m.in. z tego, 

że nie zadowala się „niezbędnym minimum”, 

uroczyście podjęła się tego zadania. Nie oznacza to 

wcale, że wcześniej tego nie czyniła, lecz właśnie w tym 

dniu, w 100 rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie, 

w sposób szczególny zadeklarowała swoją gotowość  

i pragnienie. Powodowani tą gotowością i pragnieniem 

spełnienia orędzia maryjnego wspólnota seminaryjna 

wyruszyła do Polskiej Fatimy, do Sanktuarium Matki 

Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. 

„Wasze sanktuarium na Krzeptówkach łączą bliskie 

więzi duchowe z Fatimą w Portugalii. Stamtąd także 

przybyła czczona przez was figura Matki Bożej. 

Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które 

jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu to-

warzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy 

dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym 

synem (por. Łk 15,11-32)” – te słowa wypowiedział Jan 

Paweł II, podczas homilii wygłoszonej 7 czerwca 1997 

r., w dniu konsekracji Sanktuarium Matki Bożej Fat-

imskiej. Właśnie w tej świątyni, po 20 latach, można 

było odczuć w sposób szczególny to tchnienie miłości 

naszej Matki. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14:00 konfer-

encją ks. dra Franciszka Gomułczaka SAC, postulatora 

generalnego z Rzymu. Prelegent postarał się przybliżyć 

orędzie Fatimskie w aspekcie historyczno-duchowo-

pallotyńskim”. Zaznaczył, że nie jesteśmy pozostawieni 

na tej ziemi samym sobie. Wystarczy przyjrzeć się 

treści Objawienia. Anioł Pokoju, który objawił się Hia-

cyncie, Łucji i Franciszkowi, przyniósł największy dar. 

Przyniósł bowiem Ciało i Krew Chrystusa. Padając na 

twarz, ukazał właściwą postawę człowieka względem 

Boga. Ks. Gomułczak przypomniał zachętę Matki 

Bożej do odbywania nabożeństwa pierwszych sobót 

miesiąca, które ma na celu wynagrodzenie za bluźnier-

stwa względem Niepokalanej Matki Boga. Podkreślił 

również, że Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 

ma od początku rys maryjny. Rys ten jest także 

widoczny na ziemiach polskich, gdzie pallotyni szerzą 

kult maryjny. Konferencja została zakończona posta-

wieniem pytań do osobistej refleksji: Czy Orędzie fat-

imskie jest mi bliskie? Na ile jest mi bliskie i ile razy 

odprawiłem nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 

Drugim punktem obchodów Jubileuszowych była 

wspólna modlitwa Koronką Bożego Miłosierdzia, aku-

rat wtedy wybiła godzina 15.  Wystąpienie ks. dra hab. 

Janusza Królikowskiego, które rozpoczęło się  

o godzinę później, a dotyczyło misji i wyzwań dla 

Kościoła i świata, które należałoby podjąć po obcho-

dach Jubileuszu Objawień Fatimskich. Już na samym 

początku wystąpienia zaznaczył, że Bóg posłał Maryję, 

tekst  

al. Maksim Bolandz SAC 

redaktor 
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aby w Jego Imieniu przemówiła do ludzi wrażliwych 

na głos Matki. A zatem słuchanie tego głosu jest pod-

stawowym warunkiem usłyszenia głosu Bożego, który 

nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i 

miał życie (por. Ez 33, 11). 

Ważnym wydarzeniem tego dnia była wspólna 

modlitwa różańcowa, która podkreśliła m.in. aspekt 

pokutny orędzia Fatimskiego, a centralnym  

i najważniejszym punktem obchodów Jubileuszu była 

uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której prze-

wodniczył J.E. ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. 

Wśród koncelebransów byli m.in. ks. Zenon Hanas 

SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa 

Króla SAC, ks. Adrian Galbas SAC, przełożony 

prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC 

oraz kustosz zakopiańskiego sanktuarium, ks. Marian 

Mucha SAC. W homilii Ksiądz Arcybiskup kilkakrotnie 

i na różne sposoby starał się przekazać bardzo ważną 

myśl: „Prorocka moc i siła fatimskiego orędzia nie 

zamyka się i nie dotyczy tylko mrocznej przeszłości 

minionego wieku. Ona musi być wciąż odczytywana  

i podejmowana na nowo”. 

Ten uroczysty dzień zakończył Apel Jasnogórski 

 i procesja światła w Parku Fatimskim. Blask światła 

wyrażał gotowość realizowania orędzia Fatimskiego  

w swoim codziennym życiu, aby to Bóg stał się 

wszystkim dla wszystkich. 

Powrót do Matki 

Być może myślicie, że to był koniec naszego spot-

kania z Matką? O nie! Niecały miesiąc później, 6 czer-

wca, wspólnota seminaryjna znów była w tym samym 

miejscu, u tej samej Matki, aby wraz z biskupami 

Kościoła Katolickiego w Polsce ponowić „Akt 

Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu 

Maryi”. Oprócz biskupów do Polskiej Fatimy przybyło 

wielu kapłanów zakonnych i diecezjalnych oraz 

pielgrzymi z Polski i spoza Jej granic. Uroczystości 

były transmitowane przez ogólnopolskie i światowe 

media, m.in. TVP Info oraz TV Trwam. 

W odnowienie Aktu Poświęcenia włączyli się także 

obecni na uroczystościach: Prezydent RP Andrzej 

Duda wraz z żoną, premier Beata Szydło, ministrowie 

 i parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych  

i samorządowych. Zdawaliśmy sprawę, że uczest-

niczymy w czymś wyjątkowym, w czymś, co w pewnym 

stopniu przerasta nas samych. W tym dniu osobiście 

doświadczyłem tę więź i duchową łączność z naszą 

Matką, poczucie solidarności z narodem Polskim. 

Chrystus i Maryja są tymi osobami, którzy jednoczą  

i prowadzą do miłości, zgody i pokoju. 

Tego dnia uroczystej Mszy św. przewodniczył Metro-

polita Poznański i Przewodniczący KEP ks. abp 

Stanisław Gądecki. Homilię wygłosił ks. bp Virgílio do 

Nascimento Antunes – biskup diecezji Coimbra 

z Portugalii, były rektor Sanktuarium w Fatimie, który 

zaznaczył, że „Fatima nie jest orędziem tragedii. Jest 

orędziem nadziei! Jest krzykiem, który chce poruszyć 

sumienia i serca ludzi! Jest jak morze światła, które 

przerywa ciemności kultury grzechu i śmierci próbu-

jące zdominować nasz świat. To przypomnienie, że 

Bóg nie odwraca się od nas nigdy. Wręcz przeciwnie: 

puka do serca świata i upomina się o każde ze swoich 

dzieci.”. Podczas Eucharystii wypowiedziano Akt 

Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu 

Maryi, który podpisał abp Gądecki oraz biskupi 

uczestniczący w Zebraniu Plenarnym KEP. Przed za-

kończeniem Liturgii, w imieniu księży i braci pallo-

tynów, podziękowania zgromadzonym złożył Wikari-

usz Generalny, ks. Józef Lasak SAC, przybyły na 

uroczystości z Rzymu. 

Po Mszy Świętej Pan Prezydent z Małżonką oraz 

Pani Premier odwiedzili wspólnotę pallotyńską oraz 

spotkali się z góralami, którzy złożyli najwyższym 

władzom najserdeczniejsze podziękowania. Myślę, że 

te dwa wydarzenia, które niewątpliwie na długo pozos-

taną u nas w pamięci, przyczynią się do głębszego 

uświadomienia sobie, że orędzie Fatimskie wymaga 

nie tylko poznania jego treści, lecz także wprowadzen-

ie w czyn tego, co zostało poznane oraz wytrwania  

w tym, co było wypowiedziane tak 13 maja, jak 

 i 6 czerwca 2017 r.  
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W  liturgiczne wspomnienie NMP Matki 

Miłosierdzia, 16.11.2017 delegacja nasze-

go Seminarium wzięła udział w uroczystości 

poświęcenia kościoła parafialnego w Niechorzu. 

Liturgii przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga, 

Metropolita Szczecińsko- Kamieński. W homilii 

nawiązał do znaczenia aktu konsekracji świąty-

ni a także wskazał na Chrystusa, który poprzez 

ołtarz ustawiony na stałe w prezbiterium, bez 

możliwości przeniesienia, zakorzenia się w zie-

mię, na której nigdy wcześniej nie było poświę-

conego kościoła. Metropolita wskazał na wyjąt-

kowość i niepowtarzalność aktu dedykacji świą-

tyni i oddania jej na służbę Bogu, a także na 

fakt, że ma ona odtąd służyć przyszłym pokole-

niom i jest kolejną latarnią morską w tej miej-

scowości, ale najważniejszą, bo wskazującą na 

najbezpieczniejszy port- samego Chrystusa. 

Uczynił to w słowach „Niech światło Chrystusa, 

które bije przez drzwi i okna tego kościoła, nieu-

stannie prowadzi was do bram zbawienia”.  

W homilii Ksiądz Arcybiskup nawiązał również 

do wystroju prezbiterium, na krzyż i tabernaku-

lum, na pozór rzeczy proste, ale zawierające sens 

naszego życia. Szczególną uwagę zwrócił on na 

obraz Matki Bożej Miłosierdzia, który znajduje 

się w niechorskiej świątyni. Obraz, przed którym 

już wielokrotnie uproszono łaskę powrotu do 

zdrowia z ciężkich przypadków chorób nowo-

tworowych. Dzięki staraniom księdza probosz-

cza został on przyozdobiony srebrno bursztyno-

wą sukienką wdzięczności za wszystkie łaski 

otrzymane przed tym wizerunkiem (pisaliśmy  

o tym w „Naszym Prądzie nr 86, październik– 

grudzień 2016). Właśnie ku czci Najświętszej 

Maryi Panny Matki Miłosierdzia został poświę-

cony nowo wybudowany kościół.  

tekst 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 
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Szczególnym wątkiem pallotyńskim tej uro-

czystości było wprowadzenie i oddanie do czci 

wiernych relikwii św. Wincentego Pallottiego, 

które zostały przekazane niechorskiej parafii 

przez nasze Stowarzyszenie.  Po modlitwie po 

Komunii ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt 

naszego Seminarium wniósł relikwie na stopień 

komunijny, wówczas Ksiądz Arcybiskup doko-

nał poświęcenia i okadzenia relikwiarza, następ-

nie odczytał dekret, którym jako pasterz Kościo-

ła Szczecińsko- Kamieńskiego oddał relikwie do 

publicznej czci wiernych w parafii Niechorze. 

Zachęcając wszystkich zebranych do wspólnej 

modlitwy śpiewem, Metropolita zaintonował 

wezwanie „Święty Wincenty Patronie nasz- 

módl się za nami”, podczas którego przejął reli-

kwiarz z rąk ks. Krzysztofa i przekazał na ręce 

ks. proboszcza Józefa Czujki. Obrzęd wprowa-

dzenia relikwii Arcybiskup zakończył odśpiewu-

ją kolektę z Mszy o św. Wincentym Pallottim. Po 

błogosławieństwie kończącym Mszę świętą, za-

chęceni słowem swojego pasterza, wszyscy ze-

brani w kościele oddali cześć św. Wincentemu 

poprzez ucałowanie relikwii. Wierni nie kryli 

wzruszenia, ponieważ są to pierwsze relikwie  

w niechorskim kościele. Ksiądz Arcybiskup wie-

lokrotnie wyrażał wdzięczność naszemu Stowa-

rzyszeniu za dar w postaci relikwii naszego Ojca 

Założyciela, a także za wszelkie posługi, które 

podejmujemy na terenie Archidiecezji Szczeciń-

sko- Kamieńskiej i w całej Polsce. 

Warto zauważyć, że wspólnota parafialna  

z Niechorza na czele z księdzem proboszczem są 

nam, pallotynom, bardzo życzliwi. Dwa razy od-

była się już tzw. „Niedziela seminaryjna”, a także 

w roku bieżącym odbyła się zbiórka finansów na 

budowę kościoła we Lwowie, którą nadzorują 

Współbracia z tamtejszej wspólnoty. Niewątpli-

wie obecność relikwii św. Wincentego w  parafii 

Niechorze umocni wzajemną współpracę między 

Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego  

a nadbałtycką wspólnotą parafialną.  

Obecnie najprawdopodobniej jest to jedyna  

(a na pewno jedna z nielicznych) w Polsce para-

fia nie prowadzona przez nasze Stowarzyszenie, 

w której czczone są relikwie św. Wincentego Pal-

lottiego. 

Ad infinitam Dei gloriam! 
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Muzyka w Wyższym Seminarium Duchownym  

Księży Pallotynów  

w Ołtarzewie 

T emat dotyczący muzyki w naszym seminarium 

rozpocznijmy od przypomnienia niektórych 

dokumentów kościelnych, które odnoszą się do tej 

kwestii. Badania chorału gregoriańskiego podjęte  

w XIX wieku przyczyniły się do odnowy śpiewu litur-

gicznego. Z tej racji wraz z wydaniem nowych ksiąg 

liturgicznych papież Pius X w Motu Proprio o Muzyce 

Kościelnej Inter Pastoralis Officii Sollicitudines (1903 

r.) zaleca, aby w czasie wykładów dla słuchaczy Teolo-

gii poruszać problematykę dotyczącą zasad i praw 

muzyki kościelnej oraz stronę estetyczną sztuki ko-

ścielnej. Są to wiadomości potrzebne dla całkowitego 

wykształcenia duchowego (p. 26). Papież zachęca 

również wszystkich do uprawiania w seminariach  

i instytutach duchowych tradycyjnego śpiewu grego-

riańskiego oraz tworzyć spośród kleryków zespoły 

śpiewacze. Sobór Watykański II doceniając skarbiec 

nieocenionej wartości jaką jest tradycja muzyczna 

całego Kościoła, w Konstytucji o Świętej Liturgii Sa-

crosanctum Concilium (1963 r.) poświęcił szósty roz-

dział tej sztuce. Jeden z punktów (p. 115) dotyczy 

formacji muzycznej, gdzie zwraca się uwagę, aby przy-

wiązywać dużą wagę do wykształcenia i wykonywania 

muzyki w seminariach, nowicjatach i domach studiów 

zakonnych. 

 Tło historyczne  

Trzeba więc cofnąć się do lat 30-tych XX wieku, 

kiedy w Ołtarzewie w 1927 roku przybyli Księża Pallo-

tyni, aby wybudować gmach seminarium duchownego. 

Równocześnie też rozpoczęli prace duszpasterskie 

wśród okolicznej ludności organizując przy tym męskie 

zespoły śpiewacze. Trzeba zaznaczyć, że klerycy pallo-

tyńscy odbywali wówczas studia filozoficzne oraz teolo-

giczne w Wadowicach na Kopcu, w Sucharach – Nakle 

n. Notecią, również w Rzymie i Limburgu. Prawdopo-

dobnie wiedzę i praktykę muzyczną zdobywali w tych 

miejscach. Szczególnym zaś miejscem był dom Colle-

gium Marianum w Wadowicach. Stałe nauczanie mu-

zyki w ramach studiów filozoficzno-teologicznych  

w ołtarzewskim Wyższym Seminarium Duchownym 

rozpoczęło się po II wojnie światowej.  

Wykładowcy muzyki kościelnej 

- Alfons Pellowski (1908-1977; brat sługi Bożego Nor-

berta Pellowskiego). Był członkiem Stowarzyszenia  

w latach 1930-1950. Podczas studiów filozoficznych  

w latach 1928-30 prowadził w Ołtarzewie chóry: męski 

oraz chłopięcy. Studia teologiczne kontynuował 1932-

35 w Sucharach i tam w latach 1932-34 kierował mę-

skim chórem „Schola cantorum”. Od jesieni 1935 prze-

bywał na Kopcu jako nauczyciel śpiewu i magister 

studentów w Collegium Marianum oraz wykładowca 

śpiewu gregoriańskiego w seminarium duchownym.  

W tym czasie w Wadowicach założył i prowadził: orkie-

strę dętą, mandolinową, 120-osobowy chór chłopięcy  

i męski Gimnazjum i Liceum w Wadowicach oraz 60-

osobowy studencki chór męski. Po wojnie ukończył 

Wydział Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury  

w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. 

W latach 1948-1950 uczył w Ołtarzewie śpiewu i litur-

giki. Jest autorem muzyki kilku pallotyńskich pieśni, 

m.in.: Królowo pallotyńskich dróg (obecnie Królowo 

apostolskich dróg – „Maryjo, podaj nam swą 

dłoń”), Maria, lux apostolis, Dla swych synów piękny 

wzorze (słowa ks. Tomasz Bielski). 

tekst 

ks. Dariusz Smolarek SAC 

Wykładowca muzyki kościelnej w WSD, adiunkt KUL 
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- ks. Wojciech Lewkowicz (1901-1971), był kapłanem 

diecezji przemyskiej. W latach 1949-1955 pod pseudo-

nimem Mieczysław Jankowski ukrywał się przed tajną 

milicją Urzędu Bezpieczeństwa (mimo tego został 

aresztowany). W tym czasie przebywał również  

w Ołtarzewie, a tym samym mógł uczyć muzyki  

w naszym seminarium. Na podstawie pozwolenia 

ordynariusza przemyskiego bpa Franciszka Bardy po 

1956 r. osiadł jako rezydent przy parafii Nawrócenia 

św. Pawła w Warszawie. Przez jakiś czas był wykła-

dowcą muzyki sakralnej w seminarium ołtarzewskim  

i w katedrze muzykologii na KUL-u. Nadto zorganizo-

wał Instytut Muzyki Sakralnej "Musica Sacra" 

im. Piusa X w Warszawie-Aninie i współpracował  

z katedrą muzykologii na ATK w Warszawie. Był auto-

rem wielu pieśni, m.in. pallotyńskiej Święty Rzymu 

Apostole (druga wersja melodyczna). 

-ks. Strauch Jan, Johannes SAC (1920-2012) w latach 

1958-63 był profesorem śpiewu kościelnego w Ołtarze-

wie oraz prowadził chór wielogłosowy. W latach 1975–

88 pracował jako duszpasterz w Austrii, a od 1986 w 

Szwajcarii. Napisał mszę na chór i organy ku czci św. 

Wincentego Pallottiego oraz oratorium na cześć Matki 

Bożej. Skomponował m.in. muzykę do Misterium 

pasyjnego (1957, reżyseria kl. Jan Czajowski), i melo-

dię do znanej pieśni pallotyńskiej Boża miłości, zapal 

nas oraz Rodziną Bożą jesteśmy. 

- ks. Stanisław Ryś SAC (1929-1998) po święceniach 

został skierowany do Wadowic na Kopiec, gdzie do 

1960 w Niższym Seminarium Duchownym uczył mu-

zyki i pełnił funkcję ojca duchownego. Następnie  

w 1962 roku został przeniesiony do Ołtarzewa, gdzie 

nauczał muzyki kościelnej. W latach 1960-64 podjął 

studia specjalistyczne w zakresie muzyki w Państwo-

wej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, zdoby-

wając dyplom magistra sztuki (1965) na podstawie 

pracy Monografia ballady ludowej „Jasio konie poił”. 

W tym okresie był autorem wielu utworów muzycz-

nych w zakresie liturgii, organizatorem i dyrektorem 

chóru seminaryjnego (również ołtarzewskiego złożo-

nego z osób świeckich). Był aktywnym członkiem 

stowarzyszeń muzycznych i muzykologicznych w War-

szawie. Zorganizowana przez niego orkiestra dęta, 

złożona z kleryków pallotyńskich, zagrała po raz 

pierwszy 19.03.1968 r. z okazji imienin rektora semi-

narium ks. Józefa Wróbla. Ks. St. Ryś skomponował 

melodie do pallotyńskiej pieśni O, Wincenty nasz 

Patronie. Jest współautorem tekstów do Hymnu pal-

lotyńskiego (W apostolskich szeregach stań razem),  

i pieśni Wielki Rzymu Apostole (mel. F. Rączkowski). 

Pozostawił w rękopisie Cztery motety eucharystycz-

ne i poprawił muzykę do pieśni Ojcze Wincenty już. 

Opracował też akompaniamenty organowe do pieśni 

pallotyńskich. Posiadając wyczucie artysty, szczegól-

nie dbał o liturgię, wzbogacając ją artystycznie. 

- ks. dr Marian Szczotka SAC (*1936) ukończył studia 

w Instytucie Muzykologii KUL w 1972 r. i broniąc 

pracy Śpiewy Proprium de tempore w bernardyńskiej 

księdze chorałowej z I połowy XVI wieku c) uzyskał 

stopień magistra. Tytuł doktora muzykologii zdobył  

w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1993 

roku na podstawie dysertacji: Graduał ms. 205 z Bi-

blioteki Klarysek Krakowskich w świetle polskiej  

i europejskiej tradycji liturgiczno–muzycznej: stu-

dium źródłoznawcze (promotor: ks. prof. dr hab. 

Jerzy Pikulik). Jako wykładowca muzyki kościelnej 

rozpoczął pracę w seminarium w roku 1976. Wcze-

śniej w latach 1962 i 1963 zastępował ks. St. Rysia 

podczas jego choroby. Dyrygował chórem kleryków 

WSD w latach 1976-1993 oraz 1995-1997. Do roku 

1997 kierował również chórem działającym przy ko-

ściele, a później parafii p.w. NMP Królowej Apostołów 

w Ołtarzewie (erygowanie parafii, której ks. M. 

Szczotka był proboszczem nastąpiło w 1988 r.).  

Od roku 1997 do 2003 prowadził zajęcia ze starszymi 

kursami alumnów. Przechodząc na emeryturę nauczał 

nadal muzyki w nowicjacie Prowincji Chrystusa Króla 

w Wadowicach (2003-2014). 
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życielem i liderem zespołu La Pallotina. Ks. A. Danie-

wicz komponuje, pisze teksty, gra na gitarze i instru-

mentach klawiszowych. Od 2005 roku, po przyjęciu 

przez ks. D. Smolarka zajęć w Instytucie Muzykologii 

KUL, prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej z kursami 

III, V i diakonami ucząc śpiewów psałterzysty, kanto-

ra, diakona i celebransa. 

Działalność dydaktyczno-muzyczna w WSD 

Wykłady-ćwiczenia z muzyki kościelnej dla alum-

nów wszystkich lat odbywają się w ciągu jednej godzi-

ny, raz w tygodniu. Poza tym klerycy pierwszego roku 

mają jedną godzinę ćwiczeń na indywidualną emisję 

głosu. Alumni są nauczani polskiego repertuaru pie-

śniowego oraz podstawowych śpiewów gregoriań-

skich. Ćwiczenia muzyczne obejmują śpiewy kantora, 

psałterzysty, diakona i prezbitera. Wykładane są pod-

stawowe zasady muzyki. Podczas zajęć poruszane są 

także zagadnienia z teorii i historii chorału gregoriań-

skiego oraz wielogłosowej muzyki sakralnej jak i pra-

wodawstwa liturgiczno-muzycznego. Ćwiczenia głosu 

obejmują emisje, artykulację (fonetyka) oraz dykcję  

w wymowie, czytaniu jak i śpiewie. Alumni mają do 

dyspozycji bibliotekę muzyczną, która jest częścią 

Biblioteki WSD w Ołtarzewie. Są to śpiewniki polskie: 

„Śpiewnik Kościelny” ks. J. Siedleckiego, „Śpiewnik 

Liturgiczny”, śpiewnik dominikański „Niepojęta Trój-

co”, „Śpiewnik Pallotyński”, śpiewnik Ruchu Oazowe-

go Światło-Życie „Exsultate Deo” „Wybrane hymny na 

jutrznię i nieszpory”, a także zbiory śpiewów łaciń-

skich: „Liber Usualis”, „Gaudeamus” (poprzednia 

wersja „Gaude Mater”). 

Również w zasobach biblioteki znajduje się leksyko-

grafia i literatura związana z muzyką: „Encyklopedia 

Muzyki PWN”, „Encyklopedia Muzyczna PWM. Część 

biograficzna”, „Zasady Muzyki”, ks. E. Hinza „Chorał 

gregoriański” oraz „Zarys historii muzyki kościelnej”, 

ks. I. Pawlaka „Muzyka liturgiczna po Soborze Waty-

kańskim II w świetle dokumentów Kościoła”, ks. A. 

Filabera „Prawodawstwo muzyki liturgicznej”.  

Zespoły muzyczne 

W ramach zespołowej emisji głosu dla alumnów 

odbywają się zajęcia chorałowego zespołu śpiewacze-

go „Scholia Gregoriana” oraz Chóru Parafialno-

Seminaryjnego „Cantus Firmus”. Do roku 2009 istniał 

chór seminaryjny, który prowadzili ks. St. Ryś, ks. M. 

Szczotka, ks. D. Smolarek oraz chór parafialny, który 

Obecni wykładowcy muzyki kościelnej: 

- ks. dr Dariusz Smolarek SAC (*1960), ukończył stu-

dia w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersy-

tetu Katolickiego Jana Pawła II w Lublinie uzyskując 

tytuł magistra muzykologii w 1998 roku na podstawie 

pracy Nowe śpiewy liturgiczne w polskich śpiewnikach 

wydanych po Soborze Watykańskim II. Styl i forma,  

a stopień doktora w 2006 roku po obronie dysertacji: 

Muzykalia klasztoru pijarów w Podolińcu jako źródło 

staropolskiej religijnej kultury muzycznej pogranicza 

(XVII - XVIII wiek). Studium historyczno–

źródłoznawcze. Odbył równocześnie Podyplomowe 

Studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji 

Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-

wiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie pracuje również na 

stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii KUL. 

Pierwsze zajęcia z nowo ukonstytuowaną gregoriańską 

scholą kleryków rozpoczął w 1993 roku i prowadził do 

1995 roku. Po dwuletniej pracy Duszpasterza Akade-

mickiego w Gdańsku powrócił do Ołtarzewa w 1997 r.  

i aż do chwili obecnej kontynuuje zajęcia z muzyki 

kościelnej oraz z emisji głosu (kursy I-IV). Ponadto 

kieruje zespołem śpiewaczym alumnów wykonującym 

chorał gregoriański „Schola Gregoriana” oraz Chórem 

Parafialno-Seminaryjnym „Cantus Firmus” działający 

przy kościele p.w. NMP Królowej Apostołów w Ołta-

rzewie. 

- ks. dr Andrzej Daniewicz SAC (*1968), ukończył 

Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego  

w Katowicach (Wydział Kompozycji, Interpretacji, 

Edukacji i Jazzu) uzyskując stopień magistra sztuki. 

W roku 2012 obronił pracę doktorską na Uniwersyte-

cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Teologia modli-

twy w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (promotor 

ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek). Jest zało-
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klerycy okazyjnie wspomagali swoimi głosami. Jed-

nak wraz ze zmniejszającą się ilością alumnów w roku 

akademickim 2009/2010 połączono „siły głosowe” 

seminarium oraz parafii i w ten sposób, za zgodą 

władz, powstał charakterystyczny, ewenement na 

skalę polską, czterogłosowy chór mieszany, który od 

roku 2012 nosi nazwę Chór Parafialno-Seminaryjny 

„Cantu Firmus”. 

Zespoły śpiewacze są nastawione na służbę mu-

zyczną podczas liturgii. Dlatego repertuar jest z reguły 

liturgiczny. Na szczególne okazje zespoły przygotują 

śpiewy kościelne pozaliturgiczne, a nawet czasem 

świeckie. „Schola Gregoriana” wykonuje z reguły cho-

rał gregoriański. W kościele seminaryjnym, raz w 

tygodniu jest celebrowana Msza św. w języku łaciński-

mi zespół jako „schola cantorum” śpiewając a cappella 

podtrzymuje tego rodzaju śpiewy. „Schola Gregoria-

na” pełni również funkcję scholi wykonując repertuar 

polski. Zespół ten ma na swoim koncie kilkanaście 

„występów” poza seminarium. Np. w ostatnim roku 

akademickim Schola Gregoriańska uświetniła śpie-

wem liturgię Mszy św. transmitowaną przez TVP 1 w 

dniu 10 kwietnia 2016 r. z kaplicy klasztornej Zgro-

madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktua-

rium Krakowie-Łagiewnikach, wraz ze Międzyzakon-

ną scholą Sióstr z klasztorów warszawskich pod dy-

rekcją Siostry Dolores Nowak PDDM wykonała śpie-

wy podczas Mszy św. transmitowanej przez Program  

1 Polskiego Radia z kościoła św. Krzyża w dniu 1 lute-

go 2016 r. o godz. 9:00, a w Dniu Ofiarowania Pań-

skiego (2 lutego 2016 r.) z okazji Dnia Życia Konse-

krowanego w Katedrze Warszawskiej pw. św. Jana. 

Chór Parafialno-Seminaryjny „Cantu Firmus” wy-

konuje podczas uroczystych liturgii w kościele NMP 

Królowej Apostołów muzykę wielogłosową z tekstem 

polskim i łacińskim (a cappella lub z akompaniamen-

tem organów). Pełni również funkcję scholi podtrzy-

mując śpiew jednogłosowy z ludem. Chór swoim śpie-

wem uświetnia m.in. liturgię Okresu Bożego Narodze-

nia, Wielkiego Tygodnia i Wielkanocną, Bożego Ciała, 

liturgię święceń diakonatu i prezbiteratu, a także 

podczas innych okazji świątecznych.  

Należy również wspomnieć, że z inicjatywy zdol-

nych muzycznie alumnów na przestrzeni tych lat 

ukonstytuowało się wiele zespołów kleryckich wyko-

nujących muzykę religijną o charakterze rockowym 

czy bitowym jak i liturgiczną z odcieniami sacrosongu 

czy bluesa. Do ćwiczenia są do dyspozycji alumnów są 

dwa pianina oraz fortepian. Nadto władze seminarium 

nabywały sprzęt nagłaśniający oraz instrumentalny 

(gitara, keyboard, perkusja). 

Przy kościele seminaryjnym powstawały zespoły 

kleryckie, parafialne, parafialno-kleryckie. Czasami 

były to równocześnie praktyki duszpasterskie alum-

nów prowadzących zespoły muzyczne przy parafii  

w Ołtarzewie czy w Ożarowie Mazowieckim. Ansamble 

powstawały na potrzeby chwili, z różnych okazji, ale 

były również i takie, które grały razem dłuższy czas. 

Pod koniec lat 80-tych XX wieku wystawiano nawet 

music-hall (opera rockowa) o św. Pawle, którą skom-

ponował i był głównym wykonawcą obecny Ksiądz 

Prowincjał Zenon Hanas SAC. 

Organiści  

Dużą pomocą dla wykładowców muzyki byli i są 

uzdolnieni muzycznie klerycy, absolwenci szkół mu-

zycznych . Podejmują oni często posługę organisty 

seminaryjnego (oprócz rzecz jasna wykładowcy). War-

to więc wymienić te osoby, które wydobywam ze swo-

jej pamięci. Przy nazwisku jest zapisane: ks. – jeżeli 

jest obecnie księdzem, kl. – obecnie kleryk, p. – pan, 

który nie jest osobą duchowną. 

Pierwszeństwo należy się księdzu Krzysztofowi 

Kulczyckiemu SAC, który ukończył studia muzykologii 

na KUL-u i otrzymał tytuł magistra po obronie pracy 

Organy w kościołach Księży Pallotynów w Polsce – 

badania histo-ryczno-instrumentoznawcze (1989, 

promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek). W swojej pracy 

opisał zbadane instrumenty piszczałkowe z naszych 

kościołów, m.in. w Ołtarzewie – firmy Biernacki. 
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Podsumowując informacje o nauczaniu i roli mu-

zyki w Wyższym Seminarium Duchownym Księży 

Pallotynów w Ołtarzewie należy zauważyć, że z jednej 

strony jest to realizacja rozporządzeń i wytycznych wg 

dokumentów Kościoła w ramach zajęć i ćwiczeń kur-

sorycznych. Z drugiej strony inicjatywa i zaangażowa-

nie wykładowców muzyki, alumnów oraz parafian 

sprawia, że życie muzyczne seminarium jak i istnieją-

cej przy kościele NMP Królowej Apostołów parafii 

przybiera różnorodne formy służąc rozwojowi mu-

zycznemu członków zespołów śpiewaczych, a przede 

wszystkim służbie w liturgii. A przecież o to w tym 

wszystkim chodzi.  

Ksiądz Krzysztof jest obecnie kapelanem szpitali  

w Gdańsku. 

Następni organiści seminaryjni są wymienieni wg 

(mniej więcej) lat studiów w WSD w Ołtarzewie:  

p. Janusz Migda, ks. Krzysztof Kulczycki SAC,  

ks. Mirosław Dragiel SAC, ks. Dariusz Smolarek SAC, 

ks. Marek Krzywoń SAC († 2006), ks. Andrzej Danie-

wicz SAC, ks. Mirosław Lewandowski SAC, ks. Piotr 

Worwa SAC, ks. Piotr Zawada SAC, ks. Paweł Do-

brzyński SAC, p. Rafał Surowiecki, ks. Grzegorz Kal-

barczyk SAC, ks. Grzegorz Świecarz SAC, ks. Michał 

Zbrojkiewicz SAC, p. Kamil Gorzkowski, p. Bartłomiej 

Andrych, kl. Jan Jabłuszewski SAC.  

Czy ktoś z nas, widząc jak sprawnie działają róż-

ne urządzenia, choćby raz w życiu nie zadał so-

bie takiego pytania: „Jak to działa?” albo „Z cze-

go to się składa?”. Podobne pytania mogą po-

wstawać patrząc na funkcjonowanie naszego 

seminarium. Obserwując pracę rożnych osób, 

dostrzegamy, że seminarium to nie tylko piękny 

architektoniczny budynek, ale przede wszystkim 

zespół ludzi. I właśnie w takim zespole są tacy ci, 

którzy przez swoją pracę włączają się  

w życie i funkcjonowanie seminarium. Aby le-

piej zrozumieć o co tak naprawdę chodzi, propo-

nuję na chwilę przenieść się, na przykład, do 

pralni… 

Rozmowa z panią Edytą i Eugenią  

(panie z pralni) 

Maksim: Z pewnością można powiedzieć, że w 

dzisiejszych czasach rzadko można spotkać dom 

rodzinny, w którym nie byłoby pralki. Widzę, że 

w naszej pralni jest ich kilka. Jak paniom udaje 

się to wszystko ogarniać? 

pani Eugenia: Jeżeli spróbować ogarnąć wszyst-

ko za jednym razem, to wątpię, żeby coś z tego 

się udało. Dlatego jeszcze przed tym jak włożyć 

rzeczy do pralki należy je posegregować. 

pani Edyta: Właśnie tak. Czarne ubrania do 

czarnych, białe do białych. Jak są pościele lub 

białe rzeczy, to je trzeba wymoczyć. I też trzeba 

dbać o kolejność wkładania rzeczy do pralki.  

To wszystko jest potrzebne po to, aby rzeczy 

dobrze się wyprały oraz żeby nie zostały uszko-

dzone.  

 

Seminarium „od kuchni” i nie tylko… 
 

Z pracownikami WSD  rozmawia  
al. Maksim Bolandz SAC 
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pani Eugenia: Jak już wspominałem, te wszyst-

kie powiedzmy „kroki” są potrzebne jeszcze 

przed rozpoczęciem prania. Sama segregacja nie 

jest trudną sprawą, ale czasochłonną. 

 pani Edyta: Gdybyśmy chcieli ustalić pewną 

kolejność, to można byłoby je opisać w następu-

jący sposób: najpierw dokonujemy segregacji, co 

jest potrzebne to moczymy. Następnie wkładamy 

do pralki. Po wypraniu rzeczy trzeba wysuszyć. 

Dalej nam pomaga magiel, i ostatni etap to pra-

sowanie. 

 Sporo ludzi przynosi tu swoje ubrania, jak Pani 

się orientuje gdzie są czyje rzeczy? 

pani Edyta: Są numerki. Klerycy mają swoje 

numerki, a księża i bracia swoje. Niektórzy nam 

osobiście przynoszą rzeczy do prania. Tak księży, 

bracia jak i klerycy mają oddzielne wieszaki  

i półki. To znacznie ułatwia pracę dla nas, a tak-

że dla tych kleryków, którzy później będą rozkła-

dać rzeczy na odpowiednie półki w seminarium  

i w domu księży i braci. No i z czasem zapamię-

tałyśmy numerki, to też znacznie ułatwia pracę 

przy segregacji rzeczy. 

 Jak panie myślą, jaka jest specyfika pracy  

w pralni? 

pani Eugenia: Na okrągło coś się dzieje. Komuś 

trzeba pewne ubrania pilnie wyprasować, komuś 

na jutro albo na dziś potrzebna jest wyprana  

i wyprasowana sutanna albo koszula, bo np. jest 

jakiś wyjazd. Nie da się na 100% zaplanować 

swój roboczy dzień, bo sporo spraw trzeba po-

dejmować na bieżąco. 

pani Edyta: Dokładnie tak. W pracy trzeba trzy-

mać się pewnej kolejności, zwłaszcza kiedy jest 

duży napływ grup rekolekcyjnych. Czyste kom-

plety bielizny pościelowej mają być zawsze przy-

gotowane. Nieraz jest tak, że trzeba łączyć kilka 

spraw. Wydawałoby się, że praca w pralni jest 

dość łatwa, ale tak jest tylko na pierwszy rzut 

oka. Jak w każdym zawodzie, należy poświęcić 

czas na uczenie się pewnych czynności. Krócej 

mówiąc, trzeba nabrać wprawy. 

pani Eugenia: Pamiętam, jak przyszłam po raz 

pierwszy tu do pracy, to byłam przerażona: jak 

to wszystko ogarnąć. Musi być człowiek, który 

pokaże podstawy. Dopiero później, nabierając 

wprawy, można pracować samodzielnie. Należy 

poświęcić przynajmniej 1 miesiąc na pracę tzw. 

„wstępną”. Pracuję już 7 lat i sama uczyłam Edy-

tę jak np. obsługiwać magiel. Teraz już ona ma 

wprawę i możemy się zamieniać. 

pani Edyta: Mamy podział pracy. Np. w tym 

tygodniu ja piorę i prasuję, a Eugenia obsługuję 

magiel, i tak na zmianę. 

pani Eugenia: Musi być praca zorganizowana, 

abyśmy mogły oddawać czyste, wyprasowane 

ubrania w odpowiednim czasie. Niemałą rolę 

odgrywa, jak już mówiłam, doświadczenie. Łą-

czenie tych dwóch ważnych składników naszej 

pracy gwarantuje na wyjściu szybki i jakościowy 

rezultat. 

Rozmowa z panem Krzysztofem (konserwator)  

Zapytam wprost, na czym polega pana praca? 

Pracuję tu już 3 rok i jestem zatrudniony jako 

konserwator, ale na tym zawodzie moja praca 

się nie ogranicza. Wykonuję różne zadania, co 

potrafię, to wszystko wykonuję. Najczęściej to są 

prace związane z remontem lub naprawą róż-
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nych rzeczy. To są pracy na zewnątrz (zwłaszcza 

wiosną i latem, np. przy roślinach albo naprawy 

elewacji) i wewnątrz budynków (np. malowanie 

różnych pomieszczeń). Oczywiście przy pracy 

na zewnątrz dużo zależy od pogody.  

 W ciągu tych 3 lat, odkąd pan pracuje u nas, 

pan jest naocznym świadkiem zmian dokonują-

cych się tak na terytorium seminarium jak  

i wewnątrz poszczególnych budynków. Co pan 

powiedziałby na ten temat? 

pan Krzysztof: Tak, terytorium bardzo zmienia 

się pod względem estetyki, a także dużo jest 

poczynanych inwestycji. Wiadomo, że zawsze 

będzie coś do zrobienia i być może przydałoby 

się kilka nowych pracowników, którzy by wyko-

nywali podobne prace. Trzeba zaznaczyć,  

że większość prac teraz wykonują firmy, ja nato-

miast robię to co jest potrzebne na już, na bieżą-

co. 

Rozmowa z panią Barbarą (z kuchni) 

Pani Barbaro, u mnie osobiście słowo „kuchnia” 

kojarzy się z czymś rodzinnym i bardzo przy-

jemnym. Co jest potrzebne, aby nakarmić dość 

liczną „rodzinę” jaką jest nasza wspólnota? 

pani Barbara: „Chciałabym zacząć od tego,  

że gotowanie to nasza pasja. Praca w kuchni nie 

jest łatwa. Cały nasz personel to 6 kobiet 

(szefowa kuchni + 5 kucharek). Każdego dnia  

(szefowa kuchni + 5 kucharek). Każdego dnia  

w miłej i rodzinnej atmosferze rozpoczynamy 

nasz roboczy dzień o 6.00 rano, a kończymy  

o 20.00 godz. Można byłoby zapytać, jak wy-

trzymujemy tyle godzin pracy?! Rzeczywiście, 

pracujemy dużo, ale nie narzekamy. Kiedy pra-

cę wykonuję się z zapałem i chęcią, już się nie 

zważa na ilość godzin. Praca w kuchni wymaga 

sporo wysiłku i poświęcenia, ale jest to potrzeb-

ne, aby nakarmić tak liczną „rodzinę”. Uśmiech 

serdeczny i dobre słowo od księży, braci, klery-

ków jest najlepszym podziękowaniem dla nas, 

bo wiemy, że to płynie szczerze z ich serc. 

Oczywiście są też dni wolne, jak pani spędza 

swój wolny czas? 

pani Barbara: Tak. Staramy się tak rozdzielać 

pracę, żeby każda z nas miała czas dla siebie. 

Wtedy czynnie odpoczywamy, czytamy lub po 

prostu leniuchujemy w gronie najbliższych  

w domu. Zawsze też znajdziemy czas na rozmo-

wę z Panem Bogiem. Modlimy się o zdrowie, 

siłę i opiekę, żeby pracować i przebywać wśród 

przyjaciół i naszej licznej seminaryjnej 

„rodziny”. 
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al. Jan Jabłuszewski SAC: Wspólnota seminaryj-

na nie jest Księdzu obca, dotychczas był Ksiądz 

jej członkiem, był Ksiądz prefektem studiów 

wykładowcą… Czy obraz seminarium z perspek-

tywy rektora różni się od tego co Ksiądz widział 

dotychczas? 

 

ks. Mirosław Mejzner SAC: I tak, i nie. Miejsce 

jest to samo i ludzie właściwie też (poza oczywi-

stymi zmianami). To wszystko sprawia, że Semi-

narium jest dla mnie rzeczywistością bliską  

i znaną. Niemniej nowa posługa i funkcja, którą 

przychodzi mi pełnić, z pewnością wpływa na 

zmianę perspektywy. Dotychczas nigdy nie by-

łem przełożonym. Funkcja rektora Seminarium 

to ogromne i wieloaspektowe wyzwanie. Cóż 

mogę powiedzieć? Jezu, ufam Tobie! 

 

Czy spełniane do tej pory posługi w naszej 

wspólnocie ułatwiły, czy może utrudniały pozy-

tywną odpowiedź na nominację Księdza? Jak 

Ksiądz zareagował na tę propozycję, była ona 

zaskoczeniem, czy może się Ksiądz jej spodzie-

wał? 

 

Myślę, że raczej ułatwiły. Siedem lat posługi  

w Seminarium pozwoliło mi „bardziej z bliska” 

poznać tę rzeczywistość. Myślę, że w nią już ja-

koś wrosłem. Skoro Przełożeni uznali, by powie-

rzyć mi misję rektora, to w duchu zaufania Bogu 

i posłuszeństwa, przyjąłem ją, choć decyzja nie 

była łatwa. Przy podejmowaniu odpowiedzialno-

ści za wielkie dzieła, a zwłaszcza za ludzi, towa-

rzyszy mi świadomość, że swoimi siłami nie je-

stem w stanie sprostać oczekiwaniom, wyzwa-

niom, zadaniom. Ale przecież nie jestem sam. 

Mam bardzo dobrych Współpracowników, mą-

drych i życzliwych Współbraci oraz pełnych wia-

ry i entuzjazmu alumnów. A nade wszystko wie-

rzę, że Pan Bóg ma w tym swój plan: zarówno 

dla Seminarium, jak i dla mnie. 

 

Seminarium to rzeczywistość wielowymiarowa, 

jakie Ksiądz widzi priorytety swojej posługi, 

jakie stawia cele i jakie ma plany? 

 

Jeden z alumnów zapytał mnie o to na początku. 

Odpowiedziałem wtedy spontanicznie: Chrystus, 

człowiek, komunikacja. Chrystus, bo w Nim nie-

widzialny Bóg, stał się widzialny i objawił się 

jako Miłość. A stąd już krok do człowieka, bo – 

jak uczy św. Jan – nie można kochać Boga, któ-

rego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, 

którego się widzi. Nasz stosunek do ludzi, stwo-

rzonych na obraz i podobieństwo Boże, najlepiej 

weryfikuje naszą wiarę. Musimy ich bardzo sza-

nować, nawet gdy nie zawsze zgadzamy się z ich 

poglądami. To jest szkoła humanizmu, tak waż-

nego w posłudze kapłańskiej. Powołanie to nie 

… o nowej posłudze i jej priorytetach  
z ks. Mirosławem Mejznerem SAC, 

rektorem WSD w Ołtarzewie  
rozmawia al. Jan Jabłuszewski SAC 
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tylko służba Bogu, ale i człowiekowi. Wreszcie 

komunikacja, która jest sposobem naszego by-

cia. To jak komunikujemy z innymi pokazuje 

kim jesteśmy w środku. Osobiście, chciałbym 

mieć więcej czasu na spotkania i rozmowy ze 

Współbraćmi. 

 

Z pewnością ma Ksiądz też pewne oczekiwania 

od alumnów, księży i braci zamieszkujących 

nasz dom, jakie one są? 

 

Bardzo bym pragnął, abyśmy byli dla siebie 

jeszcze bardziej życzliwi i pomocni w codzien-

ności. Jak będziemy chcieli ze sobą więcej być, 

to stąd już tylko krok do dobrej współpracy.  

Z niej zaś z pewnością wyrosną piękne i dobre 

dzieła: duchowe, duszpasterskie, formacyjne, 

naukowe, kulturowe, charytatywne i wszelkie 

inne. Oczekiwałbym, zwłaszcza od alumnów, 

postawy kreatywnej współodpowiedzialności za 

rzeczywistość Seminarium. To niepowtarzalny 

czas, gdzie bardzo wiele można się nauczyć. 

Sądzę, że warto go przeżyć intensywnie. To daje 

radość, a potem procentuje. 

 

Studiował Ksiądz w Rzymie, gdzie bije źródło 

„pallotyńskości”, jak ten czas w Wiecznym Mie-

ście wpłynął na Księdza tożsamość pallotyna? 

 

Myślę, że wpłynął bardzo mocno. Wiemy do-

brze, że teksty św. Wincentego nie należą do 

najłatwiejszych. Pobyt w Rzymie sprawił, że 

Założyciel i jego świat stał się realny. Co dzień 

chodziłem uliczkami, po których on chodził, 

widziałem miejsca jego posługi duszpasterskiej, 

a nade wszystko mogłem się każdego dnia mo-

dlić przy jego relikwiach w kościele Santissimo 

Salvatore in Onda. Dom Generalny w Rzymie to 

miejsce, gdzie spotyka się bardzo wielu palloty-

nów z całego świata. Jest to doświadczenie jedy-

ne w swoim rodzaju. 

 

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest 

jednym z priorytetów Św. Wincentego Pallottie-

go, czym ono jest dla Księdza? 

 

Nie wiem czy zaledwie jednym z priorytetów. 

Jednoczenie katolików dla apostolstwa było ra-

czej wszechogarniającą misją św. Wincentego, 

sposobem jego bycia i działania. I to jest genial-

ny charyzmat! Bardzo aktualny. Niektórzy ludzie 

wolą działać w pojedynkę, bo się boją, że stracą 

swą indywidualność, albo że inni obarczą ich 

tylko dodatkowymi pracami czy ciężarami. 

Współpraca to taki rodzaj działania, gdzie każdy 

pozostaje sobą, a jednocześnie odkrywa, że  

z innymi można zrobić coś lepiej i bardziej owoc-

nie. 

W tym sensie rozróżniam jednoczenie katolików 

dla dzieł Bożych od ZAK, które uzyskało pod-

miotowość prawną określoną Statutem, właśnie 

wtedy, kiedy byłem w Rzymie. Pamiętam do-

kładnie mszę św. pod przewodnictwem abp. 

Stanisława Ryłki w kościele San Lorenzo in Da-

maso (tym samym, w którym Wincenty Pallotti 

otrzymał sakrament chrztu). To był historyczny 

dzień dla Zjednoczenia. 

 

Jakie zadania i priorytety widzi Ksiądz dla całe-

go dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickie-

go, jaka jest jego funkcja we współczesnym świe-

cie? 

 

Choć jeden jest Zbawiciel, jedna Dobra Nowina i 

jeden Statut ZAK, to jednak nie sądzę, by można 

było określić uniwersalne zadania dla całego 

Zjednoczenia. Rzeczywistość Kościoła i mental-

ność ludzi w różnych krajach i na różnych konty-

nentach jest zbyt zróżnicowana. Zjednoczenie 

powinno się raczej kierować zasadą think globa-

ly, act localy. Połączeni jedną wiarą i charyzma-

tem św. Wincentego Pallottiego musimy go apli-

kować w różnych środowiskach życia. Tej różno-

rodności nie należy się bać, ale trzeba się nią 

cieszyć. Zjednoczenie nie jest uniformizacją, ale 

odczytywaniem znaków czasu w duchu wiary. 

Jeśli ma żyć i się rozwijać musi być rzeczywisto-

ścią dynamiczną. Funkcja w świecie? Pomagać 

ludziom być lepszymi, bardziej wierzącymi  

i chcącymi razem zrobić coś dobrego. 
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M odlitwa Pana Jezusa zawarta w siedem-

nastym rozdziale Ewangelii Jana nazy-

wana jest modlitwą Arcykapłańską Jezusa. Za-

myka ona zbiór mów Jezusa wygłoszo-

nych podczas Ostatniej Wieczerzy. Jezus po 

obmyciu nóg swoim uczniom (por. 13,1-20), 

wyjaśnia im sens swojego życia i przygotowuje 

ich do rozstania i ponownego przyjścia w chwa-

le. Bezpośrednio po nich zaczyna się opis wyda-

rzeń związanych z męką Jezusa, dlatego też sło-

wa wygłoszone przez Niego w Wieczerniku na-

zywane są „mowami pożegnalnymi”. W całości 

tych mów modlitwa Jezusa z rozdz. 17 zajmuje 

ostatnie miejsce. Skończywszy ją („to powie-

dziawszy”), Jezus wychodzi z Wieczernika i uda-

je się do Ogrodu Oliwnego, gdzie zostanie poj-

many (18,1). 

Jan ewangelista swoją relację o Ostatniej Wie-

czerzy rozpoczyna od podkreślenia, iż Jezus 

„wie, że nadeszła Jego godzina, by przeszedł  

z tego świata do Ojca” (13,1). Swoją modlitwę 

Jezus zaczyna od wyznania: „Oto nade-

szła godzina” (17,1). Nie jest to tylko stwierdze-

nie natury chronologicznej, gdyż Jezus tę 

„godzinę” w pełni przyjmuje, czego wyrazem jest 

Jego modlitwa. Prosi w niej, by to, co jest treścią 

i sensem owej „godziny” – objawienie chwały 

Ojca przez ofiarę miłości Syna – w Nim się wy-

pełniło. W tej modlitwie Jezus modli się za swo-

ich uczniów, czyli Kościół żyjący w świecie, któ-

ry narażony jest na różne niebezpieczeństwa, 

jak: rozbicie wspólnoty, nienawiść świata, nie-

wierność Bogu, wielka siła zła. Wśród tych 

próśb dominuje sprawa jedności, o którą Chry-

stus czterokrotnie prosi Ojca. Pan Jezus łączy 

trwanie uczniów w jedności z zachowaniem ich 

w Imieniu Boga. Jedność Kościoła otrzymuje tu 

najwyższe uzasadnienie: powinna to być jed-

ność na wzór tej, jaka łączy Ojca i Syna. Jest ona 

wewnętrzna, duchowa, zakłada nie tylko trwa-

nie w znajomości Boga, objawionej przez Chry-

stusa, lecz również w świętości, sprawiedliwości 

i miłości. Jedność chrześcijan nie tylko czerpie 

wzór z jedności Osób Boskich, lecz z niej pocho-

dzi. Pojęcie jedności łączy się z ideą "chwały", 

którą należy rozumieć jako udział w życiu Bo-

żym. To życie Boże obecne i rozwijające się w 

społeczności kościelnej jest gwarantem praw-

dziwej miłości.  

tekst  

Ojciec duchowny, wykładowca Pisma Świętego w WSD 

ks. Sławomir Radulski SAC 
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Chrystus modli się o doskonałą jedność.  

A gwarantuje ją miłość Ojca do uczniów na mia-

rę Jego miłości do Syna. To ta miłość gromadzi, 

jednoczy i spaja rozproszonych uczniów Jezusa 

w jeden Kościół, jedną owczarnię, której On jest 

jedynym pasterzem. O ile w pozostałych roz-

działach Ewangelii Chrystus daje różne wska-

zówki, polecenia i poucza, to w siedemnastym 

rozdziale Ewangelii wg św. Jana jedności nie 

poleca, nie poucza o niej, lecz o jedność się mo-

dli, gdyż faktycznie można ją tylko wymodlić.  

Uczniowie Jezusa pozostają „w świecie” (ww. 

11.15), jakkolwiek „nie są ze świata” (ww. 14.16). 

Mimo że „świat ich nienawidzi” (w. 14), Jezus 

„posyła ich na świat” (w. 

18). Przez „świat” Jezus 

rozumie postawy i działa-

nia, które są wrogie wzglę-

dem Boga a które pozosta-

ją pod władzą „ojca kłam-

stwa” (8,44) – „władcy 

tego świata” (12,31). Życie uczniów będzie za-

tem doświadczeniem walki ze „złem”, którą bę-

dą toczyli „w świecie” (w. 15). Jezus prosi Ojca, 

by „ustrzegł ich od złego” (w. 15), a następnie, 

by „uświęcił ich w prawdzie” (w. 17). Chodzi 

zatem o wyłączenie ich spod wpływów świata 

zdominowanego przez „złego” i włączenie ich  

w relację bliskości i wspólnoty z Bogiem. Jezus 

pragnie, by Jego wspólnota życia i miłości  

z Ojcem była udziałem uczniów: „Objawiłem im 

Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, 

którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja  

w nich” (w. 26; por. w. 23). To nie jest już tylko 

prośba, ale wręcz żądanie: „Chcę, aby także ci, 

których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja  

jestem” (w. 24). 

Jedność uczniów Chrystusa, której modelem 

jest jedność Jezusa ze swoim Ojcem, ma wymiar 

wertykalny i horyzontalny. Ma ona być nie tylko 

odbiciem miłości, którą Bóg przeżywa w sobie, 

lecz ma być w niej zanurzona jak w źródle, ma 

być udziałem w miłości między Ojcem i Synem. 

Tak przeżywana wertykalnie miłość uczniów 

będzie praktykowana horyzontalnie między 

nimi jako miłość wzajemna. Podstawą jedności 

uczniów jest miłość Boża, która ich ogarnia  

i umożliwia praktykę miłości wzajemnej. Jed-

ność uczniów w miłości braterskiej musi przy-

bierać coraz doskonalszą formę, by mogła być 

czytelna dla świata jako znak zbawczego działa-

nia Boga. 

Tajemnicą modlitwy Jezusa jest zjednoczenie 

z Ojcem. Dla Jezusa zjednoczenie z Ojcem nie 

jest przedmiotem pragnienia, ani z trudem 

osiąganym ideałem, ani też łaską, która by Go 

oślepiła. Jest czymś, co już posiada. Jezus jest 

w doskonałej komunii życia i miłości z Ojcem. 

Tej samej relacji synowskiej pragnie dla swoich 

uczniów. Prosząc Ojca o jedność dla uczniów, 

czyni ich znakiem mi-

łości, którą Bóg prze-

żywa w sobie i wobec 

świata. Jezus był świa-

domy, że modli się za 

grzesznych ludzi, ale 

wiedział, że zbawienie 

– czyli pojednanie się z żywym Bogiem – uzdol-

ni ich do jedności. Chrystus darzył Ojca bezwa-

runkowym zaufaniem, bezgraniczną miłością  

i posłuszeństwem, które pozwalało mu ponieść 

każdą ofiarę.  

Hasłem ostatniego Kongresu Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego, który miał miejsce  

w Konstancinie Jeziornie w dniach 22-24 wrze-

śnia 2017r. były słowa: „Zjednoczeni, aby słu-

żyć”. Hasło bardzo ewangeliczne i bardzo aktu-

alne, wszak podziały i niezgoda to jedno z naj-

większych źródeł cierpienia w świecie. Świa-

dom tego faktu Jezus nadal modli się o jedność 

wśród Jego uczniów. Ale nie chodzi o byle jaką 

jedność, lecz o taką, która oparta jest na miło-

Podstawą jedności 
uczniów jest miłość Boża, 

która ich ogarnia i umożliwia 
praktykę miłości wzajemnej... 
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ści. Taką, która prowadzi do służby, która jest 

doskonałym wyrazem miłości. Sami z siebie nie 

jesteśmy zdolni żyć taką jednością, miłością  

i służbą. Z tego względu Pan Jezus w swojej mo-

dlitwie wskazuje nam na 

wzór jedności, jaką jest 

Trójca Przenajświętsza. 

Budowanie każdej jed-

ności trzeba więc zaczy-

nać od kontemplacji 

Trójcy, a nie od pięknych 

przemówień czy deklara-

cji. Tak jak życie bierze 

swój początek z Boga, 

tak samo jedność. Bóg 

jest źródłem jedności. Człowiek może ją jedynie 

przyjąć jako dar i dobrze z niej korzystać. Życie 

chrześcijańskie polega na przyjęciu miłości, któ-

rą Chrystus okazuje uczniom oraz na wytrwaniu 

w niej do końca: Wytrwajcie w miłości mojej - 

mówi Jezus. Miłość Jezusa do swoich uczniów 

nie jest jednorazowym aktem woli, nie jest do-

świadczeniem przemijającym. Jest to miłość 

wieczna, miłość stała, jak wieczna i stała jest 

miłość Ojca do Jego Jednorodzonego Syna. Po-

nieważ Syn wiecznie trwa w miłości swojego 

Ojca a Ojciec w miłości do Syna, również uczeń 

Jezusa winien wiecznie trwać w miłości swojego 

Mistrza. Podkreślenie trwania, podkreślenie 

wytrwania w miłości Boga jest cechą charaktery-

styczną Ewangelii Jana. Uczniowie Jezusa, dzię-

ki miłości wzajemnej mogą 

w pełni ukazać światu miłość 

Boga do całej ludzkości,  

a w niej do każdego pojedyn-

czego człowieka. Świat nie jest 

zdolny bezpośrednio dostrzec, 

poznać miłości Boga, gdyż nie 

słucha Jego Jedynego Syna 

Jezusa Chrystusa. Świat może 

natomiast poznać miłość Boga 

za pośrednictwem uczniów 

Jezusa. Wzajemna miłość wyrażona w służbie 

pełnionej w jedności ma być dla świata znakiem 

rozpoznawczym przynależności do Chrystusa,  

a w Jezusie do Ojca. 

Jeżeli jednak wszyscy mają rozpoznać uczniów 

Jezusa po ich wzajemnej miłości, to miłość ta 

winna być bardzo czytelna, winna wyrazić się 

w czytelnych znakach. A najbardziej wyrazistym 

jej znakiem z pewnością jest służba: 

„zjednoczeni, aby służyć”. 

 

Sami z siebie  
nie jesteśmy zdolni żyć 

taką jednością, miłością  
i służbą. Z tego względu 
Pan Jezus w swojej  
modlitwie wskazuje nam 
na wzór jedności, jaką jest 
Trójca Przenajświętsza.  



MODLITWA APOSTOLSKA  
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO 

Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy  
zostali zbawieni. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. 

Spraw, aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali  
Ciebie. Z głęboką wiarą w śmierć  

i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:  

Poślij, Panie robotników na żniwo Twoje i zlituj się 
nad ludem Twym. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu 

całego stworzenia, przyprowadź wszystkich  

do siebie. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci 
krzyżowej. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz 

wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują  
za nami. Poślij, Panie robotników na żniwo Twoje  
i zlituj się nad ludem Twym. Duchu Święty Boże, 

przez nieskończone zasługi naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, rozpal w sercach wszystkich gorącą  

i wszechmocną miłość swoją, aby się stała jedna 

owczarnia i jeden pasterz i aby wszyscy Boskie Twe 
miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.  

Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, 

proście Pana żniwa, aby posłał robotników  
na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym,  

aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem  
i z Duchem Świętym, radować się mogli na wieki. 

Amen.  
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Cel w naszej drodze życia wyznaczamy sami. 

Jest to punkt dojścia, który sobie obieramy.  

W istocie nasza decyzja jest potwierdzeniem 

szlaku wyznaczonego, szczegółowo opisanego  

i opatrzonego wieloma opcjami dodatkowymi, 

na wypadek niespodziewanych zdarzeń na tra-

sie. Osobista i indywidualna decyzja jest jednak 

bardzo ważna i ma ona istotny wpływa na to jak 

odnajdujemy się na tej drodze, wcześniej obra-

nej. Przecież nie chodzi w niej tylko o dojście do 

szczęścia, ale by zmierzając do niego już być 

szczęśliwym idąc.  

O statni czas osobistej refleksji pallotyńskiej 

ubogaca mnie poprzez spojrzenie na cel 

wyznaczony przez Pallottiego swoim naśladow-

com, zawarty niejako w compendium Ratio In-

stitutionis, a mianowicie w myśli skierowanej do 

mistrzów nowicjatu odnośnie formacji, jaką 

powinni otrzymać kandydaci do wspólnoty Apo-

stolstwa Katolickiego. Jest to fragment należący 

do zbioru dokumentów nazwany  Dodatkiem do 

Reguły (Apendice alla Regola), które nie mają 

pewnego datowania, ale, jak uważa ks. Moccia, 

należą do dokumentów dużej wagi. Zostały one 

prawdopodobnie napisane przez Pallotiego oko-

ło 1840 roku, a więc już po bardzo ważnym dla 

niego czasie pobytu w Camaldoli, gdzie powstała 

pierwsza Reguła, zwaną Regułą 1839, zmieniana 

potem wiele razy aż do zatwierdzenia w formie 

tzw. Kopii Labruschiniego. Motywy wprowadza-

nia wielu korekt wynikały z krytycznego spojrze-

nia zarówno ks.  Luigi Togni, jak i samego kard. 

Luigi Lambruschiniego, którzy pierwsze szkice 

reguły z Camaldoli uznali za mało konkretne  

i trudne do wprowadzenia w życie. Duch pierw-

szej reguły jednak jest o wiele bardziej przywią-

zany do wrażliwości charyzmatycznej Założycie-

la.  

 Przejdźmy zatem do istoty sprawy. Nasz Zało-

życiel pisze: mistrz nowicjatu „powinien z wiel-

ką starannością wpływać na nowicjuszów, by 

miłowali ustronie i samotność, a to celem wy-

chowania ich na Pustelników w Mieście (Romiti 

in Città), aby wtedy, gdy wśród ludu zajęci będą 

pracami posługi kapłańskiej, duch ich nie utracił 

zatopienia w Bogu. Z tego samego powodu po-

winien też przyzwyczajać ich do opanowania 

języka przez święte milczenie i do strzeżenia 

oczu przez świętą skromność, idącą w parze  

 

tekst  

Dyrektor Instytutu Pallottiego 

ks. Artur Stępień SAC 
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z radością, która jak owoc darów Ducha święte-

go przejawia się w prawdziwych sługach Bo-

żych.” Podjęcie życia „pustelnika w mieście” 

odpowiada ściśle temu co pozostawił nam Pal-

lotti w świadectwie swojej drogi. Wiele lat po 

nim podjęli to inni charyzmatycy, założyciele  

i teolodzy jak np.: Carlo Caretto (ze wspólnoty 

Carola de Foucauld), Paul Evdokimov (pisząc  

o monastycyzmie zinterioryzowanym), czy Pier-

re-Marrie Delfieux 

(założyciel Mona-

stycznych wspólnot 

J e r o z o l i m s k i c h ) . 

Przyjmując ten drogo-

wskaz podejmiemy, 

jedynie sygnalizując, 

niektóre elementy 

życia duchowego wy-

nikające z obranego 

przez Pallottiego celu. 

Skupię się przede wszystkim na świadectwach  

z Pism naszego Założyciela, natomiast ich inter-

pretację i aplikacje w konkretną rzeczywistość 

dnia codziennego zostawię czytelnikowi. Jest to 

przecież jedynie „nawigacja”. Reszta polega na 

podjęciu drogi i wytrwałym pokonywaniu kolej-

nych etapów.   

Punkt wyjścia – zdrowa kondycja ludzka 

„Kościół (…) dając ci zrozumienie, że masz być 

świętym, wielkim świętym, jednocześnie chce 

cię mieć świadomym ludzkiej kondycji, w której 

brak równowagi duszy i ciała powoduje trudno-

ści w spełnianiu uczynków, koniecznych do osią-

gnięcia tej świętości.” (W. Pallotti, Miesiąc maj 

dla osób duchownych, dzień XVII). 

Stąd podstawowy element życia pustelniczego, 

dotyczy właśnie tej prawdy, ludzkiej kondycji. 

Bez podjęcia tej drogi i odważnej konfrontacji 

nie ma co mówić w ogóle o jakiejkolwiek pusty-

ni. A każdy kto chciałby to ominąć szybko wpad-

nie w pułapkę złego ducha, który na pustyni robi 

wszystko by człowieka uwieść. Pallotti genialnie, 

jako doświadczony kierownik duchowy, punktu-

je jasne zasady autentycznego życia duchowego, 

a kondycję ludzką uważa za decydującą w proce-

sie podejmowania ciągle na nowo współpracy  

z łaską. Coraz częściej mamy do czynienia z róż-

nymi przejawami radykalizmu duchowego, któ-

ry niestety nie zawsze idzie w parze z dojrzało-

ścią ludzką. Aby wejść w treść kontemplacji trze-

ba najpierw stanąć konkretnie w sytuacji, w któ-

rej jesteśmy przez Boga odnalezieni. To jest mój 

namiot spotkania, to jest moja klauzura, to jest 

moje miasto. To wszystko jest jednym jedynym 

życiem, które mam. „Abyś mógł pozostać wier-

nym uczniem i gorli-

wym sługą Syna moje-

go, zwróć uwagę na 

jedną rzecz: nie pogar-

dzaj małymi rzeczami  

i nie lekceważ ich so-

bie. Inaczej wspólny 

nasz nieprzyjaciel, 

diabeł dołoży wszel-

kich starań, aby cię 

kusić w drobnych rze-

czach i tak doprowadzić do większej niewierno-

ści.”(W, Pallotti, Miesiąc maj dla osób duchow-

nych, dzień I). Założyciel nasz podaje nam jed-

nocześnie prostą regułę życia duchowego, zasa-

dzającą się na dobrej znajomości swego wnętrza. 

...by miłowali ustronie  
i samotność, a to celem  

wychowania ich na Pustelników  
w Mieście, aby wtedy, gdy wśród  
ludu zajęci będą pracami posługi  
kapłańskiej, duch ich nie utracił  
zatopienia w Bogu. 
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Ma to ogromne znaczenie, gdyż jej brak powo-

duje skrajne niebezpieczeństwo popadnięcia  

w stan pychy, która jest najlepszym podłożem 

grzechu i jednocześnie ostatnim działem wyto-

czonym przez złego ducha przeciwko człowieko-

wi dążącemu do doskonałości. Pokusą jest pycha 

duchowa, polegająca na chęci  pokazania innym 

swej cnoty. (por. W. Pallotti, Miesiąc maj dla 

osób zakonnych, dzień XVII).  

Pustynia - Ustronie 

 „Z miłości do Naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, 

powinniśmy naśladować 

Go w miłowaniu samot-

ności, do której często 

powinniśmy dążyć i dla 

której nasze domy są 

na zwa ne  U st r onia -

mi.” (OOCC III, s. 52). Jakie konsekwencje to za 

sobą niesie? 

- cisza: Cisza, mówi Pallotti, „dysponuje nas do 

modlitwy,  modlitwa i cisza prowadzi do intym-

nego zjednoczenia z Bogiem: kto nie kocha Ciszy 

i modlitwy, w istocie nie pragnie zjednoczenia  

z Bogiem.” (OOCC III, s.66). „Cisza Twoja niech 

będzie moja ciszą” (OOCC X, s. 658). Cisza była 

dla Pallottiego metodą życia, powiedzielibyśmy 

zasadą życia, regułą życia. Zatem nie była poj-

mowana jako środek akcydentalny związany ze 

szczególnym czasem, ale jako ciągłe pozostawa-

nie w postawie czujności na obecność Bożą. Była 

uczestniczeniem, zanurzeniem, chrztem w ciszy 

samego Jezusa Chrystusa. W XI tomie Opere 

Complete znajdujemy zapiski odnośnie reguły 

życia, która widziała „życie Ciszy i świętego 

Ustronia z Naszym Panem Jezusem Chrystu-

sem, [jako drogę praktykowania] ducha ofiary, 

prawdziwej pokory, modlitwy, ciągłej medytacji, 

umartwienia, wyzbycia się swej woli.” (OOCC 

XI, s. 317). Życie w ciszy praktykowane przez 

Pallottiego było życiem w ciszy samego Syna 

Bożego, który w ciszy swego serca jednoczył się  

z Ojcem. 

- samotność: „przyjdź, aby spotkać się ze Mną w 

samotności, we wnętrzu serca i kiedy ty modlisz 

się w odosobnieniu do 

Ojca, Ja  będę mówił do 

twego ducha i zstąpi na 

ciebie pełnia mych da-

r ó w . ”  ( O O C C  V ,  

s. 436). Dokonuje się to  

w samotności „izdebki” 

do której wchodzę, kiedy 

chcę się modlić (por. Mt 6,6). Ta samotność nie 

jest tak ważna jak doświadczenie miłości aż do 

końca. Ta samotność nie jest etykietą pustelnika 

w mieście, ale jest ona samotnością, o której 

mało kto wie i którą mało kto rozumie, bowiem 

przeżywa się ją  pośród tłumu ulic i kolejek do 

konfesjonału podczas rekolekcji wielkopostnych. 

Bóg mój doskonałą samotnością moją. (WP III, 

s. 133). 

- modlitwa nieustanna: „Boże mój, Boże mój, 

Boże mój! Wola Twa niech będzie życiem moim! 

Życie nieustannego oczyszczenia niech będzie 

życiem moim. Życie nieustannej kontemplacji, 

niech będzie życiem moim.(...) Życie nieustan-

nej modlitwy niech będzie życiem moim”. 

(WPIII, s.126). Modlitwę Pallotti przeżywał jako 

nieustanne słuchanie słów Boga, który mówi 

poprzez serce. Pisze: „O Boże mój, Ty przema-

wiasz do mnie! Spraw miłosiernie, bym słuchał 

Ciebie, gdy pogrążony będę w przepaściach my-

śli i uczuć…” (WP III, s. 259) „Chciałbym Ci coś 

powiedzieć (…) Boże mój, oto słowo, z którym 

się do Ciebie zwracam: Chciałbym odpowiedzieć 

na Twą nieskończona miłość!” (WP III, s. 257) 

- duch ofiary: „aby żyć w Stowarzyszeniu, trzeba 

przynajmniej mieć szczere usposobienie serca 

do prowadzenia życia nieustannej ofiary aż do 

Kościół (…) dając ci  
zrozumienie, że masz być 

świętym, wielkim świętym, 
jednocześnie chce cię mieć 
świadomym ludzkiej kondycji. 
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śmierci, podobnie jak to czynił Pan nasz Jezus 

Chrystus” (WP II, s. 74). Ducha ofiary Pallotti 

rozumiał jako doskonałe naśladowanie Jezusa, 

które zakłada rezygnowanie z siebie. Praktyko-

wanie ducha ofiary w istocie jest zapominaniem 

o sobie i całkowitym oddaniem swego życia  

Bogu.  

Miasto - Apostolstwo 

W napięciu między tym co światowe a tym co 

Boże istnieją trzy modele odpowiedzi człowieka. 

Pierwsza wyraża całkowite oddzielenie od świata 

poprzez ucieczkę na pustynię. Drugie rozwiąza-

nie polega na chrystianizacji miasta, która jed-

nak trąci niebezpieczeństwem narzucania Ewan-

gelii. Trzecia wizja, to zgłębie-

nie modlitwy Arcykapłańskiej 

Jezusa: „Oni nie należą do 

świata. (…) Podobnie jak 

Mnie posłałeś na świat, tak Ja 

ich na świat posłałem.” ( J 17, 16-18).  

Pallotyn czyta te słowa z jasnym zrozumieniem 

i wyczuciem misji, która nie jest naszą misją, ale 

posłaniem, apostolstwem, które wynika z naśla-

dowania Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. 

Nasze poszukiwania na tym poziomie zyskują 

zasadność, bo jedynie w naśladowaniu Jezusa 

jest nasza pallotyńska tożsamość. Naśladujemy 

zatem Jezusa ubogiego – jak franciszkanie, czy 

posłusznego jak jezuici? Naśladujemy Jezusa 

posłanego – Apostoła Ojca, który sam dał wzór 

doskonałego przeżywania aktualnej obecności 

pośród swego ludu, poprzez aktualne zakorze-

nienie w Ojcu. To jest nasza pustelnia, jak mówił 

Pallotti: „Bóg mój moją klauzurą”.  (por. WP III, 

s. 133). Zdradza on swe pragnieniem, którym 

było życie w klasztorze, ale rozpoznaje, że przez 

Boga został wybrany do pozostania wśród świata. 

(por. WP III, s. 43). „Toteż stosując się do woli 

Boga, który mnie utrzymuje wśród świata, pra-

gnę mu składać ofiarę z samego siebie, a zwłasz-

cza z mej woli…” (WP III, s. 43).  

Punkt docelowy:  

„Wola Twa jest moim rajem.” (WP III, s. 133). 

15 XI 1835r. Pallotti pisze na Montecitorio:  

„…udzielił mi Bóg łaski wyraźnego i pełnego od-

czucia – nie w samym tylko porządku myślo-

wym, ale i rzeczywiście – że całe me dotychcza-

sowe życie mocą nieskończonego miłosierdzia 

Bożego uległo zniwe-

czeniu po to, by rozpo-

częło się zdecydowanie 

nowe życie, jak gdyby 

się teraz zaczęło moje 

dzieciństwo,  a równocześnie – dzięki Bożej 

wszechmocy – mój wiek dojrzały  z doskonałym 

życiem w Bogu.” (WP III, s. 171). Jest to pierwszy 

moment, kiedy Pallotti pozwala sobie wyznać 

faktyczny owoc zaślubin z Maryją, które dokona-

ły się 3 lata wcześniej. Cel osiągniemy wtedy, 

kiedy pomimo naszego oporu, dzięki Miłosier-

dziu Bożemu zostaniemy doprowadzeni do zjed-

noczenia z Ojcem, który Syna swego dał, abyśmy 

mieli życie w pełni (por. J 3, 16). W życiu co-

dziennym wyraża się to pełnieniu Woli Ojca, 

szukaniu jej i przyjmowaniu jako swoją. Wtedy 

wszystko co czynimy jest działaniem Jezusa  

w nas i za Pallottim możemy powtarzać: „Bóg 

mową moją, Bóg moim milczeniem” (WP III,  

s. 133). Cokolwiek podejmujemy jest podejmo-

wane we wspólnocie, albowiem: „Dusza, która 

zawierzy Jezusowi Chrystusowi, a która pokornie 

i ufnie usiłuje Go naśladować, dochodzi do tego, 

że Jezus Chrystus niweczy w niej wszystkie nie-

doskonałości i niedostatki; wstępuje do tej duszy 

Jezus Chrystus, działa w niej Jezus Chrystus  

i Jezus Chrystus w tej duszy wiedzie dalej swe 

życie.” (WP II, s.288).  

...podobnie jak Mnie  
posłałeś na świat,  

tak Ja ich na świat posłałem. 
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K ongres nie jest początkiem ani końcem  

jakiegoś przedsięwzięcia. Ma on wtedy 

sens, kiedy dzieło żyje, rozwija się, kiedy szuka 

swojego miejsca w określonej rzeczywistości. 

Jest to sposób na pogłębioną refleksję nad tym -  

kim jesteśmy, co robimy, co jest dla nas ważne, 

na co powinnyśmy zwrócić uwagę, a czym po 

prostu się ucieszyć. Zjednoczenie to różnorodna 

społeczność, która w duchu charyzmatu św. 

Wincentego Pallottiego, na Kongresie, pragnęła 

przyjrzeć się swojemu zaangażowaniu apostol-

skiemu. Stąd temat, który podjęliśmy w dniach 

22 - 24 września 2017 r. Zjednoczeni, aby służyć. 

Było to ważne i piękne wydarzenie dla całej Ro-

dziny Pallotyńskiej w Polsce i nie tylko. Spotka-

liśmy się w Konstancinie-Jeziornej by dziękować 

Panu Bogu za nasz pallotyński charyzmat, za 

powołanie każdego z nas do apostołowania, do 

przeżywania go w różnorodności. W Kongresie 

wzięli udział przedstawiciele społeczności Zjed-

noczenia - jego formalni członkowie oraz współ-

pracownicy. Był przygotowywany przez kilka 

miesięcy. Goście, panele, spotkania w grupach, 

adoracje, nabożeństwo - wymagało zaangażowa-

nia wielu osób. To co wydaje się cenne, że przy-

gotowując ten Kongres doświadczyliśmy tego, że 

możemy być zjednoczeni aby służyć - służyć 

członkom Zjednoczenia i jego współpracowni-

kom, Kościołowi i w Kościele. W rozmowach z 

ludźmi słyszeliśmy zachwyt z powodu przynależ-

ności do Rodziny Pallotyńskiej, że jest ona na 

całym świecie, że osoby różnych stanów mogą 

żyć twórczo jednym  charyzmatem. Zobaczyli-

śmy, że to co mamy najcenniejsze to doświad-

czenie jedności w odmienności, w różnicach. 

Mamy świadomość, że to dar pochodzący od 

Ducha Świętego. Po ludzku nie realny. Pallotti 

przez śmiercią zostawił nam zapewnienie, że  

dzieło będzie się rozwijać, że jest tego pewien.  

I to ma miejsce. Mamy jednak też głęboką świa-

domość , że w Zjednoczeniu istnieją „peryferie” 

– parafrazując Ojca Świętego Franciszka. Są to 

osoby, które formalnie są przyjęte do Zjednocze-

nia, ale tą duchowością nie żyją w codzienności. 

Mam tu na myśli osoby różnych stanów. Jest to 

wyzwanie dla Krajowej Rady Koordynacyjnej, 

dla zaangażowanych członków – jak docierać do 

tych ludzi, jak ich zachwycić. To pytanie pozo-

staje dla nas wciąż otwarte. 

tekst  

Wiceprzewodnicząca KRK ZAK 

s. Monika Jagiełło SAC 



№ 88 

grzesznikami, upadamy, ale myślę, że ważna jest 

tu postawa – chcę, ciągle na nowo - chcę. To 

ciężka codzienna praca,  rozeznawanie, bez wy-

wyższania, bez udowadniania , że jest się lep-

szym, to czasem też rezygnacja z tego by błysz-

czeć, by być na podium jako zwycięzca, z przeko-

nania że wiem najle-

piej i że mój pomysł 

jest idealny. To dlate-

go jest to takie trudne. 

Ale możliwe. Kongres 

pokazał, że rozezna-

wanie wspólne od 

podstaw jest możliwe, 

że zaangażowanie 

wszystkich wspólnot 

Zjednoczenia i tzw. 

Centralnych i świeckich jest możliwe, że mamy 

wiele sobie do zaofiarowania i że jesteśmy sobie 

nawzajem potrzebni, właśnie by służyć. 

Jestem wdzięczna Bogu za doświadczenie 

Kongresu. To był czas świętowania i doświadcze-

nie, bardzo konkretne, że to co zostawił nam  

w dziedzictwie i jako misję Pallotti, nasz Założy-

ciel jest realne i że to daje szczęście. Dziś jak 

myślę o Kongresie, to mam doświadczenie, że 

był to zintensyfikowany czas manifestacji daru 

Boga jakim jest Zjednoczenie Apostolstwa  

Katolickiego.  

  

Kongres był także dziękczynieniem za beaty-

fikację Elżbiety Sanny – świeckiej apostołki 

Zjednoczenia. Stała się Ona patronką tych dni, 

ponieważ jest wzorem służby dla całej Rodziny 

Pallotyńskiej. Jej otwartość i proste zaangażo-

wanie, służba - stały się dziś przykładem dla 

całej Wspólnoty. Błogosła-

wiona Elżbieta jest dla nas 

wszystkich  przykładem, że 

świętość w rzeczywistości 

Zjednoczenia jest możliwa 

i że można do niej się przy-

bliżać w codzienności pro-

stych spraw. 

To co dziś jest ważne 

dla Zjednoczenia to poszu-

kiwanie dróg jedności  

i współpracy w podejmowanych przez nas zaan-

gażowaniach. Kongres bywa, a życie trwa w co-

dzienności i ważne by to doświadczenie Kongre-

su przenieść na  tę zwyczajną posługę. Taka po-

stawa zawsze zawiera w sobie dążenie do otwar-

tości na drugiego człowieka i do wsłuchiwania 

się i usłyszenia tego czym żyje druga osoba, 

wspólnota. To jest też wyzwanie dla nas wszyst-

kich by zatroszczyć się o siebie, o swoją formację 

do współpracy, do jedności. Jest to dar Boga  

i weryfikuje się w pracy. Ośmieliłabym się posta-

wić taką tezę: jaka jedność z Bogiem, taka z dru-

gą osobą, ze wspólnotą. Wszyscy jesteśmy 

 

Zjednoczenie  
to różnorodna  

społeczność, która w duchu  
charyzmatu  św. Wincentego  
Pallottiego, na Kongresie,  
pragnęła przyjrzeć się swojemu 
zaangażowaniu apostolskiemu.  
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ZAK 

M ożna by powiedzieć, że św. Wincenty  

w moim życiu pojawił się „siłą rzeczy”. 

Tak się złożyło, że wychowywałem się w pallo-

tyńskiej parafii, chodziłem do szkoły prowadzo-

nej przez pallotynów i tak po drodze przesiąka-

łem Pallottim. W pewnym momencie, to bierne 

„przesiąkanie” przestało wystarczać. Sam już nie 

wiem, jak to się stało, że zacząłem się Wincen-

tym interesować bardziej – na tyle bardziej, że 

się wzajemnie „polubiliśmy”, a on stał się nawet 

moim patronem od bierzmowania. Nikogo nie 

trzeba przekonywać, że Wincenty Pallotti, jak na 

świętego przystało, był człowiekiem, który pro-

pagowanymi przez siebie ideami oraz środkami 

o dziesiątki lat wyprzedził swoją epokę. W miarę 

poznawania się z Wincentym pojawiło się też  

w moim życiu Zjednoczenie Apostolstwa Katolic-

kiego i pomysł, aby stać się jego członkiem.  

W zasadzie od początku mojego dojrzalszego 

przeżywania wiary było mi bliskie powszechne 

powołanie do apostolstwa. W dobie Kościoła po 

Soborze Watykańskim II, w której się wychowa-

łem, nie jest to, jakby się wydawało, nic nowa-

torskiego. Nie trzeba daleko szukać, powstały  

w Polsce Ruch Światło-Życie (zwany popularnie 

„Oazą”) jako jeden z głównych celów formacji 

swoich członków ma doprowadzenie do znale-

zienia własnego miejsca, własnej funkcji we 

wspólnocie Kościoła; kładzie nacisk na jak naj-

większe zaangażowanie świeckich – tak by ofia-

rowywać swoje zdolności i talenty dla innych, na 

miarę swoich możliwości. Jest to oczywiście 

tylko jeden z przykładów, które zapewne można 

by wymieniać latami. Pojawia się tu więc pyta-

nie – czy w takim razie dziś, wśród takiej ilości 

dostępnych form zaangażowania, potrzebne 

jeszcze jest Zjednoczenie?  

 

tekst  

Maciej Książyk 
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Bez wątpienia mogę odpowiedzieć, że tak 

(choć złośliwi mogliby tu stwierdzić, że co inne-

go może powiedzieć nowoprzyjęty członek ZAK). 

Pojawia się tu jednak pewne „ale”. Patrząc na 

rozwój Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 

myślę, że trzeba śmiało powie-

dzieć, że (szczególnie w Pol-

sce) dopiero stoimy u progu 

czasu, kiedy posiane rękoma 

Pallottiego ziarno zacznie w 

pełni wydawać owoce.  

Myślę, że kluczem do zro-

zumienia jest sama nazwa 

ZJEDNOCZENIE, bo przecież 

w charyzmacie Wincentego 

jesteśmy powołani do budowania jedności we 

wspólnocie, której cechą jest współpraca, urze-

czywistniająca się na wielu różnych płaszczy-

znach. Żyjąc w odmiennych stanach, w realizacji 

misji apostolskiej jesteśmy w stanie się wzajem-

nie uzupełniać, stając ramię w ramię jako równy 

z równym.  

Przede wszystkim jako wierni świeccy, natu-

ralnie stajemy się apostołami w naszych środo-

wiskach, często w miejscach, do których niejed-

nokrotnie ciężko byłoby dotrzeć osobom konse-

krowanym. Nie chodzi tu przecież o apostolstwo 

rozumiane jako ewangelizacja słowem, ale prze-

de wszystkim tym, czym się zajmujemy, w jaki 

sposób żyjemy oraz właśnie o to budowanie jed-

ności tam, gdzie postawił nas Pan Bóg. Zjedno-

czenie ma jasno określone zadania, które ma 

realizować odnośnie do katolików, chrześcijan 

oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Ich realiza-

cja tu ma dokonywać się w zasadzie przez samo 

świadectwo życia. 

Współpraca osób konsekrowanych oraz 

świeckich może mieć swój wyraz we wspólnej 

realizacji różnego rodzaju dzieł o charakterze 

czysto ewangelizacyjnym. Z założenia ewangeli-

zacja jest dziełem wspólnym, do którego nieo-

dzowna jest modlitwa oraz sakramenty, ale 

przecież też różnego rodzaju, które jako świeccy 

wykorzystujemy w codziennym życiu i pracy. 

Apostolstwo jako wspólna praca osób świec-

kich i konsekrowanych nie musi sprowadzać się 

tylko i wyłącznie do prowadzenia dzieł ewange-

lizacyjnych. Jestem przekonany, że w wielu 

innych płaszczyznach codziennego życia jeste-

śmy w stanie się wzajemnie ubogacać. Jako 

wierni świeccy nie jeste-

śmy w stanie przecież żyć 

wiarą bez świadectwa  

i modlitwy osób konse-

krowanych, nie wspomi-

nając już o sprawowaniu 

liturgii i sakramentów 

przez kapłanów. Z drugiej 

strony, nie ma konieczno-

ści, aby księża czy siostry 

musieli znać się na sprawach, które nie wynika-

ją z ich formacji.  

Sądzę, że nie chodzi o to, aby wszystkich na 

siłę wciskać do Zjednoczenia. Wydaje mi się, że 

w tej naszej jedności mamy być raczej czymś  

w rodzaju światła, pochodni dla pozostałych 

członków Kościoła i całej reszty świata.  Marzy 

mi się równocześnie, abyśmy jako wszyscy 

członkowie Zjednoczenia zawsze pamiętali, że 

idziemy razem, w tę samą stronę i nie jesteśmy 

w stanie funkcjonować jedni bez drugich. Jako 

członkowie Zjednoczenia musimy zadbać o to, 

aby wspólnie i w jedności jako Księża, Bracia, 

Siostry oraz świeccy, ożywiać wiarę, rozpalać 

miłość i jednoczyć wysiłki – każdy na swoją 

miarę, w miejscu, w którym się znajdujemy, tak 

jak nam to polecił św. Wincenty Pallotti. 

Żyjąc w odmiennych 
stanach, w realizacji 

misji apostolskiej  
jesteśmy w stanie się  
wzajemnie uzupełniać, 
stając ramię w ramię jako 
równy z równym.  
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W  dniu 29 września 2017 roku w Ołtarzew-

skim Seminarium Duchownym złożyłem 

pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apo-

stolstwa Katolickiego. Naturalnie przez złożenie 

profesji stałem się członkiem Zjednoczenia Apo-

stolstwa Katolickiego. Celem naszej wspólnoty 

jest ożywianie wiary, nadziei i miłości, rozpala-

nie pragnienia świętości przy wspólnym jedno-

czeniu wysiłków. W swoim przeżywaniu życia 

konsekrowanego jestem na etapie nieustannego 

odkrywania bogactwa charyzmatu oraz zadań 

dzieła świętego Wincentego Pallottiego. Jako 

klerycy mamy możliwość „wchodzenia” w kon-

kretne działania apostolskie poprzez nasze 

praktyki roczne. Często jest to posługa, którą 

wykonujemy we współpracy z ludźmi świeckimi, 

a więc realizujemy wolę św. Wincentego Pallot-

tiego. Jeździmy do szpitali, więzienia, schroni-

ska dla nieletnich, grupy Zjednoczenia Apostol-

stwa Katolickiego, Rodziny Rodzin, wspólnoty 

Przyjaciół Oblubieńca, czy opiekujemy się kołem 

ministrantów w ołtarzewskiej parafii. Poza tym 

na bieżące potrzeby Zjednoczenia odpowiadamy 

poprzez muzyczne zaangażowanie w scholii 

Zjednoczenia (tak jak to miało miejsce w czasie 

Kongresu).  Na co dzień doświadczam ZAK jako 

wspólnoty otwartej, radosnej i dojrzałej w świa-

domym wyznawaniu Chrystusa, zbudowanej  

z osób które chcą działać na rzecz innych ludzi. 

Ale co zrobić, by zacząć czuć klimat Zjednocze-

nia, klimat radości i otwartości? Co zrobić, żeby 

nie czuć się z tym dziełem jak z kulą u nogi? 

Przede wszystkim nie można robić nic na siłę, 

trzeba dać przestrzeń Duchowi Świętemu i po-

zwolić się prowadzić. Trzeba zasmakować  

w Zjednoczeniu nie poprzez oficjalne wydarze-

nia, ale „od kuchni”. Wówczas można zobaczyć, 

że to wszystko ma sens, że jest po co się trudzić, 

widać zaangażowanie i poświęcenie wielu ludzi, 

widać, że współpraca może dawać nam wszyst-

kim radość. Nie muszą to być od razu wielkie 

dzieła, akcje, warto zacząć od spotkania przy 

kawie, poznania się wzajemnie. Jak powiedział 

pan Marek Kalka na jednym z paneli dyskusyj-

nych w czasie Kongresu „jeśli chcesz rozpocząć 

współpracę ze swoim proboszczem, zaproś go na 

kawę”. Ważna jest wzajemna otwartość  

i życzliwość. Z tego bez wątpienia poza dobrem 

tekst  

al. Tomasz Stawicki SAC 
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ogólnym całego Kościoła może się zrodzić dobro 

indywidualne osobiste, w postaci rozwoju wła-

snej wiary, nowych przyjaźni, a także potężnego 

zaplecza modlitewnego, wszak wszyscy nawza-

jem za siebie się modli-

my. Przychodzi pokusa 

„to nie moja bajka, 

bawcie się beze mnie”, 

ale wynika ona z nie-

zdrowego przeżywania 

tego, czym Zjednocze-

nie jest. W rzeczywisto-

ści jest to przestrzeń wzajemnego obdarowywa-

nia się łaskami, których nam: świeckim, konse-

krowanym, duchownym bez miary daje Pan 

Bóg, następuje przedziwna wymiana darów, 

która wzbogaca cały Kościół. W moim odczuciu 

bardzo ważna jest szczera radość w życiu chrze-

ścijanina. Pan Bóg stworzył człowieka do rado-

ści, chce abyśmy byli tym radośniejsi im bliżej 

siebie nas powołuje. Kiedy dusza jest radosna, 

wznosi się do Pana jakby miała skrzydła. Ocho-

czo służy też ludziom, radosne serce jest bliżej 

Boga jest gotowe do dokonywania wielkich czy-

nów. Natomiast smutek i przygnębienie często 

paraliżują najlepsze postanowienia co do świę-

tości i apostolstwa, zdarza się, że zaciemnia na-

sze pole widzenia. Dlatego święty Paweł powta-

rza pierwszym chrześcijanom „Radujcie się zaw-

sze w Panu; jeszcze raz powtarzam; radujcie 

się”. Podczas wielkich przeciwności, które zno-

sił, radość była jego mocą i najlepszym środkiem 

przyciągania innych do wiary. Uważam, że ZAK 

to właśnie taka radosna wspólnota, która jest 

otwarta dla każdego, każdy człowiek znajdzie  

w niej coś dla siebie przy bliższym poznaniu 

Ewangelii oraz przykładu życia św. Wincentego. 

Przez zjednoczenie na modlitwie i wspólnym 

działaniu można lepiej poznać siebie i otworzyć 

się w pełni na głos Pana Boga. Członkowie roz-

wijają się duchowo, a podejmując współpracę  

z innymi budują więzi braterskie. W tym roku 

mam wielkie szczęście doświadczać wspólnoty 

ZAK działającą przy parafii świętego Wojciecha 

w Warszawie. To wspaniali radośni ludzie, któ-

rzy poszukują poprzez lepsze poznanie Pisma 

Świętego drogi do powszechnego apostolstwa 

świeckich. Wyrażam wielką wdzięczność i po-

dziw dla świeckich ludzi, którzy będąc w różnym 

wieku, zaangażowani w wiele spraw życia co-

dziennego, rodzinnego, zawodo-

wego, parafialnego potrafią tak 

ofiarnie angażować się całym 

sercem i szczerze spalać dla zba-

wienia swego i innych ludzi. 

Postawa tych ludzi to wielkie 

żywe świadectwo dla mnie jako 

kleryka przykład, że można po-

godzić tak wiele spraw jeśli się tylko chce. Bycia 

radosnym apostołem Jezusa w pełnym tego sło-

wa znaczeniu, posunięte aż do osobistej święto-

ści. Jest to widoczne pragnienie budowania Ko-

ścioła żywego otwartego na znaki czasu i wypeł-

nionego świętą współpracą dla doprowadzenia 

wszystkich do jedności w Chrystusie. Jestem 

przekonany, że wszystko to jest iskrą światła 

Bożego, którą mamy podtrzymywać swoim ży-

ciem i apostolstwem, prowadzonym, jak tego 

chce Pan, głównie wśród osób z którymi zwy-

czajnie się spotykamy.  

Pan Bóg stworzył  
człowieka do radości, 

chce abyśmy byli tym  
radośniejsi im bliżej siebie 
nas powołuje.  
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Bóg, który patrzy na usposobienie serca 

swoich stworzeń, wynosi Ją do godności 

Królowej Apostołów, uznając, iż na to zasłu-

guje.  

Niechaj więc cieszy się każdy katolik  

w Kościele Jezusa Chrystusa, bo niezależnie 

od tego, czy jest kapłanem, czy człowiekiem 

świeckim, dostąpi zasługi apostolstwa, jeśli 

wykorzystując swoje zdolności, władzę, sto-

sunki, zawód, słowa, majętności i dobra 

ziemskie, a przynajmniej swoją modlitwę, 

uczyni wszystko, co tylko będzie mógł, aby 

wiara Jezusa Chrystusa rozszerzała się po 

całym świecie. Zasługa jego będzie tym 

większa, im więcej poświęci w tym celu pie-

niędzy, ofiar w naturze, zdolności, pracy, 

modlitwy itd. A zatem błędem byłoby utrzy-

mywać, iż nikt nie może dorównać w zasłu-

dze Apostołom, albowiem Bóg patrzy na 

doskonałość i zakres działalności swych 

stworzeń, biorąc pod uwagę ich możliwości.  

Wszyscy zatem- wielcy i maluczcy, 

szlachta i lud, zwierzchnicy i podwładni, 

uczeni i niewykształceni, bogaci i ubodzy, 

kapłani, zakonnicy oraz ludzie świeccy, oso-

by żyjące we wspólnotach czy też samotnie- 

mogą, każdy na swoim stanowisku i w sta-

nie, w jakim go Bóg postawił, spełniać  

w pewien sposób, a zawsze z zasługą, apo-

stolstwo Jezusa Chrystusa.  

„Apostoł” oznacza to samo, co „posłany”: 

Spełnienie zaś tego, do czego ktoś został 

posłany, nazywa się „apostolstwem”.  

W Kościele Jezusa Chrystusa „Apostołami” 

nazywają się ci, których Boski Odkupiciel 

posłał, aby nieśli światło prawdy wszystkim 

narodom i ludom; „mężami apostolskimi” 

zaś nazywani są ci, którzy z biegiem czasu 

zostali wysłani w różne strony świata bądź 

przez Apostołów, bądź też przez biskupów, 

aby tam rozszerzali wiarę Jezusa Chrystusa.  

„Katolickie” - znaczy tyle co 

„powszechne”: określenie to przysługuje 

wspomnianemu wyżej „apostolstwu”, po-

nieważ w każdej części świata głosi ono  

te same prawdy.  

Może jednak ktoś powiedzieć, że nie 

można mieć zasługi apostolstwa, nie spra-

wując urzędu kaznodziejskiego. Mniemanie 

takie jest błędem. Patrzcie Bracia, na naszą 

drogą Matkę Maryję, która nie głosząc sło-

wa Bożego, cieszy się nie tylko zasługą 

wspólną Apostołom, lecz jest Królową Apo-

stołów i Ją jako „Królową Apostołów” po-

zdrawia Kościół Jezusa Chrystusa, ponie-

waż Ona stosownie do swoich sił przyczy-

niała się do szerzenia świętej wiary nie gło-

szeniem słowa, ale odpowiednio do swego 

stanu i warunków. A ponieważ spełniała to 

dzieło z taką doskonałością, że w znacznym 

stopniu przewyższa Apostołów, dlatego 

APOSTOLSTWO KATOLICKIE 

KU CZCI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW  

MARYI DZIEWICY,  

NIEPOKALANEJ MATKI BOGA 

tekst  
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Z a głosem Maryi- Pielgrzymka rowerowa 

pallotyńskiego kleryka do Fatimy w 100 

rocznicę objawień Maryi. Zaczynam tym sfor-

mułowaniem, aby podkreślić, że będzie tu nie-

wiele z opowiastek o tematyce turystycznej, lecz 

przede wszystkim pragnę podzielić się doświad-

czeniem wiary. W związku z tym już na wstępie 

trzeba powiedzieć, że nie byłoby żadnej piel-

grzymki, gdyby nie pomoc „z góry”. Od momen-

tu pojawienia się pomysłu, przez przygotowania, 

podróż oraz wydarzenia po powrocie doświad-

czałem realnego wsparcia łaski Bożej. Jestem 

przekonany, że bez obecności Maryi, Świętych, 

na czele z Panem Bogiem nie pisałbym dzisiaj 

tych wspomnień, jakby na to nie spojrzeć, z po-

dróży życia! 

Moim najważniejszym przygotowaniem do 

pielgrzymki, poza kompletowaniem koniecznego 

sprzętu, było czytanie wspomnień siostry Łucji 

dotyczących treści objawień Maryi. Pragnąłem 

przeżyć tę podróż przede wszystkim sercem, 

jednocześnie zanurzając się w celebrowaniu tej 

cudownej rocznicy przez cały Kościół. Tuż przed 

wyjazdem pojawiło się kilka nieoczekiwanych 

komplikacji. To też spowodowało, że zaczęły 

mną targać różne wątpliwości i lęki przez które 

traciłem pokój ducha. W całym tym doświadcze-

niu nie pozostałem jednak sam. Pośród tego 

wewnętrznego hałasu czytając wspomnienia 

Łucji natrafiłem na fragment, który szczególnie 

zapisał się w moim sercu. Są to słowa Maryi, 

które wypowiedziała do dzieci w czerwcu 1917r., 

a które w stosunku do mnie zaczęły wybrzmie-

wać z dużą siłą, jakby Pani z Fatimy mówiła je  

w moim „tu i teraz”, bym wiedział, że nie jadę 

sam i że Ona będzie mnie wspierać oraz co naj-

ważniejsze, to Ona zajmie się celem pielgrzymki, 

czyli głębszym zanurzaniem w Bogu. Te słowa 

brzmiały: Moje Niepokalane Serce będzie dla 

ciebie schronieniem i drogą która cię zaprowadzi 

do Boga 

Celem mojej pielgrzymki, a może bardziej po-

wodem, dla którego ruszałem było pragnienie 

zbliżenia się do Boga przez Maryję co rodziło 
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kolejne pragnienia, do pokuty za wszystkie moje 

grzechy, mojej rodziny oraz wspólnoty; do 

dziękczynienia za każde dobro, które ja, moja 

rodzina i wspólnota pallotyńska otrzymujemy 

od Boga; oraz prośby o łaskę trwania przy Boga 

w przyszłości dla nas wszystkich. Chciałem też 

przeżyć wiele kryzysów i trudności, aby wiele 

przestrzeni w mojej osobie mogło się pokruszyć 

i posłużyć jako przygotowanie do kapłaństwie. 

Dodatkową inspiracją był dla mnie św. Jan Ma-

ria Vianney, który pielgrzymował do sanktua-

rium jednego z bliskich mu świętych by prosić 

przed święceniami kapłańskimi o potrzebne 

łaski. Za jego przykładem i ja pragnąłem prosić 

Maryję w całej tej pielgrzymce, aby była moją 

szczególną patronką w powołaniu kapłańskim. 

Czułem też, że ta pielgrzymka będzie zamknię-

ciem pewnego rozdziału w moim życiu, wkro-

czeniem w dorosłe życie konsekrowane. Wresz-

cie, decydującym o pielgrzymce było to czego 

pragnęli dla mnie Bóg oraz Maryja w tym czasie 

przynaglając wewnętrznie do decyzji, a co jest 

dla mnie tajemnicą. 

Wyruszyłem 29 czerwca, w uroczystość św. 

Piotra i Pawła. Szczerze mówiąc nie wiedziałem 

co mnie spotka oraz jakie trudności staną mi na 

drodze. Pierwszego dnia towarzyszył mi współ-

brat Marcin, który zdecydował się dodać mi otu-

chy na sam początek tej dłuuuuuugiej drogi! 

Pomimo to, już po pierwszych około 120 kilome-

trach do naszego pallotyńskiego domu w Łodzi 

chciałem zrezygnować. Pojawił się jeden  

z pierwszych kryzysów związanych z pogodą, 

problemami z nawigacją, zmęczeniem oraz  

w szczególny sposób z przeżyciami wewnętrzny-

mi. Po prostu się bałem. Miałem dużo obaw  

i niewiary w to, że jutro ruszywszy samotnie 

dam radę przejechać te wszystkie kraje, kilome-

try pośród tak wielu zmiennych i trudności. To 

rozbicie pamiętam jak dziś. Na szczęście Pan 

Bóg stawia na drodze naszego życia cudownych 

ludzi, dlatego po skontaktowaniu się z kilkoma 

znajomymi podjąłem decyzje, że spróbuje doje-

chać przynajmniej do naszego klasztoru w Ząb-

kowicach Śląskich z zastrzeżeniem, że tam po-

dejmę decyzje czy jadę dalej rowerem czy kupuję 

plecak i jadę stopem. Cel chciałem osiągnąć na-

wet jeśli musiałbym ponieść mini-porażkę rezy-

gnując z ambitnego planu przejechania każdego 

kilometra na rowerze. Reasumując, po pierw-

szym dniu i pierwszym poważnym kryzysie, na 

drugi dzień na jednym z łódzkich skrzyżowań 

Marcin pojechał w stronę seminarium, a ja 

„chyba” w kierunku dalekiej Fatimy. 

Ciekawe jest to, że na drugi dzień nie było le-

piej, w sumie to było nawet gorzej, ponieważ 

musiałem z powodu burz podjechać z Sieradza 

do Wrocławia pociągiem, aby osiągnąć zamie-

rzony pułap dzienny kilometrów i zdążyć na 

samolot powrotny zarezerwowany na 29 lipca. 

Jednak prawda jest taka, że kiedy już ruszyłem 

w tę podróż samotnie i stanąłem twarzą w twarz 

z tym, szczerze mówiąc, niełatwym wyzwaniem 

to powoli się oswajałem z myślą, że bez względu 

na to co przeżywam i myślę, trzeba być wiernym 

decyzji o osiągnięciu celu, trzeba po prostu je-

chać. Każdy kolejny dzień przynosił nowe trud-

ności, choć jednocześnie nowe doświadczenia 

troski Boga, dlatego nie pozostawało nic innego 

jak po prostu jechać. Nie będę opisywał całej 

pielgrzymki oraz wszystkich niezwykłości z nią 
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związanych. Pragnę podzielić się czymś co mam 

nadzieję pozwoli zasmakować po trosze tej piel-

grzymki. Najpierw muszę powiedzieć o tym co 

było trudne. To co przytłaczało w tej pielgrzym-

ce najbardziej, to radykalne doświadczenie sa-

motności, którego do tej pory nie doświadczy-

łem w swoim życiu w tak intensywny sposób. 

Jednocześnie przeżywanie tego stanu było pięk-

ną perłą tej podróży. Przy czym na początku 

zmagania z samotnością były wręcz paraliżujące. 

Choć intuicyjnie było wiadomo, że lęk i niepokój 

podczas takiej podróży związany właśnie z sa-

motnością jest poniekąd odruchem naturalnym 

to przyznaje, że nie zawsze byłem w stanie za-

chować zimną krew. Przykład... wyruszam około 

dziesiątej rano, mam przed sobą od 100 do 150 

kilometrów do przejechania, czyli mniej więcej 

od 10 do 12 godzin podróży licząc przerwy na 

posiłki itp.; i od wyruszenia myśli które dominu-

ją w moim sercu i umyśle 

powodując różne obawy to: 

„Gdzie ja będę spał? Czy 

nic mi się nie stanie? Kogo 

spotkam? Czy dam radę 

tyle przejechać na czas by 

mieć bezpieczne schronie-

nie?”. Takie właśnie narzu-

cające się pytania i emocje 

sprawiały, że w ciągu kil-

kunastu godzin jazdy w ciszy przerywanej z re-

guły jedynie koniecznością nawigacji, byłem  

w stanie wywalczyć zaledwie trzy tajemnice ró-

żańca świętego. Dodam więcej, poza zmaganiem 

fizycznym i emocjonalnym najsilniejsza była 

walka z sobą i pokusami w sferze duchowej, 

przede wszystkim o sens dalszego pielgrzymo-

wania. Ciągle powracające i rozbrajające moje 

siły były pytania: Michał czy to jest bezpieczne? 

Po co ci ta pielgrzymka? Czy komukolwiek jest 

ona potrzebna? Czy warto tracić na nią tyle pie-

niędzy sił zdrowia czasu? Czy nie lepiej wrócić, 

odpocząć i spędzić czas z bliskimi, na spokojnej 

modlitwie w zaciszu klasztoru, gdzie nic nie 

przeszkadza ci w spotkaniu z Bogiem? Kalkula-

cje... Czy wysiłek, być może przekraczający oso-

biste granice wytrzymałości, podjęty z powodu 

relacji z Bogiem jest opłacalny? Czy da się to 

skalkulować? Jeśli nie widać owoców to trzeba 

zawrócić… po co dalej się męczyć. 

W tych zmaganiach, z akcentem na te we-

wnętrzne, najciekawsze było to, że, gdy przycho-

dził moment krytyczny i naprawdę rozmyślałem 

o powrocie z powodu zmęczenia potrzeby nor-

malnego noclegu, posiłku, pokus, pojawiały się 

promyczki światła które padały na serce i mówi-

ły: „Jedź dalej”. Tu jest miejsce, by powiedzieć  

o cudownym wymiarze modlitwy wstawienni-

czej, ponieważ kiedy naprawdę chciałem zrezy-

gnować, nie widząc nadziei na dalsze zmaganie, 

przychodziły tak trudne intencje jak uzależnie-

nia od narkotyków, przez nowotwory po kryzysy 

duchowe które powtarzały jak refren: „Jedź da-

lej”, odnawiając sensowność trudu dla tych po-

trzebujących ludzi. Poza tym wiele ludzi pisało  

z zapewnieniem o modlitwie za mnie na czas 

pielgrzymowania. 

 Pan Bóg dawał jeszcze 

wiele innych dowodów na 

odczucie, że jest i się 

opiekuje. Najpierw przez 

św. Wincentego, dając 

namacalnie doświadcze-

nie jego obecności szcze-

gólnie w dni, kiedy np.  

z rana wołałem w sercu: 

„Ojciec! Potrzebuje normalnie się przespać  

i pójść nakarmić się na Eucharystii”, a po całym 

dniu różnych trudności które zapowiadały, że 

będzie tylko gorzej otrzymywałem nocleg, możli-

wość eucharystii, obfity posiłek i nowe dobre 

relacje z ludźmi, którzy okazywało się, w różnych 

częściach Europy, mieli kiedyś styczność z Pal-

lottim. Kolejnym promykiem przez który mo-

głem dostrzegać troskę Pana Boga byli wspaniali 

ludzi towarzyszący mi czy to przez internet czy 

to realnie od których doświadczałem niesamowi-

tego wsparcia i wspólnoty przez dobre słowo 

modlitwę troskę błogosławieństwo zaintereso-

wanie długie rozmowy o życiu ale i o Bogu. Tutaj 

muszę podkreślić dobro, którego doświadczyłem 

od Polaków mieszkających za granicą, którzy 

dawali świadectwo swojej wiary oraz doświad-

 

Dzisiaj wiem, że nie  
byłem gotowy fizycznie 

psychicznie ani duchowo,  
by odbyć tę pielgrzymkę.  
Po ludzku powinna się ona 
nie udać. Jednak, nie była 
ona tylko ludzka... 
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czenie miłości i życzliwości chrześcijańskiej. Do 

dziś żywo wspominam te piękne spotkania  

z Edytą, Marieke, Violą i jej rodziną, Basią i Je-

sususem, ks. Dominikiem, niemieckimi semina-

rzystami, Gisselle i Didierem, Marie, Lucie czy 

szalonymi siostrami elżbietankami! 

Powoli finiszując dodam, że przez większość 

pielgrzymki przeżywałem strapienie duchowe  

i były tylko trzy momenty silnego pocieszenia, 

które spowodowały radość z tej pielgrzymki  

i trudu jaki w nią został zainwestowany. Pierw-

szy choć mniej intensywny miał miejsce w Lour-

des po około dwóch tygodniach podróży.  

W trakcie przechodzenia przez grotę objawień 

przypomniałem sobie co powiedziała Maryja: 

„Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Były to sło-

wa, które w tamtym momencie wlały dużo na-

dziei i pokoju w przeżywaniu walki duchowej. 

Poza tym, to tam zmieniłem diametralnie plan 

pielgrzymki. Zbliżając się do Lourdes zauważy-

łem w sercu narastające pragnienie, by zaryzy-

kować te kilkaset kilometrów więcej i jechać do 

Fatimy przez Santiago de Compostella, a które 

właśnie w miejscu objawień Maryi przerodziło 

się w decyzję. Od razu powiem, że warto było 

zaryzykować. To w Santiago spędziłem po Taize 

i Lourdes trzeci dzień skupienia. Miałem łaskę 

zatrzymać się, spędzić czas na adoracji i modli-

twie. U świętego Apostoła doświadczyłem 

ogromnej radości z decyzji o pielgrzymce. Wła-

śnie tam mogłem przeżyć odnowienie powołania 

pallotyńskiego i z nowym zapałem ruszyć nie 

tylko w kierunku Fatimy, ale i posług które prze-

de mną w życiu apostolskim.  

Z tych wszystkich doświadczeń, które miały 

miejsce podczas tej „podróży życia” najcenniej-

sze były ostatnie 15 kilometrów przed dotarciem 

do sanktuarium w Fatimie. Cała pielgrzymka, 

dzięki temu, że w wielu momentach spontanicz-

na, mogła być prowadzona „z góry”. Miała bo-

wiem, jak się okazało po powrocie, swoje etapy, 

gdzie jeden poprzedzał kolejny. Ostatecznie każ-

dy z nich, wszystko: cały trud, pot, łzy, wydatki, 

zmęczenie, emocje, lęki, duchowe strapienia, 

walki, spotkania, modlitwy, kryzysy, otrzymane 

łaski, zmagania o sens całego zdążania do Fati-

my prowadziły do jednego... Mianowicie, naj-

piękniejszym momentem tej pielgrzymki były 

ostatnie dwie godziny przed dotarciem do sank-

tuarium. W pewnym momencie całym sobą mia-

łem przekonanie, że wkraczam na ziemię MA-

RYI, że Ona jest. Z oczu zaczęły płynąć obficie 

łzy, które oczyszczały moje serce i rozniecały 

głęboki dialog z Panią z Fatimy. Chciałem, by to 

doświadczenie trwało i trwało, a jednocześnie 

wiedziałem, że łaska tej wewnętrznej odnowy 

pod wpływem obecności Maryi popycha mnie 

daleko w przyszłość. Moje serce na rozpaliło się 

głębokim poznawaniem Boga i prowadzenie do 

tego każdego człowieka. Wiedziałem jednak, że 

wszystko to pragnę podjąć dzięki pomocy i pro-

wadzeniu Maryi.  

Dzisiaj wiem, że nie byłem gotowy fizycznie 

psychicznie ani duchowo, by odbyć tę pielgrzym-

kę. Po ludzku powinna się ona nie udać. Jednak, 

nie była ona tylko ludzka. Zaproszenie na tę 

pielgrzymkę otrzymałem od Pięknej i to Ona 

sprawiła, że przeżyłem ją tak a nie inaczej. Je-

stem też przekonany, że wiele owoców tej podró-

ży jest we mnie zakrytych i być może nigdy ich 

nie zobaczę świadomie, ale będą miały realny 

wpływ na moje i innych życie. 

Suma summarum TO WSZYSTKO PRZEZ 

NIĄ… TO ONA!!! Piękna. 
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Jezusa była dla mnie ważnym doświadczeniem. 

Jednak świat kusił tym, co przemijalne. 

Zapragnąłem spróbować swoich możliwości na 

scenie. Zaangażowałem się w działalność mło-

dzieżowych teatrów „Temperamecik” i „Capitol”.  

Tutaj dane mi było posmakować aktorstwa – 

nauka tekstu, zajęcia z rekwizytem, wreszcie 

próby, wyjazdy, nerwy, a na sam koniec nagrody 

i podziw publiki. 

Czas liceum to z kolei początek nowej drogi  

w moim życiu. Postanowiłem spróbować swoich 

sił w polityce. No, może za dużo powiedziane. 

Związałem się z ludźmi zaangażowanymi w kam-

panię wyborczą obecnego prezydenta Andrzeja 

Dudy. Dzięki dużej łatwości nawiązywania kon-

taktów szybko stałem się duszą towarzystwa. 

Doświadczyłem pierwszych młodzieńczych miło-

ści.  Dni mijały mi bardzo intensywnie. 

Pomimo aktywnego trybu życia, jakie prowa-

dziłem, nic nie było w stanie zagłuszyć subtelne-

go głosu Jezusa. Nie miałem jednak czasu na 

Jego rozeznanie.  Po otrzymaniu dowodu osobi-

stego nadszedł czas przygotowań do egzaminu 

dojrzałości, a zaraz po jego zdaniu pojawiło się 

pytanie – co dalej? 

J eśli liczysz na opowieść o mistycznych do-

świadczeniach, wizjach bądź spektakular-

nym nawróceniu, to w mojej historii niczego  

z tych rzeczy nie znajdziesz. Dziewiętnaście lat 

życia, czyli od urodzenia do dnia wstąpienia do 

Stowarzyszenia, spędziłem w Stalowej Woli. W 

pobliskim Nisku przyjąłem chrzest, na którym 

nadano mi imię Marcin. W akcie urodzenia,  

w rubryce „nazwisko”  wpisano Mazurek – tak 

po tacie. 

Razem z rodzicami, podobnie zresztą jak 

większość dzieci z mojego miasta, chodziłem co 

niedzielę na Mszę Świętą, a w tygodniu modli-

łem się w domu. Jak widać, nie było szczegól-

nych znaków Bożego wybrania. No może z wy-

jątkiem jednego. Podczas gdy do ulubionych 

sposobów spędzania wolnego czasu przez moich 

rówieśników należała gra w piłkę i przesiadywa-

nie przed komputerem, ja organizowałem  

w tym samym czasie „dziecięce polowe Msze”.  

I chyba nie muszę dodawać, kto był kapelanem. 

 Zabawa w księdza doprowadziła mnie do 

ołtarza. Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej 

wstąpiłem do grupy ministrantów. Ta bliskość 

tekst  

redaktor 

al. now. Marcin Mazurek 

W drodze 

do spotkania... 
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zwłaszcza misyjnie. Poczułem, że to do tej 

wspólnoty zaprasza mnie Bóg. I muszę przyznać, 

że w przeciwieństwie do bogatego młodzieńca  

z Ewangelii nie jestem rozczarowany spotka-

niem z Jezusem… 

Drogi Czytelniku, jeżeli i ty słyszysz to Boże 

zaproszenie – zastanów się. Nie bój się zostawić 

tego, co światowe. Zdaję sobie sprawę, jak trud-

no opuścić to, co przemijające….  prymitywne, 

chwilowe dobra. Takie, które nigdy nie zaspoko-

ją nas w pełni. Postaraj się być ponad tym. Pa-

miętaj, Bóg nie zabierze Ci marzeń, On pozwoli 

Ci je realizować. 

Jakże bardzo w dzisiejszych czasach jest po-

trzebna modlitwa o powołania. Droga Siostro, 

drogi Bracie, proszę Was o wstawiennictwo za 

już powołane osoby do tego konkretnego zada-

nia w Winnicy Pańskiej.  Za wszystkich moich 

współbraci, za mnie. A nade wszystko złączmy 

się we wspólnej prośbie do Pana   o nowe, liczne 

i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyj-

ne, aby nie zabrakło sług Bożych głoszących nau-

kę Chrystusową. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Coraz więcej czasu zacząłem spędzać ze 

wspólnotą Młodzież Franciszkańska Tau. Tam 

poznałem wielu młodych ludzi gotowych dawać 

otwarte świadectwo o Jezusie i Jego miłosiernej 

miłości. To wtedy powróciły myśli o kapłań-

stwie. Początkowo je odrzucałem. Perspektywa 

politycznej kariery i życia spędzonego u boku 

pięknej żony okazała się być dużą konkurencją 

dla Jezusowego zaproszenia do wejścia na ścież-

kę radykalizmu ewangelicznego. Co było dalej? 

Nietrudno się domyślić…. 

 Pozostaje tylko jedno pytanie -  dlaczego pal-

lotyni? Otóż pewnego dnia podzieliłem się my-

ślami  ze znajomą siostrą Darią (serafitką). Bez 

zawahania powiedziała: pallotyni. Skontakto-

wała mnie z ks. Arturem Manelskim SAC, który 

przybliżył mi działalność Stowarzyszenia i apo-

stolat św. Wincentego Pallottiego. Następnie 

dowiedziałem się o rekolekcjach „Zostań Klery-

kiem na weekend”. Postanowiłem wziąć w nich 

udział, aby jeszcze lepiej poznać nasz chary-

zmat. Dostrzegłem szerokie horyzonty możliwo-

ści działań duszpasterskich.  Najbardziej jednak 

ujęła mnie ewangelizacja na różne sposoby, 



N a s z  P r ą d  

P ierwszy raz wyjechałem do Wilna w lipcu 

1969r. Byłem już po wiecznej profesji 

(wieczna konsekracja w 1964 r.). Moim pragnie-

niem było odbyć pielgrzymkę do Matki Miłosier-

dzia w Ostrej Bramie i podziękować Jej za dar 

łaski powołania i wieczną konsekrację. Drugim 

motywem mojego wyjazdu do Wilna była 

ogromna chęć spotkania się z moimi kuzynkami, 

córkami wujka Antoniego Masalskiego, z Regi-

ną, Gienią i Zofią, które uciekły z rodzinnej Osz-

miany do Wilna, aby nie pracować za darmo  

w kołchozie. Oficjalnie byłem wtedy członkiem 

grupy pielgrzymkowej z Warszawy, która na 

okres czterech dni pojechała pociągiem do Wil-

na, przez Kuźnicę Białostocką i Grodno.  

W Grodnie przeszedłem przez urząd celny- wła-

dze rosyjskie sprawdziły nam dokumenty; czuli-

śmy się wtedy jak zamknięci w areszcie, a nie jak 

wolni obywatele w urzędzie celnym. Pociąg był 

obstawiony przez żołnierzy z automatami Ka-

łasznikowa. Żołnierze zaczęli chodzić przez śro-

dek wagonów i po ich dachach. Nie wolno było 

nikomu wychodzić z wagonu. W każdych 

drzwiach stał uzbrojony żołnierz z psem wilczu-

rem. Widok był przerażający. Najpierw do wago-

nu wchodziły osoby wojskowe, sprawdzając do-

kumenty podróżnych, a następnie celnicy z urzę-

du celnego, którzy dokonywali przeglądu bagaży 

i rewizji osobistej. Urzędnicy byli szczególnie 

zainteresowani rekwirowaniem pasażerom ksią-

żek religijnych, dewocjonaliów, obrazków, ró-

żańców i egzemplarzy Pisma Świętego. Niektó-

rych pasażerów brano do osobistej kontroli. Wy-

prowadzano ich do toalety i kazano im się roz-

bierać, podejrzewając ich o ukrywanie zakaza-

nych przedmiotów przed urzędnikami celnymi. 

Wszystkie wyżej wymienione zakazane artykuły, 

które znaleźli urzędnicy celni, były odbierane. 

Przez okno widziałem, jak platforma, stojąca 

obok nas na peronie, była przeładowana różny-

mi zabranymi rzeczami. Tym razem udało mi się 

przejść rewizję szczęśliwie; jeden bagaż, w któ-

rym miałem dewocjonalia, wrzuciłem pod sie-

dzenie, na którym twardo siedziałem, a drugi 

bagaż z własną garderobą położyłem obok siebie, 

podając go do kontroli celnej, i w ten sposób 

przechytrzyłem celników. Ale następne lata wy-

padały już gorzej.; jednego roku za przewożone 

w walizce książki i dewocjonalia, zostałem aresz-

towany i przez jedną noc siedziałem w areszcie  

w Grodnie. Wracając do mojego pierwszego wy-

jazdu, chcę podkreślić, że jechałem do Wilna 

pociągiem relacji Berlin- Moskwa. W składzie 

mojego pociągu był sąsiedni wagon, którym je-

chała wycieczka młodzieży niemieckiej z NRD. O 

dziwo, nie wiedziałem, żeby w tym wagonie była 

kontrola celna. Po przybyciu do Wilna zamiesz-

kaliśmy w Hotelu Astoria, naprzeciw kościoła 

św. Kazimierza, który był wtedy zamknięty 

 

tekst  

br. Franciszek Dziczkiewicz SAC 

Moje wyjazdy 
na Wschód… 
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i zamieniony na muzeum ateizmu. Po śniadaniu 

z grupą pielgrzymkową udaliśmy się do kaplicy 

Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie, gdzie 

uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Później do-

wiedziałem się, że Mszę odprawiał po polsku ks. 

Algirdas Gutauskas, proboszcz karmelitańskiego 

kościoła św. Teresy z Avilla. Od 1949 w Wilnie 

były czynne tylko trzy kościoły: św. Teresy  

z Avilla przy Ostrej Bramie, Św. Piotra i Pawła  

w dzielnicy Antokol i św. Mikołaja, przy którym 

mieściła się kuria biskupia (do 1939 roku służył 

duszpasterstwu litewskiemu). W drugim dniu 

pobytu w Wilnie zwiedziłem miasto i katedrę 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Katedra 

była wówczas zamieniona na galerię obrazów, 

przeważnie o treści religijnej, ale również było 

obecne tam malarstwo z tematyką świecką 

(pejzażowe, martwa natura itp.). Eksponaty 

prezentowane w budynku dawnej katedry zosta-

ły zrabowane z zamkniętych kościołów. Katedra 

została również przeznaczona na salę koncerto-

wą muzyki organowej. Do 1939 Wilno posiadało 

36 kościołów diecezjalnych i zakonnych, działał 

Uniwersytet im. Stefana Batorego, założony  

w 1579 r. i prowadzony przez Jezuitów (Jakub 

Wujek, Piotr Skarga, św. Andrzej Bobola i wielu 

innych, którzy zarządzali i kierowali uczelnią). 

Trzeciego dnia po Mszy św. w Ostrej Bramie 

odłączyłem się od mojej grupy, aby odnaleźć 

miejsce zamieszkania moich kuzynek. Udało się 

po 23 latach spotkałem się z kuzynkami: Renią, 

Gienią i Zosią. Było to wielkie przeżycie i nie 

obyło się bez łez i wzruszeń. Opowiadały mi ja-

kie trudności przeszły, by wymeldować się  

z Białorusi i zamieszkać w Wilnie oraz znaleźć 

tam pracę. Mieszkały we trzy w wynajętym ma-

łym pokoiku. Wspominaliśmy razem ten czas, 

gdy na początku kwietnia 1946 r. tydzień przed 

wyjazdem mojej rodziny do Polski (miałem wte-

dy 15 lat), przyjechał na pożegnanie wujek Anto-

ni z ciocią Scholastyką i dwoma córkami. Przy 

stole mój ojciec zapytał: „A szwagier na kiedy 

przygotowuje wyjazd do Polski?” Wujek odpo-

wiedział: „Tu jest moja ziemia, moja Ojczyzna. 

Tu była Polska i będzie Polska i nigdzie nie wyja-

dę”. Przeliczył się, zawiódł wujek Antoni. Rosja-

nie zabrali mu do kołchozu gospodarstwo, zie-

mię, krowy i konie. Sam z żoną pracował ciężko 

w kołchozie aż do śmierci. Wujek Antoni miał 

sześć córek. Najstarsza Helena z drugim wuj-

kiem wyjechała do Polski, wyszła tu za mąż za 

ziomka, który do 1945 r. przebywał w Chicago  

i był żołnierzem armii generała Andersa. Po 

czterech dniach pobytu w Wilnie usłyszałem  

z opowiadań Polek i Polaków, przeważnie spo-

tkanych na ulicach czy w kościele, jak śmiertel-

nie przeżywali 1939 rok, wkroczenie Rosjan do 

Wilna, rabunek majątku prywatnego i państwo-

wego. Dowiedziałem się od nich o wywożeniu 

Polaków na Sybir, przeważnie urzędników  

i z zamożnych rodzin. Jedna starsza pani opo-

wiedziała mi, że Wilno wyzwoliło się od Niem-

ców w 1944 r. Dokonała tego Armia Krajowa 

pod dowództwem płk. Aleksandra Krzyżanow-

skiego, ps. Wilk. Później weszli Rosjanie i aresz-

towali polskich żołnierzy. O ile sobie przypomi-

nam, po 1973 r. nastąpił ożywiony wyjazd księży 

pallotynów do pomocy duszpasterskiej na tereny 

republik radzieckich. Warunkiem wyjazdu na 

Litwę lub Łotwę było otrzymanie zaproszenia. 

Wysyłały je moje kuzynki pracujące i mieszkają-

ce w Wilnie, rzekomo krewne zapraszanych 

księży. Janina Buszenowicz, którą mąż zostawił 

z dwojgiem dzieci, Renią i Leonem, mieszkała  

w prymitywnym pokoiku w suterenie obok 

Ostrej Bramy. Janina wystawiała zaproszenia 

dla ks. Henryka Kietlińskiego i ks. Edwarda Da-

niela. Natomiast dla ks. Jerzego Błaszczaka i ks. 

Edmunda Boniewicza, który był wtedy rektorem 

w Otwocku, o zaproszenie starały się moje ku-

zynki, Regina Masalska i Genowefa. Ks. Roma-

nowi Dzwonkowskiemu zaproszenie przysłała 

moja kuzynka Genowefa Masalska i Halina Pa-

sarzycka z Białorusi. Nasi księża byli mile wi-

dziani u sióstr eucharystek w Wilnie, na ul. Mo-

niuszki, gdzie miały tajny nowicjat. Przełożoną 

sióstr była wtedy Apolonia Pietuń. Odwiedzał je 

ks. Adam Wojciechowski z Białorusi, który ofi-

cjalnie pracował przy sanktuarium Matki Bożej 

w Gudohajach (przebywali tu karmelici bosi do 

kasaty w 1832 r.). Pallotyni nieśli posługę dusz-

pasterską siostrom benedyktynkom klauzuro-
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wym w Wilnie. Do dziś odwiedza je dwa razy  

w roku ks. Stanisław Rudziński. Na Wileńsz-

czyźnie najbardziej znanym duszpasterzem był 

ks. Prałat Józef Obrębski. Pochodził z diecezji 

łomżyńskiej, ale seminarium duchowne ukoń-

czył w Wilnie i tam przyjął w 1936 r. święcenia 

kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Turgie-

lach, a po 1946 został mianowany proboszczem 

w Mejszagole, 25 km od Wilna i tu pracował aż 

do śmierci. Zmarł w 2011 r. przeżywszy 105 lat. 

Pallotyni najczęściej przybywali z pomocą dusz-

pasterską właśnie do Mejszagoły. Również i ja 

odwiedzałem ks. Józefa w Mejszagole przez 20 

lat, w czasie moich wakacji, w czerwcu lub  

w lipcu. Przygotowywałem tam młodzież do 

bierzmowania, a dzieci do pierwszej Komunii 

świętej. Przypominam sobie rok 1974, kiedy na 

odpust w Mejszagole- św. Jana Chrzciciela, 24 

czerwca- zostałem zaproszony z ks. Henrykiem 

Kietlińskim i ks. Edwardem Danielem. Głów-

nym celebransem i kaznodzieją był ks. Kietliń-

ski. Ks. Daniel pełnił funkcję diakona, a ja sub-

diakona. Przeżycie niepowtarzalne. Po Soborze 

Watykańskim II Wydawnictwo Pallottinum  

w Poznaniu wydawało w dużych ilościach książ-

ki liturgiczne i religijne. Dyrektorem wydawnic-

twa był ks. Stefan Dusza, a wicedyrektorem ks. 

Stanisław Gawryło. Na Litwie, Łotwie, Białorusi 

i Ukrainie było wtedy ogromne zapotrzebowa-

nie na księgi liturgiczne. Zostałem wówczas 

kurierem zaopatrującym seminaria duchowne  

w Kownie i Rydze, w księgi liturgiczne i religij-

ne. Zaczęło się to wszystko od tego, że zwiedza-

jąc przypadkowo piękną katedrę kowieńską 

poznałem ks. profesora Władysława Michalevi-

ciusa. Podszedł on do mnie i zapytał: „Czy na 

pewno pan jest z polski?” odpowiedziałem, że 

tak i podałem mu swoje dane. Wtedy ks. Włady-

sław powiedział „Pallotyni mają cenne na nasze 

czasy wydawnictwo!”. Zaprosił mnie do siebie 

na obiad, a po obiedzie poprosił o przesłanie mu 

ksiąg liturgicznych, lekcjonarzy, mszałów, rytu-

ałów i książek do rozmyślania. Mówił też, że 

alumni seminarium pochodzą przeważnie  

z polskich rodzin, że dobrze znają język polski,  

a niektórzy ukończyli nawet liceum w języku 

polskim w Wilnie. Dodał też, że otrzymują książ-

ki z Niemiec, ale klerycy nie znają języka nie-

mieckiego. Ks. Władysław był poliglotą i w semi-

narium uczył języka francuskiego, greki i łaciny. 

Został biskupem pomocniczym archidiecezji 

kowieńskiej i rektorem seminarium duchowne-

go, zmarł w 2008 roku. To właśnie on stał się 

odbiorcą ksiąg liturgicznych i literatury religij-

nej w języku polskim. Również wysyłałem Pismo 

Święte w języku rosyjskim, a także komentarze 

do Pisma Świętego (Syn Czełowiecziski). Otrzy-

mywałem je z rosyjskojęzycznych drukarni  

w Brukseli. Stamtąd materiały te przywoziła mi 

pewna pani, która organizowała autokarowe 

pielgrzymki do Warszawy i Częstochowy. Dys-

ponowałem więc egzemplarzami Starego i No-

wego Testamentu w języku rosyjskim. W podob-

ny sposób wysyłałem pocztą lub przewoziłem 

pociągiem, tak do Kowna jak i do Rygi, książki  

z Wydawnictwa Pallottinum. Wysyłałem rów-

nież „Ateneum Kapłańskie” i „Bibliotekę Kazno-

dziejską”. Odwiedzałem seminarium ryskie, 

poznając alumnów pochodzących z Ukrainy.  

W międzyczasie poznałem organistę Janisa Jer-

maksa i jego żonę Ritę, którzy grali na organach 

w kościele seminaryjnym pw. Św. Franciszka  

z Asyżu. Właśnie przez pana Janisa poznałem 

proboszcza ks. Wilhelma Nukssa. Był on dusz-

pasterzem kościoła św. Mikołaja. Kościół znaj-

dował się na cmentarzu i był przerobiony z cer-

kwi prawosławnej. Ks. Wilhelm był też profeso-

rem seminarium duchownego, w którym uczył 

języka polskiego i historii kościoła. Wszyscy 

klerycy w Rydze mieli obowiązek poznawać ję-

zyk polski, niezależnie od tego skąd pochodzili. 

Takie zarządzenie wydał arcybiskup Julijans 

Vaivods, którego później papież Jan Paweł II 

kreował kardynałem (miał wówczas 90 lat). Ks. 

Wilhelm został dziekanem Rygi przy kościele 

św. Alberta i nie za długo zamianowano go bi-

skupem i rektorem seminarium. Właśnie biskup 

Wilhelm był odbiorcą darów pallotyńskich. Za te 

dary sprezentował on aparat do wyświetlania 

filmów panoramicznych, który potem przekaza-

łem WSD w Ołtarzewie. 

Fragmenty wspomnień zebrał i opracował ks. Stanisław Tylus SAC 
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niejszą – zgadujące oczy. Zawsze widział w lu-

dziach ich troski, potrzeby i trudności z jakimi 

aktualnie się zmagają. Każdemu chciał pomóc. 

Za każdego się modlił. Nigdy obok drugiego 

człowieka nie przeszedł obojętnie. Był swoistym 

chlebem dla głodnych, lekarstwem dla chorych, 

N ie będę oceniał fabuły, montażu, dźwięku, 

aktorów, reżysera, formuły i wszystkiego 

co możemy nazwać filmem. Chciałbym nato-

miast skupić się tylko na jednym, ale dla mnie 

najistotniejszym elemencie „Dwóch koron”  

a mianowicie na tym jak przedstawiono Święte-

go Maksymiliana Kolbe i dlaczego może on być 

wzorem także dla nas żyjących w XXI wieku.  

Był człowiekiem ogromnej wiary, aktywności  

i odwagi. Nie wahał się prosić o rzeczy niemożli-

we, nie czuł strachu przed podejmowaniem 

trudnych decyzji a nade wszystko zawsze wierzył 

w Bożą opatrzność i Jej codziennie się zawierzał. 

Przemycając odrobinę naszej pallotyńskiej du-

chowości możemy powiedzieć o św. Maksymilia-

nie, że chciał być „wszystkim dla wszystkich”. 

Jego niekiedy abstrakcyjne dla innych pomysły 

nie były spełnianiem zachcianek czy kaprysów 

ale realną troską o to aby ewangelia dotarła do-

słownie wszędzie. Do tego wszystkiego był też 

rewelacyjnym organizatorem. Potrafił doskona-

le zarządzać ogromnym klasztorem jakim był 

Niepokalanów. Nie było to łatwe ze względu na 

ilość podejmowanych tam inicjatyw i liczbę za-

konników, których było tam ok. 800. Poza tymi 

cechami, które tu wymieniłem Maksymilian 

miał jeszcze jedną dla mnie osobiście najważ-

tekst  

al. Łukasz Sobolewski SAC 
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napojem dla spragnionych a przede wszystkim 

co najważniejsze był człowiekiem dla drugiego 

człowieka. To ostatnie doprowadziło go do 

śmierci w obozie koncentracyjnym w Auschwitz 

Birkenau. Oddał swoje życie by mógł żyć ktoś 

inny. Spełnił najlepiej jak mógł słowa Chrystusa, 

który mówi w Ewangelii wg. św. Jana, że „nikt 

nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie 

oddaje za przyjaciół swoich.” Św. Maksymilian 

uczy mnie, że wiara to 

przede wszystkim bez-

interesowność w nie-

sieniu pomocy i co-

dzienna postawa „dla”. 

Tak łatwo przychodzi 

nam dzisiaj manifesto-

wać wiarę na ulicach, 

wykrzykiwać pobożne 

hasła, wymachiwać transparentami i być eks-

pertami od problemów drugiego człowieka. Czę-

sto natomiast przechodzimy obojętnie wobec 

dramatu bliźniego. Bezdomny na ulicy, głodny 

pod restauracją i pijany na przystanku. Nie robi 

to na nas żadnego wrażenia. Przyzwyczailiśmy 

się do tego, że oni byli, są i będą. Św. Maksymi-

lian pokazuje, że wiara nie może być kurtyną, za 

którą chowa się chrześcijanin i po cichu załatwia 

swoje potrzeby. Wiara w Chrystusa to codzienne 

chodzenie pod prąd i niesienie Boga wszędzie 

tam gdzie człowiek stracił nadzieję płynącą  

z krzyża i ewangelii.  

Dlaczego coraz trudniej naśladować jest takich 

bohaterów jak św. Maksymilian Kolbe? Zadajmy 

sobie pytanie dlaczego tak trudno nam jest być 

odważnymi, wiernymi i aktywnymi? Dlaczego 

nasza pomoc drugiemu człowiekowi kończy się 

tylko na pustych deklaracjach i nieskończonych 

inicjatywach? Myślę, że 

film „Dwie korony” 

znajduje odpowiedzi na 

te pytania i pokazuje 

bardzo konkretnie po-

stawy Świętego Maksy-

miliana, który dla każ-

dego z nas powinien być 

wzorem.  

Idźmy i głośmy! Pomagajmy sobie nawzajem 

tak jak czynił to Chrystus. Wyjdźmy ze strefy 

własnego komfortu i pokażmy współczesnemu 

światu tak niekiedy wrogo nastawionego do Ko-

ścioła i nas wierzących, że katolik to znaczy od-

waga, męstwo i wierność krzyżowi i ewangelii. 

W tym niech za nami się wstawia i będzie na-

szym orędownikiem Święty Maksymilian Maria 

Kolbe.  

 

Był człowiekiem ogromnej 
wiary, aktywności i odwagi. 

Nie wahał się prosić o rzeczy 
niemożliwe, nie czuł strachu 
przed podejmowaniem trudnych 
decyzji... 
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naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 
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