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D iakon Wincenty Pallotti, w dniu 16 maja 

1818 roku w Bazylice Świętego Jana na 

Lateranie, która jest Katedrą Diecezji Rzym-

skiej, przyjął sakrament święceń kapłańskich  

w stopniu prezbiteratu. W tym roku przypadła 

200 rocznica tego wydarzenia, z którego niewąt-

pliwie jako rodzina pallotyńska czerpiemy rów-

nież i dzisiaj. Gdyby nie kapłaństwo Ojca Założy-

ciela nie moglibyśmy mówić o pallotynach  

w ogóle.  

W tym kontekście zapytaliśmy abpa Henryka 

Hosera SAC o jego powołanie kapłańskie i pallo-

tyńskie, jak również o to, jakim wzorem dla ka-

płana jest postać św. Wincentego Pallottiego.  

Z okazji tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy 

staraniem Instytutu Pallottiego powstała pozy-

cja książkowa pt.: „SACERDOS– człowiek Bo-

ga”, do zapoznania się z którą zachęca nas  

w swoim tekście s. Monika Cecot SAC.  

Najnowszy numer „Naszego Prądu”, który 

oddajemy w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, jest 

poświęcony tematowi kapłaństwa również dzięki 

nowym księżom pallotynom. Miesiąc maj we 

wspólnocie seminaryjnej zawsze jest wyjątkowy, 

ponieważ w tym czasie nasi współbracia przyj-

mują święcenia kapłańskie w stopniu prezbite-

ratu. W tym roku jubileuszu 200 lecia święceń 

kapłańskich naszego Ojca Założyciela dokonało 

się to przez posługę ks. abpa Tadeusza Wojdy 

SAC, Metropolity Białostockiego. 5 maja w cza-

sie Mszy świętej w kościele seminaryjno– para-

fialnym 5 diakonów dostąpiło łaski prezbiteratu. 

Zachęcamy do zapoznania się z ich 

„trzyminutówkami”, czyli krótkimi homiliami, 

które jesienią, jako diakoni,  wygłosili we wspól-

nocie seminaryjnej w czasie porannych Mszy 

świętych.  Współbraciom Neoprezbiterom ży-

czymy wielu łask Bożych i opieki Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Apostołów na apostol-

skich szlakach. Czyńcie wszystko na nieskończo-

ną chwałę Bożą! Ad infinitam Dei gloriam! 

Dziękując dobremu Bogu za dar kapłaństwa 

św. Wincentego Pallottiego dziękujmy również 

za naszych współbraci Neoprezbiterów. Poleca-

my ich Waszej modlitwie, jak również prosimy  

o modlitwę za tych, którzy już w sierpniu roz-

poczną podążanie śladami Jezusa Chrystusa  

w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.  

Życzymy miłej lektury! Szczęść Boże! 

tekst 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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Z  okazji jubileuszu 100 lecia istnienia pallo-

tyńskiej formacji seminaryjnej na ziemiach 

polskich z inicjatywy ks. Mirosława Mejznera 

SAC, rektora Wyższego Seminarium Duchowne-

go w Ołtarzewie został zorganizowany Europej-

ski Zjazd pallotyńskich alumnów. Udział wzięli 

przedstawiciele Polski, Białorusi, Ukrainy, 

Włoch i Irlandii. Wśród różnych tematów poru-

szanych w czasie spotkań mieliśmy okazję zapo-

znać się z sytuacją pallotynów w poszczególnych 

krajach, a także poczynić refleksję nad  możliwo-

ścią współpracy w przyszłości.  

Europejski Zjazd  
Alumnów SAC 

T egoroczne sympozjum zostało zatytułowane 

„SACERDOS człowiek Boga”. Instytut Pal-

lottiego pod dyrekcją ks. Artura Stępnia SAC i s. 

Moniki Cecot SAC zaprosił do refleksji nad ka-

płaństwem naszego Ojca założyciela z okazji 200 

rocznicy jego święceń kapłańskich. Wśród prele-

gentów głos zabrał ks. Jacob Nampudakam SAC, 

przełożony generalny naszego Stowarzyszenia, 

jak również w czasie panelu dyskusyjnego Wyżsi 

Przełożeni obu polskich Prowincji, Przełożona 

Prowincjalna Sióstr Pallotynek, i przewodniczą-

cy KRKZAK p. Marek Kalka. W czasie tego pa-

nelu została zaprezentowana książka 

„SACERDOS człowiek Boga”. Nasza wspólnota 

wzięła udział w tym wydarzeniu w ramach Euro-

pejskiego Zjazdu Alumnów.  

Sympozjum instytutu 
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25 lat Prowincji  
Zwiastowania Pańskiego 

U roczyste Magnificat za wielkie łaski, któ-

rych uczynił nam Wszechmocny. Wy-

brzmiało w uroczystość Zwiastowania Pańskie-

go, 9.04.2018 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej 

Górze. Mszy świętej dziękczynnej za 25 lat ist-

nienia prowincji poznańskiej przewodniczył ks. 

abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita Białostoc-

ki. W ramach obchodów Jubileuszu w Dolinie 

Miłosierdzia odbył się zjazd proboszczów i rek-

torów obu polskich prowincji. Na zakończenie 

sesji jubileuszowej wybrzmiała modlitwa Akaty-

stem ku czci Bogarodzicy w wykonaniu scholii  

naszego Seminarium.  

Pielgrzymka WSD 

B azylika Archikatedralna Archidiecezji Czę-

stochowskiej 18 kwietnia wypełniła się po 

brzegi kandydatami do kapłaństwa. 2002 alum-

nów z Wyższych Seminariów Duchownych całej 

Polski i 300 formatorów po konferencji abpa 

Grzegorza Rysia i adoracji Najświętszego Sakra-

mentu prowadzonej przez bpa Andrzeja Przy-

bylskiego wyruszyło z modlitwą różańcową na 

ustach w kierunku jasnogórskiego klasztoru. 

Tam w bazylice Mszy świętej przewodniczył ks. 

abp  Jorge Carlos Patron Wong, sekretarz Kon-

gregacji ds.. Duchowieństwa. Cała pielgrzymka 

odbywała się pod hasłem „W Sercu Jezusa,  

w  Sercu  Maryi”.  Ogólnopolskie  Pielgrzymki 

Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną 

Górę są organizowane co pięć lat.  



N a s z  P r ą d  

W  dniach 28.04-3.05 trwał w naszym Se-

minarium weekend majowy. Każdy kurs 

mógł wyjechać na parę dni (niektórzy mieli 

„kwietniówkę”). Współbracia odwiedzili Sando-

mierz, Trójmiasto i Warszawę. Nie zabrakło 

zwiedzania nowych miejsc, wizyt w domach ro-

dzinnych, wspólnego grillowania i zwiedzania. 

Napełnieni nowymi siłami wróciliśmy do Semi-

narium, aby przygotować teren wokół domu do 

przyjęcia gości na czas święceń prezbiteratu star-

szych współbraci, jak  również uczestników akcji 

„zostań klerykiem na weekend”.  

Majówki 

Odpust parafialny 

Ś 
więtowanie rozpoczęliśmy śpiewaną Jutrz-

nią. Najważniejszym punktem dnia była uro-

czysta Eucharystia, celebrowana w kościele se-

minaryjno-parafialnym pod wezwaniem Królo-

wej Apostołów, której przewodniczył ks. Alfred 

Dyr SAC, w homilii mówił m.in., że uroczystość 

rozpoczyna jakby „Triduum Wieczernika”, po-

nieważ dziś oczekujemy na Ducha Świętego ra-

zem z Maryją, jutro On zstąpi na Apostołów i na 

nas, a pojutrze raz jeszcze będziemy patrzeć na 

Maryję, Matkę Kościoła. Ukazał Maryję pod 

Krzyżem, gdzie Jezus dał Ją za Matkę Umiłowa-

nemu Uczniowi, a poprzez niego – nam wszyst-

kim. Potem wskazał na Jej rolę przed Zmar-

twychwstaniem, gdy Ona jedna zachowała całą 

wiarę Kościoła, a także po Wniebowstąpieniu, 

gdy wokół Jej modlitwy gromadzili się Apostoło-

wie w oczekiwaniu na Pocieszyciela. Następnie 

powiedział, że Jej królowanie jest jak królowanie 

Jezusa – jest pokorną służbą. Na koniec zachęcił 

do naśladowania Maryi w modlitwie i apostol-

stwie. 
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8  maja 2018 r. czternastu kapłanów święto-

wało we wspólnocie Wyższego Seminarium 

Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-

lickiego oraz parafii Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Apostołów w Ołtarzewie, jubileusz 25-

lecia kapłaństwa. Mszy świętej dziękczynnej 

przewodniczył ks. Marek Borowski SAC, nato-

miast homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC. 

Przed zakończeniem Eucharystii, ks. Marek Ro-

geński SAC, prefekt kursu jubilatów wyraził 

głęboką wdzięczność Bogu i ludziom za 25 lat 

posługi kapłańskiej i zachęcał wszystkich obec-

nych na liturgii, abyśmy nie ustawali 

w dziękczynieniu Panu Bogu i nie gasili Jego 

Ducha. Dnia 8 maja 1993 r. święcenia kapłań-

skie przyjęło 24 diakonów z rąk bpa Alojzego 

Orszulika SAC 

25 lat kapłaństwa 

Wizytacja kanoniczna 

W  dniach 20-23.05 we wspólnocie Wyż-

szego Seminarium Duchownego w Ołta-

rzewie odbywała się wizytacja kanoniczna Wyż-

szych Przełożonych prowincjalnych, ks. Adria-

na Galbasa SAC i ks. Zenona Hanasa SAC. 

Czas wizytacji rozpoczęliśmy od wspólnej mo-

dlitwy II nieszporami z uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego, a następnie od rekreacji na 

świeżym powietrzu w formie wspólnego grillo-

wania. Wizytacja obejmowała spotkania z 

alumnami, radą moderatorów , radą domową, 

duszpasterzami parafialnymi, pracownikami, 

oraz rozmowy indywidualne. W homilii w świę-

to Matki Kościoła ks. Adrian Galbas SAC powie-

dział, że jest to czas  przyglądania się temu co 

dobre i co należy zachować, temu nad czym 

należy się zastanowić i temu co złe i bezwzględ-

nie wymagającemu zmiany. Wierzymy , że ten 

czas przyniesie błogosławione owoce.  
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O  moim szalonym planie wyjazdu, aby zo-

stać weekendowym klerykiem wiedzieli 

tylko rodzice, przyjaciółka i nieliczna grupa naj-

bliższych przyjaciół. Znajomi reagowali  

w różnoraki sposób. Jedni z przychylnością lub 

lekkim zdziwieniem, inni z dezaprobatą  

i ze śmiechem. 

3 maja spakowałem torbę, modlitewnik, 

różaniec i w godzinach popołudniowych opuści-

łem progi domu mego w Garwolinie i wyruszy-

łem w nieznane. Odwieziony przez rodziców pod 

bramę Wyższego Seminarium Duchownego, 

zgodnie z zaleceniami stawiłem się przed godz. 

17:00 na furcie seminarium. Tam przywitali 

mnie ks. Rafał i ks. Kamil, odpowiedzialni za 

powołania do pallotynów. Uffff… pierwsze spo-

tkanie nie było tak straszne jak się obawiałem  

i jak wmawiali mi znajomi. 

Przy wejściu do domu rekolekcyjnego,  

w którym mieszkaliśmy, powitali mnie inni 

„weekendowi klerycy”. Z wieloma już od pierw-

szych momentów  mojego pobytu w Ołtarzewie 

złapałem dobry kontakt. Do tego stopnia, że 

zaczęliśmy z siebie wspólnie żartować. W dniu 

przyjazdu poszliśmy na nabożeństwo majowe w 

kościele seminaryjnym, a potem klerycy zaprosi-

li nas na spotkanie przy grillu. Nie, uprzedzam 

pytanie – nie piekliśmy suchego chleba, tylko 

bardzo dobre inne rzeczy. Było tak samo jak na 

spotkaniach w gronie „świeckich”, tylko piwa nie 

było.  

Po zakończeniu spotkania mieliśmy czas dla 

siebie, aby przygotować się do spoczynku nocne-

go. Niektórzy z nas poszli się myć, inni siedzieli 

 i rozmawiali. Ja natomiast udałem się moim 

zwyczajem do ogrodów, aby trochę odetchnąć. 

Zadzwoniłem ostatni raz do rodziców  

i do mojej przyjaciółki i wyłączyłem telefon.  

Podczas spaceru znalazłem ukrytą w altanie 

figurę Matki Bożej i ławeczkę. Figurę, do której 

wrócę też następnego dnia i to nie sam. Postano-

wiłem usiąść na chwilę i w tym momencie przy-

pomniało mi się, że mam w kieszeni różaniec 

który dał mi Michał – jeden z kleryków. Mój 

tekst 

Karol Banaszek 

Uczestnik akcji „zostań klerykiem na weekend” 
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różaniec przez roztargnienie zostawiłem w sa-

mochodzie. Pod tą figurą i w ciszy, która tam 

panowała, po raz pierwszy od dawna tak na se-

rio mogłem sobie pogadać i się pomodlić. To 

jeden z największych owoców tego wyjazdu.  

Wróciłem do domu rekolekcyjnego. Spać 

poszliśmy około północy. Półtorej godziny po 

ciszy nocnej… 

W piątek pobudka o 5:50. Rano udaliśmy się 

na rozmyślanie, poranne modlitwy pallotyńskie  

i Mszę Świętą. Potem, przed godz. 8:00 mieli-

śmy śniadanie w refektarzu (zakonnej jadalni). 

Miłym zaskoczeniem był fakt, że wszystkie posił-

ki w refektarzu jedliśmy wspólnie z klerykami i 

całą wspólnotą WSD. Nie mieliśmy oddzielnego 

stołu dla „weekendowych kleryków”. Siedzieli-

śmy wspólnie ze wszystkimi. 

Po śniadaniu mieliśmy czas na kawę i ciastko 

w sali rekreacyjnej kleryków. Jest to sala, 

w której klerycy spędzają przerwy między wykła-

dami, a także czas wolny. Jest telewizor i są wy-

godne fotele. 

O godz. 8:30 zaczęliśmy wykłady. Najpierw 

mieliśmy wykład z historii muzyki, potem muzy-

kologię, na którym to razem z klerykami uczyli-

śmy się śpiewać. Następnie poszliśmy na wykład 

z patrologii (nauce o Ojcach Kościoła działają-

cych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa)   

o literaturze wczesnochrześcijańskiej. 

Wykłady wyglądają podobnie jak na moim 

rodzimym Wydziale Prawa. Z dwiema jednak 

różnicami. Po pierwsze mała liczba uczestników 

wykładów nie wynika z lenistwa studentów, ale z 

liczby kleryków. Po drugie… nie ma jak używać 

telefonu, bowiem sale są małe i wykładowca 

wszystko widzi. 

Po wykładach udaliśmy się na kawę  

z ks. Rafałem i ks. Kamilem. Podczas tego spo-

tkania każdy z nas opowiedział kim jest i jak się 

znalazł w Ołtarzewie. Dzięki temu mogliśmy się 

lepiej poznać. Potem poszliśmy na popołudnio-

we modlitwy pallotyńskie, a następnie na obiad. 

Tego dnia była dyspensa i zakładaliśmy się  

z klerykami, czy na obiad będzie danie postne 

czy mięso. Niestety, przegrałem zakład – była 

ryba, ale bardzo dobrze przyrządzona (dla tej 

ryby to ja chyba będę tam wracał). Po obiedzie  

i krótkiej przerwie, razem z klerykami wykony-

waliśmy prace na rzecz domu. Sprzątaliśmy  

i przygotowywaliśmy budynek seminarium do 

sobotniej wizyty Biskupa. Nie były to jakieś cięż-

kie prace fizyczne. Czasami bardziej się męczę 

sprzątając w domu (może dlatego, że tam jest 

mama, która wszystko widzi). Po zakończeniu 

prac mieliśmy czas wolny. Następnie udaliśmy 

się na nabożeństwo majowe, a potem na 18:00 na 

kolację. 

Po kolacji, o godz. 20:00 razem z całą wspól-

notą i przybyłymi już na jutrzejsze święcenia ka-

płańskie gośćmi adorowaliśmy Najświętszy Sa-

krament. Mogliśmy też skorzystać ze spowiedzi 

lub rozmowy z ojcem duchowym, który opiekuje 

się klerykami. Po adoracji mieliśmy czas wolny. 

Wieczorem, podobnie jak dzień wcześniej, 

poszedłem na spacer, ale już nie sam. Razem  

z innym „weekendowym klerykiem” wędrowali-

śmy po ogrodach. Pogadaliśmy, a potem poszli-

śmy pod tę samą figurę, gdzie dzień wcześniej 

byłem sam. Wspólnie się modliliśmy.  
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To jest w tym wszystkim najpiękniejsze.  

W takim miejscu ludzie o podobnych planach  

i zamiarach, którzy znają się od kilku godzin, 

dziwnym trafem potrafią szczerze rozmawiać  

i modlić się ze sobą. To kolejny owoc tych specy-

ficznych trzydniowych rekolekcji. 

Następnie wróciliśmy do domu rekolekcyj-

nego, ale nie położyliśmy się spać. Wspólne roz-

mowy na tematy błahe i poważne, żarty i prze-

myślenia nad życiem. Położyliśmy się spać około 

1:00 w nocy. 

Następnego dnia (niestety to ostatni dzień 

naszego pobytu w Ołtarzewie) pobudka o godz. 

7:00. O 7:30 jutrznia, a potem po godz. 8:00 

śniadanie. Po śniadaniu udaliśmy się na spotka-

nie z ks. Zenonem Hanasem – Prowincjałem 

(przełożonym) Pallotyńskiej Prowincji Chrystu-

sa Króla (warszawskiej) i ks. Adrianem Galba-

sem – Prowincjałem  Pallotyńskiej Prowincji 

Zwiastowania Pańskiego (poznańskiej). Było to 

spotkanie „na szczycie”. Nigdy przedtem w mo-

im życiu nie spotkałem się z żadnym przełożo-

nym jakiegokolwiek zgromadzenia zakonnego,  

a co dopiero z dwoma.  

Wydawać by się mogło, że takie spotkanie 

będzie sztywne. Nic bardziej mylnego. Opowie-

ści i żarty… Księża Prowincjałowie okazali się 

być takimi samymi ludźmi jak my. Czasami 

sztywniejsze są moje spotkania z klientami  

w pracy lub znajomymi ze studiów… 

Po spotkaniu razem z Pawłem – „weekendowym 

klerykiem” poszliśmy do zakrystii, aby przygoto-

wać się do Mszy. Klerycy „zatrudnili nas” do 

noszenia insygniów biskupich podczas liturgii 

święceń neoprezbiteratu.. Pierwszy raz w moim 

życiu służyłem do Mszy Świętej i to w dodatku 

jako osoba, która nosiła pastorał. Czekam na 

zdjęcia. 

Sama Msza ze święceniami… Nie potrafię 

opisać emocji z nią związanych. Uroczystość ta 

była mi jeszcze bliższa z tego względu, że jednym 

z wyświęconych  neoprezbiterów był diakon  

z Garwolina.  

 

Po Liturgii Święceń Prezbiteriatu udaliśmy 

się na pożegnalny obiad. Potem nadszedł czas 

pożegnania. Czas pożegnania jest zawsze naj-

gorszy. Niby to trzy dni, ale czasami trzy dni 

znaczą więcej niż trzy lata. Ciężko było się poże-

gnać.  

Większość osób myśli, że seminarium to 

życie o chlebie i wodzie, wstawanie bladym świ-

tem i nieustanna modlitwa, bez chwili wy-

tchnienia, co nawet myśleć o chwili dla siebie. 

Istne piekło na ziemi. W dodatku wszyscy cho-

dzą na czarno, co potęguje nastrój grozy. 

Nic bardziej mylnego, choć co do pierwsze-

go, to trochę prawdy z tym wstawaniem jest, 

bowiem wstawaliśmy rano na poranne modli-

twy. Co do chleba i wody… było trochę więcej  

i smaczniej. Mam dziwne wrażenie, że wróciłem 

nieco szerszy niż wyjechałem. Co do nieustan-

nej modlitwy i braku wolności… klerycy to nor-

malni ludzie i normalni faceci. Modlitwa jest, 

ale nie jest tak, że klerycy nie mają czasu dla 

siebie. Gdyby nie mieli czasu dla siebie, po co 

byłaby salka rekreacyjna, o której pisałem wcze-

śniej, i boisko piłkarskie? 

Współbraciom pallotynom, którzy nas gości-

li z serca dziękuję. „Weekendowym klerykom”,  

z którymi maiłem przyjemność spędzić te trzy 

dni, życzę otwartości i odwagi w podejmowaniu 

decyzji. Wszystkim tym, którzy zastanawiają się 

nad swoją drogą w życiu polecam odwiedzić 

Ołtarzew podczas następnej akcji „Zostań klery-

kiem na weekend”. To nie jest takie straszne. 

Taki weekend w seminarium do niczego nie 

zobowiązuje, a może pomóc. Ja tam znalazłem  

z dawna szukany spokój i wytchnienie.  
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al. Jan Jabłuszewski SAC: Jak to się stało, że z 

lekarza ciał stał się Ksiądz Arcybiskup lekarzem 

dusz, jak Ekscelencja odczytał swoje powołanie? 

Abp Henryk Hoser SAC: Odpowiedź na to pyta-

nie należy rozpocząć od istotnego rozróżnienia. 

Medycyna jest zawodem, a kapłaństwo jest po-

wołaniem. Najpierw rozpocząłem od wyboru 

zawodu, który mnie interesował z racji, że mia-

łem skłonności do biologii w ogóle, a poza tym 

wiedziałem, że medycyna zawiera pewną wiedzę 

o człowieku i tę wiedzę chciałem zgłębić. Medy-

cyna jest to też wielki zawód użyteczności pu-

blicznej. Powołanie nie jest zawodem, ale we-

zwaniem i posłaniem. To wezwanie usłyszałem, 

gdy kończyłem medycynę, byłem chyba na  

6 roku. Wówczas przez dwa lata dokonywałem 

„rozpoznawania duchów”, koniecznego rozezna-

nia. Rok przed wstąpieniem udałem się na Ska-

ryszewską, bo już wtedy wybrałem Pallotynów  

i tam spotkałem Śp. ks. Franciszka Wielgosza,  

z którym rozmawiałem o powołaniu i dla porów-

nania poprosiłem go, żeby opowiedział mi  

o swoim powołaniu, jak się rozwijało i zauważy-

łem duże analogie. Wówczas się w tym utwier-

dziłem. Tak więc po roku, w Wielkim Poście 

1968 roku, przywiozłem podanie i dokumenty  

i 22 sierpnia rozpocząłem postulat w Ząbkowi-

cach Śląskich. Dokładnie 50 lat temu. Postulat 

dwutygodniowy i po dwóch tygodniach był po-

czątek nowicjatu i chodziliśmy już w sutannach. 

To był szok zupełny, ponieważ trzeba się za-

adoptować również mentalnie do noszenia su-

tanny, zmiany wyglądu i stanu życia. Właściwie 

od tamtego czasu nie miałem wątpliwości co do 

powołania.  

Wielu młodych boi się porzucić dotychczasowe 

życie dające pewne perspektywy na własny roz-

wój dla pójścia za Chrystusem. Jakich rad czy 

wskazówek udzielił by Ksiądz Arcybiskup takim 

osobom z własnego doświadczenia? 

Zaufać Panu Bogu! Bo On powołuje. I nie bać 

się radykalizmu. Wyobrażałem sobie życie kon-

sekrowane dużo bardziej radykalnie niż faktycz-

nie się okazało. Nic mnie nie dziwiło, jak przyje-

chałem prosto z uczelni, będąc już lekarzem  

z prawami wykonywania zawodu, po pierwszych 

próbach pracy naukowej w medycynie. Nic mnie 

nie szokowało, że następnego dnia zamiatałem  

… do kapłaństwa i bycia pallo-
tynem, jak również  ponadcza-

sowym wzorze kapłaństwa  
z księdzem arcybiskupem 
Henrykiem Hoserem SAC  

biskupem seniorem diecezji 
Warszawsko– Praskiej 

rozmawia 
al. Jan Jabłuszewski SAC. 

O powołaniu 
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w Ząbkowicach ulicę Piastowską wiklinową 

miotłą znosząc tumany kurzu. Prace służebne 

były czymś normalnym, nie separowałem się od 

nich. Nowicjat spędziłem z ludźmi kilka lat ode 

mnie młodszymi, to byli właściwie maturzyści, 

to też wymagało ode mnie adaptacji do ich po-

ziomu, bo oni mieli inne zainteresowania niż ja. 

Ale Pallotyni byli zawsze inteligentnie otwarci. 

W Ząbkowicach też spotkałem ks. Władysława 

Liberka, który wstąpił do Pallotynów, gdy miał 

56 lat, zawdzięczam mu bardzo wiele. Był moim 

mentorem w Seminarium, z resztą z wykształce-

nia był biologiem. 

Czym jest dla Księdza Arcybiskupa Ołtarzew, 

czym on jest lub powinien być dla każdego pol-

skiego Pallotyna i jakie wskazania dałby Eksce-

lencja dla nas, kleryków, którzy przygotowuje-

my się do kapłaństwa? 

Pierwsze wskazanie to wykorzystać wszyst-

kie szanse jakie daje Ołtarzew. Bo daje wiedzę 

filozoficzną i teologiczną na wysokim poziomie, 

a jednocześnie daje umiejętności w wielu in-

nych dziedzinach, które nas przygotowują do 

praktycznego życia. Spędziłem tu pięć lat. Two-

rzyliśmy Radę Alumnów, nie było jej przedtem, 

koła zainteresowań, między innymi grupę mi-

syjną, podejmowaliśmy pierwsze próby redago-

wania tekstów między innymi w piśmie alum-

nów „Nasz Prąd”, czy też rozwijaliśmy kulturę. 

Gdy byłem dziekanem alumnów wówczas mu-

siałem też organizować życie kulturalne, wysta-

wialiśmy różne sztuki. Reżyserowałem sztukę 

„Miecz obosieczny” wg scenariusza Zawiejskie-

go. Nigdy przedtem takich rzeczy nie robiłem. 

Musiałem siebie zmuszać, by wykrzesać z siebie 

zdolności reżysersko aktorskie. Grałem arcybi-

skupa Johna Fisher ‘a w tej sztuce. Ołtarzew daje 

ogromy zasób umiejętności, nie tylko wiedzy. 

Seminarium jest jednocześnie domem naszego 

Stowarzyszenia, dlatego też wracamy chętnie i tę 

atmosferę Ołtarzewa odnajdujemy w naszych 

domach i wspólnotach.  

44 lata temu przyjął Ksiądz Arcybiskup w Ołta-

rzewie święcenia kapłańskie. Przez te lata pełnił 

Ekscelencja rozmaite posługi, od pracy misyjnej, 

przez regię francuską, pracę w Kongregacji ds. 

Ewangelizacji Narodów po posługę Biskupa 

Warszawsko- Praskiego. Jak kształtowała się 

przez te lata wizja Księdza Arcybiskupa dotyczą-

ca posługi kapłańskiej? Różni się ona z punktu 

widzenia „zwykłego” księdza a biskupa diecezjal-

nego? 

Nurt podstawowy jest ten sam. Żyć chary-

zmatem i łaską powołania kapłańskiego, służyć 

kapłaństwem. To było dominujące. Musiałem 

dokonywać trudnych wyborów będąc na misjach 

przez 21 lat. Pełniąc jednocześnie zawód lekarski 

i powołanie kapłańskie musiałem zrównoważyć, 

by medycyna nie przesłoniła mi kapłaństwa, 

dlatego musiałem wybierać typy zajęć, które nie 

wymagały ode mnie całości czasu, bo i medycyna 

i kapłaństwo są zaborcze, jeśli chodzi o czas. To 

była ciągła ekwilibrystyka, bo oprócz codziennej 

pracy lekarskiej jednocześnie miałem bardzo 

dużo funkcji przełożeńskich, odpowiedzialności 

za całą misję. W 1981 roku zostałem delegatem 

prowincjała i miałem pod sobą trzy kraje Rwan-

dę, dzisiejsze Kongo (Zair) i Belgię, tam zakłada-

liśmy prokurę misyjną. Byłem też pierwszym 

przełożonym regionalnym na przełomie lat 80  

i 90, pierwsza kadencja trzyletnia. To były dla 

mnie lata trudne i wyczerpujące. Czułem się 

ciągle zmęczony. Mimo to musiałem wszystkim 

tym zadaniom podołać nie tylko w ramach Sto-

warzyszenia, ale i poza nim. I w tych strukturach 

medyczno- kościelnych i strukturach Konferen-

cji Episkopatu byłem sekretarzem komisji ds. 
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Rodziny i byłem też konsultorem diecezjalnym  

w Kigali. Nie brakowało mi różnych zajęć, kon-

struowałem oryginalny, zastosowany teraz  

w diecezji Warszawsko- Praskiej, program dusz-

pasterstwa rodzin, towarzyszenia rodzinom we 

wszystkich stadiach jej istnienia, co jest wyma-

gane przez Familiaris Consortio, które dla mnie 

było podręcznikiem podstawowym, bardzo 

wzmocnione przez Amoris Leticia papieża Fran-

ciszka. To wszystko razem się kumulowało. Póź-

niej kolejne nowicjaty… Pomijając ten nowicjat 

misyjny to później pojechałem do Francji z kra-

ju afrykańskiego, który był w bardzo małym 

stopniu reglamentacji administracyjnej do kra-

ju, który jest hiperreglamentowany jakim jest 

Francja. Inne środowisko, inny kontekst, kryzys, 

który zaistniał w Regii Miłosierdzia Bożego  

i tam przez przeszło sześć lat pełniłem funkcję 

superiora. To mnie też ogromnie dużo koszto-

wało, adaptacja do nowego środowiska do no-

wych sytuacji, poznawania nowych mechani-

zmów obracania się w takim układzie, gdzie 

Regia Francuska miała 9 tzw. Stowarzyszeń 

Prawa Cywilnego, które zajmowały się poszcze-

gólnymi działami. To było ogromnie rozprasza-

jące, by tyle tych Stowarzyszeń jednocześnie 

obejmować, transformować, ponieważ czasy się 

zmieniły. Regia żyła dla Polski komunistycznej, 

gdzie trzeba było produkować książki liturgicz-

ne, filozoficzne i teologiczne a to wszystko stra-

ciło rację bytu po 1989 roku. Stąd wynikała ko-

nieczność transformacji Regii Francuskiej. Jed-

nym z do dzisiaj rozwijających się wielkich dzieł 

jest Międzynarodowy Dom Akademicki dla stu-

dentów w Arcueil pod Paryżem. Później praco-

wałem jeszcze dwa lata w Belgii, w naszej proku-

rze misyjnej, wróciłem do Regii rwandyjsko- 

belgijskiej. Byłem nawet krótko rektorem tej 

prokury i znienacka zostałem wezwany do Waty-

kanu. Właśnie w uroczystość św. Wincentego 

Pallottiego ogłoszono, że Ojciec Święty Jan Pa-

weł II mianuje mnie sekretarzem pomocniczym 

Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i podno-

si do rangi Arcybiskupa. Był to 2005 rok. 3,5 

roku zupełnie nowych wyzwań. Ogromna odpo-

wiedzialność za wszystkie dzieła misyjne  

w świecie, prowadzenie zebrań corocznych. Od-

bywały się one dwukrotnie w maju i listopadzie. 

Rozdział funduszy i jednocześnie funkcja sekre-

tarza w samej kongregacji. I znowu ni stąd ni z 

owąd spadło na mnie, że mam zostać biskupem 

Warszawsko- Praskim, kiedy ja nigdy w Polsce 

jako kapłan nie pracowałem. Wyjechałem mie-

siąc po święceniach i wróciłem dopiero w 2008 

roku po 34 latach nieobecności. Nie znałem 

duszpasterstwa polskiego, nie znałem księży 

diecezjalnych, którymi musiałem zawiadywać. 

Stałem się przełożonym 500 księży diecezjal-

nych, którzy byli ode mnie hierarchicznie zależ-

ni. Musiałem poznawać historię parafii, ich na-

zwy, nazwiska księży, wszystkie instytucje jakie 

działają w ramach diecezji, a jest ich bardzo du-

żo. Odbywałem wizytacje parafialne i tak dalej. 

Ogromny obszar zajęć i odpowiedzialności, któ-

rym musiałem podołać. Istnieje ścisły związek 

biskupa z jego diecezją, z tym co można ewange-

licznie nazwać jest oblubienicą biskupa diece-

zjalnego, bez którego nie ma Kościoła partyku-

larnego. Ten czas też szybko minął, 9,5 roku  

i teraz jestem Czcigodnym Seniorem, czyli eme-

rytem.  

16 maja przypada 200 rocznica święceń kapłań-

skich św. Wincentego Pallottiego, jak Jego osoba 

wpływała na kształtowanie tożsamości kapłań-

skiej Księdza Arcybiskupa i posługę kapłańską i 

biskupią? 

Zawsze kierowałem się duchowością pallo-

tyńską. Ona ma dwa aspekty. Pierwszy to ducho-

wość założycielska samego Wincentego Pallot-

tiego, ale później to jest ta duchowość, która 
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ewaluuje poprzez doświadczenia historyczne aż 

do naszych czasów i nawet będąc biskupem die-

cezjalnym i wcześniej w Kongregacji zawsze się 

kierowałem duchowością apostolską Wincente-

go Pallottiego. To mi dawało pewność, że idę 

dobrą drogą.  

Jakim powinien być kapłan dzisiaj? Jak święty 

Wincenty Pallotti może być wzorem dla kapła-

nów obecnego czasu? 

On jest wzorem ponadczasowym, dlatego, że 

istota kapłańska się nie zmienia, zmieniają się 

okoliczności, w których pracujemy. Musimy 

sobie uświadomić, że Pallotti był mistrzem  

w odczytywaniu znaków czasu, wtedy jeszcze to 

pojęcie nie istniało. Zostało wprowadzone  

w dużej mierze przez Sobór Watykański II, ale  

w tym kontekście walki o Kościół w XIX w. Pal-

lotti doskonale się odnajdywał i doskonale wy-

czuwał wszystkie te sytuacje i również antagoni-

zmy, które dotyczyły Kościoła, a były one czasem 

dużo bardziej ostre niż my doświadczamy tutaj 

w Polsce dzisiaj. On też uczy nas, aby umieć 

reagować rzeczywiście na to co się dzisiaj dzieje  

w świecie. Pallotti odsyła nas do Jezusa, który 

sam nam wskazuje co mamy robić. Taki ogólno-

kościelny, uniwersalny charyzmat Pallottiego 

dla nas Pallotynów często jest trudnością, bo nie 

wiemy co mamy robić, a powinniśmy to wiedzieć 

poprzez lekturę znaków czasu, że apostolstwo 

uniwersalne jest przeżyciem Kościoła Powszech-

nego, ale równocześnie w miarę swoich możli-

wości odpowiedzią na wyzwania każdej epoki i 

każdego okresu historycznego. 

Jak Ksiądz Arcybiskup patrzy w przyszłość, na to 

co jeszcze przed nim? Ma Ksiądz Arcybiskup 

plany zadania, którymi chciałby się zająć miesz-

kając w Ołtarzewie? 

Jest to wielka niewiadoma. Zajęć na pewno 

będę miał bardzo dużo, bo zawsze je miałem. 

Wciąż jestem proszony by gdzieś wystąpić, wy-

głosić konferencję, jakiś rodzaj rekolekcji, dni 

skupienia. Jestem w jakiejś mierze związany  

z problematyką bioetyczną. Jest taki przepis 

związany z regulaminem Konferencji Episkopa-

tu Polski, że księża emeryci mogą być nadal 

członkami komisji biskupich, a ja jestem wciąż 

członkiem komisji ds. rodziny, ds. duszpaster-

stwa ogólnego, komisji misyjnej i przewodniczą-

cym zespołu ekspertów ds. bioetyki. Z tego tytu-

łu będę miał wiele zadań do wykonania. A poza 

tym jest więcej propozycji i próśb niż jestem  

w stanie na nie odpowiedzieć. A tutaj będąc w 

Ołtarzewie chciałbym też w jakiś sposób inspiro-

wać siebie i innych tym wielkim dziełem jakim 

jest Ołtarzew. 

5 maja br. Z rąk naszego współbrata, ks. abpa 

Tadeusza Wojdy SAC pięciu pallotyńskich dia-

konów przyjmie święcenia kapłańskie  

w stopniu prezbiteratu, jakie przesłanie i życze-

nia pozostawiłby im Ksiądz Arcybiskup?  

Niech kontynuują drogę, którą zaczęli. Trze-

ba pamiętać, że diakonat jest wpisany w kapłań-

stwo. Kapłan nie przestaje być uczestnikiem 

diakonii Kościoła, trzeba tę diakonię dalej kon-

tynuować. A z drugiej strony nadal trzeba żyć 

duchem profesji wiecznej, gdyż to jest specjalny 

aspekt, wyprofilowanie naszej posługi kapłań-

skiej w duchu świętego Wincentego, który niech 

będzie dla nas przykładem jak przeżywać ka-

płaństwo. A tym młodym życzę aby świadomie 

uczestniczyli w pięknie i godności liturgii i nie 

zaprzestawali obsługi stołów.  
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T ak czy inaczej pierwszą datą byłby rok 1795 

a ostatnią 1850. Po drodze jest jednak data 

16 maja 1818 roku, kiedy to diakon Wincenty 

przyjmuje w rzymskiej bazylice świętego Jana 

na Lateranie święcenia prezbiteratu. Można 

powiedzieć, że wszystko skończyło się wraz ze 

śmiercią Świętego, jednak ośmielam się stwier-

dzić, że tak nie jest, gdyż kapłaństwo Pallottiego 

trwa nadal, nieprzerwanie już od 200 lat. Trwa 

w jego duchowych synach i córkach. W owocach 

kapłaństwa Pallottiego ma udział każdy z nas 

Pallotynów, sióstr Pallotynek, wszyscy członko-

wie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,  

a również ci, którzy spotykają nas na co dzień, 

często przypadkiem.  

 

 

Wincenty Pallotti nie bał się stawiać wymagań 

zarówno sobie jak i swoim duchowym synom. 

Posługiwanie Ewangelii porównywał do 

„uderzenia Bożego piorunu, który ma podnosić 

nieszczęśliwych niewolników grzechu do skru-

chy, aby ich zbawić”. Za jedną z ważniejszych 

powinności kapłana uważał pobudzanie grzeszni-

ków i ożywianie wiary u wszystkich ludzi „aby 

kochali cnoty, których im brakuje, nie tylko swo-

imi uczynkami, tj. przykładem swojego życia, ale 

również swoim głosem poprzez głoszenie Ewan-

gelii”. Święty Wincenty przypominał za listem do 

Hebrajczyków, że kapłan jest kapłanem dla ludu, 

z którego został wzięty. Kapłaństwo jest darem, 

który w czasie święceń każdy ksiądz otrzymuje  

i ma za zadanie dzielić się tym darem z tymi do 

których jest posłany. Nie może daru, który nieza-

służenie i za darmo otrzymał od Boga zatrzymać 

tylko dla siebie. Tu ginie istota bycia księdzem!  

Nasz Ojciec Założyciel wskazywał, że dusza 

kapłańska musi „zawsze naśladować Serafinów  

w wykonywaniu świętej posługi”. Zawsze ta du-

sza musi rozważać Nieskończoną Miłość, w tej 

Miłości się modlić, odprawiać Mszę świętą 

„płonąc miłością do Miłości Nieskończonej”. 

Pokarmem kapłana „musi być Miłość Nieskoń-

czona”.  

 

tekst 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 

Zwykle na nagrobkach Pallotynów są podawane 

daty: urodzenia, pierwszej konsekracji, święceń 

kapłańskich (w przypadku księży) i śmierci. W 

przypadku księdza Wincentego Pallottiego wy-

glądałoby to trochę inaczej, gdyż rok święceń 

kapłańskich był przed konsekracją z powodów 

oczywistych, w końcu to on był pierwszym 

„Pallotynem”.  
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Spoglądając na posługę kapłańską świętego 

Wincentego Pallottiego powinniśmy znajdować 

inspirację do naszej działalności. W Rzymie,  

w którym księży było bardzo dużo (można chyba 

śmiało powiedzieć, że za dużo!) on zawsze zna-

lazł jakieś pole dla swojej działalności i dla da-

wania daru ze swojego kapłaństwa rzeszom 

wiernych, które do niego lgnęły. Innymi słowy 

chcieć to móc! Ale wczytując się w postanowie-

nie kapłańskie, które poczynił w dniu swoich 

święceń kapłańskich cała jego gorliwość staje się 

jasna i oczywista. Pallotti pisał: „postanawiam 

tak oddawać się pracy dla dobra Kościoła i świa-

ta, jak gdyby wieczne i powszechne kapłaństwo 

dane przez Ojca Niebieskiego Panu Jezusowi 

Chrystusowi mnie było powierzone. Postana-

wiam nienawidzić grzechu tak, jak nienawidzi 

go Bóg. Postanawiam uwielbiać Boga tak, jak 

uwielbiał Go Jezus Chrystus, kiedy chodził po 

ziemi. Postanawiam miłować Maryję taką miło-

ścią, jaką ukochał Ją Bóg”. 

Mając taki przykład, jaki daje Wincenty Pallot-

ti swoim duchowym synom, widzimy bardzo 

wysoko postawioną poprzeczkę. Spoglądanie na 

wizerunki Świętego powinno nam za każdym 

razem przypominać, że nie możemy się zadowa-

lać tylko tym co zadekretowane. Musimy wciąż 

poszukiwać nowych dróg działalności, nowych 

sposobów kontaktu z Ludem Bożym. Zawsze 

można i da się zrobić więcej! „Ożywiać wiarę, 

jednoczyć wysiłki, rozpalać wiarę, dla nieskoń-

czonej chwały Bożej, dla zbawienia dusz, dla 

zniszczenia grzechu!” To jest testament, który 

pozostawia nam św. Wincenty. Nie tylko księ-

żom, klerykom, ale wszystkim, którzy czerpiemy 

z jego kapłaństwa. W końcu każdy z nas jest 

apostołem! Każdy z nas jest wezwany do głosze-

nia Chrystusa swoim życiem.  

Dzisiaj jest ogromne tempo życia. Świat zmie-

nia się jak w kalejdoskopie. Musimy więc odczy-

tywać aktualne potrzeby świata, aby przeciwsta-

wić się powszechnej sekularyzacji wielu dziedzin 

życia, praktycznie wszystkich. Święty Wincenty 

Pallotti podjął się tego zadania i na następne 

lata to zadanie powierzył nam, którzy mamy  

w nim Ojca Założyciela. Wypełniajmy więc  

z radością ten jego testament, a będzie to z pew-

nością najpiękniejszy sposób świętowania dwu-

setnej rocznicy święceń kapłańskich Pallottiego. 

Możemy też sobie zadać pytanie, co pozostanie 

po nas, którzy mamy udział w powszechnym 

kapłaństwie Chrystusa? Czy dary wynikające  

z chrztu świętego zatrzymamy dla siebie  

i wszystko skończy się wraz z naszą śmiercią? 

Czy może w owocach naszego chrztu będą mieli 

udział inni i dar wiary będzie trwał? 

Fronton bazyliki św. Jana na Lateranie,  

w której św. Wincenty Pallotti przyjął święcenia 

kapłańskie  w dniu 16.05.1818. 
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al. now. Michał Jaworowski  

W tym artykule pragnę zawrzeć kilka moich 

myśli, wrażeń, refleksji, układających się w zarys 

odpowiedzi na nie. A więc: Kim jest kapłan? 

Najlepiej zacząć od samego początku. A, jak 

wiadomo, „Na początku było Słowo” (J 1,1); dla-

tego i ja zacznę swoją refleksję od Słowa, przez 

które stało się wszystko, jak nieco dalej pisze  

w swym słynnym Prologu św. Jan. Co Słowo 

Boga mówi nam o kapłaństwie? 

Już w Starym Testamencie jest to dość ważny 

motyw. Mamy więc tajemniczego Melchizedeka 

z ks. Rodzaju, mamy Mojżesza i Aarona i ka-

płaństwo lewickie. Mamy Namiot Spotkania 

Boga z człowiekiem, dalej mamy Świątynię ze 

Świętym Świętych, liturgią, psalmami, ofiara-

mi… Nie wspominając już o tym, że nawet w 

każdej religii pogańskiej kapłani byli dość istot-

ni. Po co to wszystko? – ktoś mógłby zapytać. 

Pan Bóg lubi długo przygotowywać swoje dzie-

ła. Posługuje się przy tym takimi środkami, po-

jęciami etc., jakie są w zasięgu tych, do których 

przemawia. Dlatego m.in. wykorzystał po-

wszechnie znane pojęcie kapłana (osoba poświę-

cona sferze boskości, pośrednicząca między 

zwykłymi ludźmi a tą sferą w celu np. pozyski-

wania dla nich przychylności boskich sił) i pod-

niósł je, ukierunkowując na Siebie: odtąd istnie-

li kapłani wybrani przez i dla Niego, pośredni-

czący między Jego Ludem a Nim samym. Pro-

tekst  

Kapłaństwo. Temat, który w ostatnim czasie 

powraca wciąż na nowo w rodzinie pallotyńskiej 

w związku z przypadającą 16 maja dwusetną 

rocznicą święceń prezbiteratu św. Wincentego 

Pallottiego. Jest to temat ważny: dla Kościoła, 

dla pallotynów, także dla mnie osobiście.  

W ostatnim czasie pytanie podane w tytule 

przychodzi do mnie z większą niż zazwyczaj 

natarczywością, skłaniając mnie do szukania  

w różnych źródłach, aby rozjaśnić w sobie sa-

mym obraz kapłana i kapłaństwa.  

Kim jest kapłan? 
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sam Bóg wszedł w jego rolę (oczywiście, On jest 

wszechmocny, a więc nie musiał postępować w 

ten sposób; po prostu taką drogę wybrał), same-

mu stając po naszej stronie bariery separującej 

nas od Niego i przebijając ją. 

I tak się stało. Jezus Chrystus umarł na Krzyżu 

jako Arcykapłan i Najdoskonalsza Ofiara. Dzięki 

Swemu Człowieczeństwu zszedł aż na samo dno 

naszej ludzkiej nędzy będącej skutkiem grzechu, 

zaś dzięki Swemu Bóstwu raz na zawsze całą tę 

nędzę przezwycię-

żył, wychodząc z 

grobu w blasku 

wielkanocnegopo-

ranka. Od tamtej 

pory możemy wejść 

w wieczną, całko-

witą jedność z Bo-

giem, o czym mogą zaświadczyć liczni mistycy i 

inni święci, którym się to udało (jak np. św. Fau-

styna). Dla takich ludzi cierpienie i śmierć nie są 

niczym przerażającym (męczennicy!); wszystko 

zmieniają w ofiarę miłości współofiarowaną ra-

zem z Jezusem, Jego mocą. Jezus stał się pomo-

stem, Pośrednikiem łączącym nas z Ojcem, dzię-

ki czemu możemy (i to już w tym życiu!) przeży-

wać całą pełnię Bożej Miłości i Życia. 

Ale Jezus zrobił coś więcej. Ukochał nas tak 

bardzo, że chciał fizycznie pozostać z nami nawet 

po swoim Wniebowzięciu. Dlatego dał nam swo-

je Ciało i Krew. Dlatego Jego Ofiara uobecnia się 

każdego dnia na setkach ołtarzy na całym świe-

cie. Chociaż Ukrzyżowanie dokonało się w jed-

nym, konkretnym momencie historii, to dzięki 

liturgii niejako przekraczamy granicę wieczno-

ści, dzięki czemu ta sama Ofiara dokonuje się 

(bezkrwawo) na naszych oczach. Następnie, 

przyjmując Jego Ciało i Krew, przyjmujemy na-

prawdę Jego Samego. Czasem chcielibyśmy do-

tknąć Jezusa, potrzymać Go za rękę. Tutaj mamy 

więcej: możemy Go spożyć, a więc zespolić się  

z Nim tak ściśle, jak pokarm łączy się z ciałem 

(choć tutaj to raczej my przemieniamy się  

w Niego). W ten sposób całe Jego Życie i Miłość 

stają się dla nas dostępne. Gdybyśmy tylko 

wadzenie liturgii, składanie ofiar (zwierzę nie-

jako zastępowało ofiarnika, wyrażało jego chęć 

pojednania, zjednoczenia z Bogiem), wreszcie 

rozróżnianie między tym, co czyste, święte,  

a sferą profanum i pouczanie o tym ludu; te 

wszystkie funkcje niejako wychowywały Lud 

Boga, przygotowując go na najwyższy akt ka-

płaństwa, dokonany przez Mesjasza Jezusa – 

Arcykapłana Nowego Przymierza. 

Ofiary ze zwierząt nie były w stanie spełnić 

pragnień serc Izraeli-

tów: całkowitego połą-

czenia się z Bogiem, 

wejścia w sferę wiecz-

nego życia we wspólno-

cie z Nim, oddania się 

Mu i przyjęcia całej 

Jego miłości. Potrzeba 

było czegoś więcej. Ofiary zdolnej raz na zawsze 

usunąć grzech, a z nią i śmierć, a więc wszystko 

to, co jest konsekwencją oddzielenia od Boga,  

a więc Pełni Życia. Ale do takiej ofiary człowiek 

nie jest zdolny. Dlatego było potrzeba, aby to 

Jezus stał się pomostem,  
Pośrednikiem łączącym nas  

z Ojcem, dzięki czemu możemy  
(i to już w tym życiu!) przeżywać 
całą pełnię Bożej Miłości i Życia. 
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Kapłan ma być jakby „Drugim Chry-

stus” (Alter Christus). Wielkie szczęście. Wielka 

odpowiedzialność. Wielkie powołanie. A także 

wielkie wezwanie do świętości, do bycia jak Je-

zus. We wszystkim!  

Tak jak Jezus, kapłan staje się pośrednikiem 

łączącym Niebo i Ziemię, Boga z Człowiekiem. 

Jakby pomostem, po którym możemy przejść na 

drugą stronę, do Niego. A także po którym sam 

Bóg może przejść do nas, by się z nami zjedno-

czyć w miłości. Dlatego kapłan musi być pokor-

ny. Tak żyć, żeby nie pokazywać ludziom siebie, 

lecz Jezusa; nie dawać im siebie, tylko Jego. 

Jako Jego narzędzie, przedstawiciel, ambasa-

dor, wysłannik, apostoł; kanał Jego słów i dzia-

łań. Musi się stać jakby posadzką, po której lu-

dzie będą mogli przechodzić, jak pisał św. Jan 

Paweł II w jednym ze swoich wierszy. Cały czas 

musi powtarzać: „Nie ja, Panie, lecz Ty…” 

Prócz posługi sakramentalnej jest jeszcze po-

sługa Słowa. Kapłan ma głosić Słowo Boże, pou-

czać ludzi, pomagać im rozpoznawać Boży głos i 

iść za Nim, podążać za tym, co święte. Żeby 

wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania 

Prawdy Bożej Miłości (por. 1 Tm 2,4). Abyśmy 

wszyscy znaleźli się bezpiecznie w Owczarni, w 

Domu Ojca, na wiekuistej Uczcie w Jego Króle-

stwie, gdzie On sam będzie nas karmił i nam 

usługiwał… 

Modlitwa. Bez niej nie ma mowy o jakimkol-

wiek życiu duchowym. Jeżeli kapłan ma być 

całkowicie przemieniony w Chrystusa, to modli-

twa jest tu konieczna. W końcu, żeby się do ko-

goś upodobnić, trzeba z nim być, słuchać go, 

rozmawiać z nim. Tak samo jest w naszej relacji 

z Bogiem. 

Kapłan jednak musi być czymś jeszcze. Musi 

stać się ofiarą Miłości. Miłość czyni możliwymi 

do pokonania nawet największe cierpienia, ba, 

nawet samą śmierć! Jezus ofiarował się za nas, 

dzięki czemu my również możemy współofiaro-

wać się z Nim. Oddać swe życie, stracić je dla 

Niego. Z Miłości. Razem z Nim. Kapłan musi 

siebie samego utracić, jakby wypuścić ze swoich 

rąk swoje życie, i pozwolić, aby to Bóg je złapał  

umieli przyjmować Komunię należycie! Podob-

nie Jezus jest obecny w pozostałych sakramen-

tach. Jednak większość z nich (poza chrztem  

i małżeństwem) nie mogłaby istnieć bez specjal-

nie wybranej grupy ludzi – kapłanów. Kapłan 

jest przede wszystkim szafarzem sakramentów 

(w tym również – w przypadku biskupów – sa-

mego kapłaństwa). Dzięki nim nasz Pan może 

być stale obecny pośród nas, i to tak namacal-

nie, jak gdybyśmy żyli w Jego czasach i byli  

z Nim tak blisko, jak Jego uczniowie. Podobnie 

jak w przypadku Eucharystii, kapłaństwo daje 

tym zwyczajnym mężczyznom udział w Jedy-

nym Kapłaństwie Jezusa. To nie kapłan składa 

ofiarę, to Jezus sam jest i Kapłanem, i Ofiarą, 

niejako tylko się posługując kapłanem. Ale dzię-

ki temu „przekroczeniu granicy wieczności” to 

jedno jedyne Kapłaństwo i Ofiara stają się obec-

ne (!) w osobie wyświęconego kapłana. To jest 

źródłem wszystkich jego funkcji, możliwości  

i obowiązków. 
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i zrobił z nim, co chce, nawet, jeśli to nie odpo-

wiada naszym, ludzkim planom. Iść za Jezusem 

aż na Krzyż, by być z Nim w Jego Zmartwych-

wstaniu. Pozwolić, aby to On nas przepasał  

i poprowadził, gdzie my nie chcemy (por. J 21, 

18). Zdać się zupełnie na Wolę Ojca, jak Jezus  

i Maryja. Być posłusznymi Duchowi Świętemu. 

Co więcej: pozwolić, aby wszystkie nasze plany  

i sny o sukcesie i potędze się rozwiały. Zejść na 

dno z Chrystusem, by razem z Nim powstać, aby 

inni mogli powstać poprzez nas… to chyba naj-

piękniejsze, a zarazem najtrudniejsze zadanie 

życia, i to dla każ-

dego chrześcijani-

na, ale szczególnie 

dla kapłana. 

Chrystus jest 

Oblubieńcem Ko-

ścioła, Jego Ludu, 

i za niego, jak pi-

sze św. Paweł w 

jednym ze swoich 

listów, ofiarował 

samego siebie. Kapłan, stając się jedno z Nim, 

wchodzi w tę Jego miłość i utożsamia się z nią 

do tego stopnia, że sam staje się oblubieńcem 

(małżonkiem!) Kościoła, a Ona (gr. Ekklesia – 

rodzaj żeński!) – jego oblubienicą. Święcenia to 

ślub. I tak jak mąż zobowiązuje się aż do śmierci 

kochać żonę, a więc przede wszystkim troszczyć 

się o jej zbawienie, tak samo i kapłan podejmuje 

pewne zobowiązania wobec Ludu Bożego. Dlate-

go istnieje celibat: to ma być związek monoga-

miczny, gdzie cała miłość i troska kapłana jest 

ukierunkowana na Kościół, tak, jak u samego 

Chrystusa. I tak kapłan nie jest naprawdę do 

końca samotny, 

ponieważ (poza 

ciągłą Obecno-

ścią Bożą) jego 

małżonką jest 

cały (!) Kościół, 

a dziećmi – 

setki, tysiące, 

miliony ludzi, 

których ducho-

wo rodzi do 

wiary, nadziei, miłości, życia z Bogiem… chyba 

nikt nie jest w stanie pochwalić się tak licznym 

potomstwem! 

Tak przedstawiają się moje osobiste przemy-

ślenia na ten temat (choć, tak naprawdę, można 

by napisać jeszcze wiele więcej). Myślę, że są one 

poprawne teologicznie; jeśli nie, jestem gotów 

wyjaśnić pewne punkty czy skorygować ewentu-

alne błędy. Rzecz jasna, kapłaństwo jest ciągle 

jeszcze czymś przede mną, więc sam nie posia-

dam jeszcze żadnych doświadczęń w tej kwestii; 

mogę jedynie posiłkować się doświadczeniami  

i refleksjami innych, oraz, oczywiście, Słowem 

Bożym. Na koniec, aby podać maksymalną syn-

tezę powyższych przemyśleń, nawiążę do słów 

św. Jana – „Bóg jest Miłością” (1 J 4, 16). A sko-

ro Chrystus jest Bogiem, a kapłan ma stać się 

jedno z Nim, aż do pełnego utożsamienia, dlate-

go sądzę, że całkowicie usprawiedliwione jest 

stwierdzenie: „Kapłan jest Miłością”.  

I niech to będzie moją odpowiedzią na tytuło-

we pytanie. 

Kapłan ma być jakby „Drugim 
Chrystus” (Alter Christus).  

Wielkie szczęście.  
Wielka odpowiedzialność.  

Wielkie powołanie.  
A także wielkie wezwanie do świętości, 

do bycia jak Jezus. We wszystkim! 
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N ajpierw przyszło mi do głowy kilka poważ-

nych myśli, które w pierwszym odruchu 

chciałem przelać na papier, ale zaraz potem po-

jawiła się refleksja: ileż to już takich mądrych 

zdań usłyszeli w trakcie swojej wieloletniej for-

macji ku kapłaństwu: i w Postulacie, i w Nowi-

cjacie, i w Seminarium, i na praktykach. Ile było 

konferencji, kazań, wykładów i rozmów na temat 

tożsamości Księdza-Pallotyna. A tu przecież tyl-

ko półtorej strony… 

Tamte więc poważne myśli poprosiłem, aby 

poczekały na inną okazję, a zamiast nich chcia-

łem moim młodszym współbraciom – Księżom 

Neoprezbiterom, złożyć najlepsze życzenia i gra-

tulacje. Są wielkimi szczęściarzami już od po-

czątku, bo przecież przyjmują święcenia prezbi-

tekst  

Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania  
Pańskiego, Poznań.  

ks. Adrian Galbas SAC 

teratu dokładnie dwieście lat po tym, jak stało się 

to w życiu św. Wincentego Pallottiego. Życzę 

więc im, albo inaczej: życzę więc wam Drodzy 

Neoprezbiterzy, byście byli takimi księżmi jak 

On! 

Czyli najpierw: by wasze kapłaństwo zawsze 

kręciło się wokół Chrystusa i Jego spraw. By to 

Chrystus był w centrum. Byście będąc zmęczeni 

(pracą rzecz jasna, a nie głupstwami) odpoczy-

wali w kaplicy, tak, jak to robił Pallotti. Byście 

mieli takie okienko jak On, przez które będziecie 

jak najczęściej zerkali na Najświętszy Sakrament, 

a mniej gapili się w okienka swoich smartfonów, 

komputerów i tabletów. Byście – jak On – nie 

przeżyli jednego dnia bez solidnego rozmyślania 

i pobożnie odprawionej mszy świętej,  

a (przynajmniej!) jednego miesiąca bez gruntow-

nej spowiedzi. 

Życzę wam także, byście nigdy nie wleźli na 

jakiś klerykalny piedestał i nie uważali, że świę-

cenia dają wam jakąś wyższość nad ludźmi, któ-

rzy ich nie mają. Nie! One dają wam niższość, bo 

zobowiązują do bezinteresownej i nieodwzajem-

nionej służby! Życzę, byście pamiętali, że Kościół 

Tegoroczni Księża Neoprezbiterzy poprosili 

mnie, abym napisał tekst o tożsamości Księdza-

Pallotyna, który będzie zamieszczony w specjal-

nym wydaniu Naszego Prądu, przygotowanym z 

okazji ich święceń. Dodali, że ma być na półtorej 

strony… 

Na półtorej strony... 
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to communio, czyli: jeden obok drugiego za 

Chrystusem, jak na eucharystycznej procesji.  

Jeden obok drugiego, a nie jeden przed drugim, 

a tym bardziej nie jeden kosztem drugiego. Ży-

czę, byście byli dla ludzi pasterzami, mało: do-

brymi pasterzami, a nie uczonymi w prawie. 

Byście – jak mawiał śp. ks. J. Tischner: odpusz-

czali ludziom winnym, a nie ich obwiniali! By-

ście pamiętali, że największym przykazaniem, 

które daje nam Chrystus jest: „kochać”, a dopie-

ro po nim: „nie grzeszyć”. Ta kolejność jest bar-

dzo ważna! 

 Życzę, byście mieli dużo serca, czasu i cier-

pliwości dla tych, których serce jest obciążone i 

którym jest bardzo ciężko. Dla rozmaitych bied-

nych: duchowo, materialnie, psychicznie i spo-

łecznie. Byście nie odsyłali ich z kwitkiem, ale 

pomogli im jak umiecie, a jak nie umiecie, to 

byście im powiedzieli: nie wiem jak ci pomóc, 

ale spróbuję się dowiedzieć. Poczekaj! 

Życzę, by język waszych kazań był prosty, lecz 

nie prymitywny. Byście na ambonie (zresztą nie 

tylko tam, ale tam przede wszystkim) nie pletli 

bzdur, nie głosili dyrdymałów, własnej mądrości 

i (o zgrozo!) własnej ewangelii! I byście zawsze 

pamiętali, że wśród waszych słuchaczy są ludzie z 

różnych politycznych opcji i trzeba tak mówić, by 

nikt z nich nie poczuł się w kościele źle. 

Życzę, by ulubionym waszym gadżetem nie 

był zegarek, a w każdym razie byście nie spoglą-

dali nań nerwowo podczas spotkań z wiernymi, 

bo ludzie tego bardzo nie lubią. Przeciwnie: miej-

cie dla ludzi czas. Taka kolejność: dużo czasu dla 

Boga, dużo dla ludzi, a dopiero na trzecim miej-

scu (jak najmniej) dla siebie. Nie na odwrót! 

Życzę wam… Ojej, to już półtorej strony! 

Więc krótko: niech wasze kapłaństwo będzie tak 

święte, tak szczęśliwe i tak apostolsko płodne, jak 

kapłaństwo Wincentego. On z pewnością się o to 

dla was modli. Ja też dorzucam swój skromny 

pacierz. 



N a s z  P r ą d  

Po Komunii świętej, przedstawiciele ołtarzew-

skich parafian złożyli neoprezbiterom życzenia  

i wręczyli róże jako znak pamięci modlitewnej  

o nich. Następnie ks. Tomasz Kotulski SAC skie-

rował słowa podziękowań w imieniu wszystkich 

neoprezbiterów. Najpierw złożył podziękowania 

ks. Mirosławowi Mejznerowi SAC, rektorowi 

Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzy-

szenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie,  

a również ks. Waldemarowi Pawlikowi SAC oraz 

ks. Tomaszowi Skibińskiemu SAC (byłym rekto-

rom pallotyńskiej Alma Mater).  

E ucharystii przewodniczył ks. Maciej Krzy-

wiński SAC, kazanie zaś wygłosił ks. Mar-

cin Majewski SAC. Kaznodzieja zauważył, że 

radość jest niejako „papierkiem lakmusowym” 

stanu ducha człowieka. 

Radość jest miernikiem naszej świętości. My 

jednak często ulegamy pokusie życia w smutku. 

Kończąc kazanie, ks. Majewski zachęcał 

wszystkich obecnych na Liturgii do dzielenia się 

tą radością, którą otrzymujemy od Jezusa Chry-

stusa. 

Mszę świętą dla wspólnoty Wyższego Semina-

rium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego oraz parafii Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Apostołów, sprawowali pallo-

tyńscy neoprezbiterzy, dnia 11 maja 2018 r.  

o godz. 18:30. Miejscem celebracji był kościół 

seminaryjno-parafialny w Ołtarzewie. Na za-

kończenie Liturgii neoprezbiterzy udzielili zgro-

madzonym błogosławieństwa prymicyjnego  

i wręczyli obrazki prymicyjne. 

tekst  

al. Maksim Bolandz SAC 

redaktor 
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„Dziękujemy Wam, drodzy parafianie i przyja-

ciele naszego seminarium za każde słowo, za 

waszą modlitwę, za to, że po prostu jesteście  

i pomagacie nam w byciu dobrymi kapłanami”– 

mówił ks. Kotulski. 

Słowo dziękuję padło także względem pracow-

ników pallotyńskiego seminarium, którzy  

w cichości swoich obowiązków towarzyszyli 

neoprezbiterom. 

Liturgia zakończyła się udzieleniem błogosła-

wieństwa prymicyjnego kapłanom, siostrom  

i braciom zakonnym, klerykom oraz osobom 

świeckim. 

*** 

Neopr ezbi ter zy  przyję l i  święcenia 

w Ołtarzewskim Wieczerniku 5 maja 2018 roku 

z rąk J.E. ks. abpa Tadeusza Wojdy SAC, arcybi-

skupa metropolity białostockiego. 

„Dziękujemy Wam, Drodzy Współbracia, za 

czuwanie nad formacją zarówno intelektualną, 

duchową jak i ludzką”. 

Słowa wdzięczności usłyszeli także ojcowie 

duchowni pallotyńskiego seminarium: ks. Bogu-

sław Bogdan SAC i ks. Sławomir Radulski SAC, 

prefekt alumnów ks. Krzysztof Wernicki SAC, 

prefekt studiów ks. Krzysztof Marcyński SAC, 

księża ekonomowie ks. Zbigniew Kołodziej SAC 

oraz ks. Sylwester Matusiak SAC, a także ks. 

Przemysław Podlejski SAC, wicerek-

tor Wyższego Seminarium Duchownego Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarze-

wie, który przez ostatni rok był bezpośrednim 

przełożonym neoprezbiterów. Podziękowania 

zostały skierowane również braciom i siostrom 

zakonnym, duszpasterzom parafialnym oraz 

parafianom.  

 

 

 



N a s z  P r ą d  

P ewien leciwy już benedyktyn, brat David Steindl-Rast w swoim jednym 

wystąpieniu zaprezentował najprostszą, jego zdaniem, drogę do osią-

gnięcia szczęścia. Mówił: „wszyscy znamy ludzi, którym niczego nie braku-

je, a jednak szczęśliwi nie są… Znamy też wielu ludzi, na których miejscu 

nie chcielibyśmy się znaleźć, a emanują radością i są szczęśliwi. Dlaczego? 

Bo są wdzięczni. To wdzięczność czyni nas prawdziwie szczęśliwymi…”.  

 

Dzisiaj Jezus Chrystus pragnie, abyś był wdzięczny!  

 

Uzdrowionych zostało dziesięciu! Podziękował jeden.  10 %...!  

W której grupie ty się znajdujesz? 

 

Trudno odczuwać wdzięczność za dary, które wydają się oczywiste.  

A przecież naprawdę mam za co dziękować: mogę mówić, widzę, słyszę, ma 

co jeść, gdzie spać, mam wspólnotę… 

 

Wreszcie, wielkim darem, jaki otrzymuje każdego dnia, jest Euchary-

stia. To dzięki Eucharystii, która jest dziękczynieniem, mogę trwać  

w intymnej relacji z samym Bogiem!  

 

Potraktuj ten dzień jako szansę… Zatrzymaj się i jak Samarytanin  

zachwyć się tym, jak wiele otrzymałeś. Zacznij od teraz… Dziękuje.  

tekst  

ks. Maciej Krzywiński SAC 





N a s z  P r ą d  

P rzed kilkoma laty przygotowania do startu w maratonie pokazały mi 

jak istotna jest determinacja oraz regularność podczas treningów. 

Trzeba było nie raz zmierzyć się ze zmienną pogodą czy z własnym znie-

chęceniem. Jednak, aby osiągnąć cel należało być wytrwałym. 

 

Dziś Bóg chce aby nasza modlitwa była wytrwała! 

 

Może czasem mieliśmy taką sytuację, że przez kilka dni modliliśmy się,  

a Bóg pozostawał jakby głuchy. Lecz pomimo różnych trudności, czy znie-

chęcenia warto być konsekwentnym. Doskonałym przykładem jest wdowa 

z dzisiejszej Ewangelii. Jej postawa jest pełna zaangażowania i wytrwało-

ści.  

 

W ofierze krzyża Jezus pokazał nam jak być wytrwałym w dojściu  

do celu. On dziś w czasie Eucharystii daje nam siebie, abyśmy nie ustawali 

w modlitwie do Ojca. 

 

Zapewnia nas, że Bóg bierze w opiekę tych, którzy wytrwale wołają do 

Niego. A skoro nieuczciwy sędzia ugiął się pod presją wytrwałej wdowy,  

to czy dobry Ojciec nie wysłucha nas, gdy będziemy codziennie pukać do  

Jego drzwi? 

tekst  

ks. Dawid Piwowarski SAC 





N a s z  P r ą d  

P ewna hiszpańska opowieść mówi o ojcui synu, którzy nie mogli się poro-

zumieć. Po jednej z kłótni Syn uciekł z domu. Ojciec szukał go całymi 

miesiącami. Na próżno… W końcu zdesperowany, zamieścił w lokalnej gazecie 

ogłoszenie:  

 

Drogi Paco! 

Spotkaj się ze mną na rynku pod dzwonnicą, w sobotę w południe. Wszyst-

ko Ci wybaczam. Ojciec 

 

Tego dnia na rynku pojawiło się stu mężczyzn o imieniu Paco, pragnących 

przebaczenia od swoich ojców. 

 

Jezus wzywa nas, abyśmy zawsze przebaczali. 

 

Wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy też potrze-

bujemy przebaczenia i mamy przebaczać - niby takie proste, a jednak aż stu 

czekało na przebaczenie. 

 

Aby przebaczać i przyjmować przebaczenie musimy w głębi serca uwie-

rzyć, że Bóg nam zawsze przebacza. 

 

Dokonuje się to podczas każdej Eucharystii. Ona uobecnia ofiarę Jezusa, 

który wziął na siebie nasze grzechy, przez co pojednał nas z Ojcem.  

 

A więc, skoro Bóg Ojciec Ci przebaczył, to i Ty przebacz dzisiaj Twemu 

Bratu. Nie zwlekaj! Zacznij od zaraz! 

tekst  

ks. Marcin Majewski SAC 





N a s z  P r ą d  

A bp Konrad Krajewski, po swojej pracy wychodzi na ulice Rzy-

mu, aby służyć biednym i potrzebującym. Je z nimi kolacje, 

modli się, daje jałmużnę lub odwiedza w szpitalach. Jego zadaniem 

jest być sługą Boga i ludzi. Nie oczekuje on za to żadnego podzięko-

wania, „wynoszenia” na ołtarze, czy zwracania się do niego 

„Ekscelencjo”. Po prostu stara się być sługą nieużytecznym. 

 

Również i my mamy być sługami nieużytecznymi.  

 

Jest to wezwanie Jezusa dla nas. Sługa nieużyteczny to ten, który 

trwa. To znaczy jest gotowy na wezwanie Boga lub przełożonych. Nie 

ważne, kiedy zostanie oto poproszony, i czy ich plany są po jego my-

śli. Bez narzekania, marudzenia i ciągłego powtarzania: „że ja już 

skończyłem pracę” albo „co z tego będę miał”. Sługa ma po prostu 

być i działać. Jednocześnie pamiętając, że bez pomocy Jezusa nic nie 

może zrobić, oraz że jego posługa wynika z posłuszeństwa wierze. 

 

Jezus nie skorzystał z przywileju bycia na równi z Bogiem, ale 

dla nas stał się sługą. Dlatego w każdej Eucharystii pod postacią 

chleba daje nam siebie. To jest służba zmierzająca do nieprawdopo-

dobnych rozmiarów. 

 

A ty, gdy otrzymasz nowe lub dodatkowe zadania, to bądź goto-

wy i nie czekaj, aż ci podziękują. 

tekst  

ks. Tomasz Kotulski SAC 





N a s z  P r ą d  

Z nany brytyjski fizyk Stephen Hawking, podczas konferencji 

naukowej w Pekinie, powiedział słowa, które wzbudziły lęk 

wśród wielu słuchających: Kończy nam się czas i koniecznie mu-

simy poszukać nowych planet oraz innych układów słonecznych. 

Jedynym ratunkiem dla ludzkości jest ucieczka. 

 

Z Jezusem jutro nie będzie dla Ciebie przerażające. 

 

Gdy przychodzi nie ma fajerwerków, spikerzy nie zapowiadają 

jego nadejścia. Przychodzi nagle i bez odwołania. Może się zro-

dzić lęk czy będę w stanie rozpoznać Jego przyjście, czy Chrystus 

zechce mnie zabrać do swojego Królestwa. I chociaż naukowcy 

straszą zagładą ziemi, to dla wierzących w Jezusa, czasy ostatecz-

ne nie muszą być takie straszne, a nawet więcej, mogą być szansą! 

 

Królestwo Jezusa objawia się tutaj, w naszym zgromadzeniu. 

Chleb i wino przemienione w Ciało i Krew to nasze Niebo – tu na 

ziemi. To zadatek przyszłego przemienienia całego wszechświata! 

Gdy je przyjmujemy, mamy Niebo w sobie! 

 

Od ciebie zależy czy rozpoznasz Jezusa. Spróbuj dzisiaj dostrzec 

Go w Twoich zwykłych codziennych sprawach. 

tekst  

ks. Wojciech  Winek SAC 









N a s z  P r ą d  

R efleksję na temat rad ewangelicznych 

chciałbym rozpocząć od odwołania się do 

ewangelicznego opisu, a raczej – opisów spotka-

nia Chrystusa z pewnym człowiekiem. Otóż o ile 

pozostali ewangeliści charakteryzują bohatera 

bardziej konkretnie – Mateusz pisze: „młody 

człowiek” (gr. neaniskos; Mt 19,20), który miał 

wiele posiadłości (gr. echon ktemata polla), Łu-

kasz nazywa go zarządcą / zwierzchnikiem (gr. 

archon) (Łk 18,18), a stąd powszechnie przyjęty 

tytuł tej historii: „O bogatym młodzieńcu”, o tyle 

Marek pisze po prostu „ktoś” (gr. heis = jeden, 

pewien, ktoś). Taki powściągliwy sposób przed-

stawienia postaci sprawia, że opowieść w wersji 

Markowej jest bardziej uniwersalistyczna – każ-

dy z nas może się identyfikować z młodym czło-

wiekiem. 

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien 

człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał 

Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne?» Marek wyraźnie chce 

nam narzucić pewien sposób odczytywania tego 

wydarzenia. Spróbujmy dotrzeć do klimatu tego 

zdarzenia. Jezus odchodzi w inny region Palesty-

ny. Dla tych, którzy są zajęci swoimi obowiązka-

mi i nie mogą Mu towarzyszyć jest to ostatnia 

szansa na spotkanie z Nim. Teraz albo może już 

nigdy. Podbiega człowiek, o coś pyta, chce wyja-

śnień. Wyobraźnia pozwala dopisać niewielki 

komentarz. Oto człowiek uczciwy, ciężko pracu-

jący, mający z tego tytułu duży majątek, ale także 

poczucie niespełnienia swoich oczekiwań, pew-

nego życiowego smutku. Słuchał wędrownego 

nauczyciela i uderzyła go nowość, świeżość Jego 

nauczania. On nauczał inaczej niż wszyscy rabini. 

Toczy się w nim walka aż do ostatniego momen-

tu. Podejść i zapytać? A może nie warto? Czego 

nowego mogę się od Niego dowiedzieć? Jednak 

w ostatniej chwili decyduje się, biegnie, aby za-

dać to pytanie, na które wydaje się, że każdy po-

bożny żyd powinien znać odpowiedź. Doskonale 

znamy dalszy przebieg tego wydarzenia i fakt, że 

ów młody człowiek jak szybko przybiegł do Jezu-

sa, tak teraz odchodzi od Niego smutny. Wydaje 

się, że błąd owego bogatego człowieka polegał na 

tym, że nie pozostał ze swoim oporem 

i smutkiem przy Jezusie. Pozostając mógłby 

usłyszeć, że osiągnięcie tego, czego pragnie, jest 

trudne, ale nie niemożliwe. On liczący tylko na 

własne siły, mógłby usłyszeć Dobrą Nowinę, że 

u Boga wszystko jest możliwe, że Bóg jest 

w stanie doprowadzić do końca to, czego on sam 

teraz nie potrafi sfinalizować. Ale on ciągle liczył 

tylko na siebie. Gotów był wiele zdziałać dla osią-

gnięcia swego celu, ale przeliczył się ze swymi 

Rady o radach 

tekst  

Ojciec duchowny, wykładowca Pisma Świętego w WSD 

ks. Sławomir Radulski SAC 
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siłami. Jego wzrok był utkwiony w dobrach – 

wielu dobrach. Gdy tymczasem trzeba było 

wpatrzeć się w Dobrego – jedynego, który jest 

Dobry. Odrywać wzrok od wielu pięknych pereł 

i przenosić go na tę jedną najpiękniejszą. Po-

zwolić się pociągnąć przez Jej blask. 

  Oczekujemy szybkich, konkretnych, jed-

noznacznych odpowiedzi i takich samych sposo-

bów dochodzenia do celu. Nadto zbyt szybko 

(bez zastanowienia) oceniamy możliwości wła-

sne i innych. Cel – 

„osiągnąć życie 

wieczne” – jest na-

grodą odłożoną dla 

człowieka w dalekiej 

przyszłości – po 

zakończeniu ziem-

skiej wędrówki na-

znaczonej wieloma 

latami zmagań. Zatem droga do celu – o którą 

pyta rozmówca – choć zawiera się w krótkim 

zdaniu, również jest rozłożona na całe lata życia. 

Decyzja młodzieńca była bardzo emocjonalna – 

„dziś tego nie potrafię, więc odchodzę…” 

A przecież tak św. Pawła jak i każdego z nas 

Pan Jezus zapewnia: „Wystarczy ci mojej łaski. 

Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 

12,9). Święty Benedykt w Prologu do swojej 

zakonnej Reguły zanotował bardzo podobne 

pouczenie: „Jeśli niekiedy dla naprawienia błę-

dów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedli-

wość i rozsądek tego wymagają, okażemy się 

nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu, prze-

jęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na 

nią można tylko ciasną bramą. Gdy będziesz 

postępował naprzód w życiu wspólnym  

i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz 

drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słody-

czą miłości” (Prol. 47-49). 

Dla tego, kto siebie poświęcił Bogu, rady 

mają znaczenie szczególne: są nie tylko drogo-

wskazami duchowymi i znakiem przynależności 

do Chrystusa, ale i zobowiązaniem. Wybierając 

życie zakonne, ślubuje je zachowywać, najpierw 

czasowo, a po kilkukrotnym odnowieniu – wie-

czyście, czyli do końca życia. Złożenie ślubów 

sprawia, że porzuca ostatecznie dobra doczesne, 

a zarazem stan świecki. Dzięki temu wchodzi na 

drogę ku doskonałości, na którą Zbawiciel zapra-

szał bogatego młodzieńca, mówiąc mu: „Jeśli 

chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz 

i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 

Potem przyjdź i chodź za Mną”. Młodzieniec nie 

potrafił tego uczynić i odszedł zasmucony, ponie-

waż był zbyt mocno związany ze wszystkim, co 

posiadał. Świa-

doma i dobro-

wolna rezygna-

cja z takich real-

nych ludzkich 

dóbr jak wła-

sność, małżeń-

stwo i osobista 

wolność jest 

bowiem drogą do wyzwolenia od wszystkiego co 

stworzone i skoncentrowaniu się na Bogu. 

Uzdalnia to człowieka do całkowitej i niepodziel-

nej miłości, czyli do najgłębszego zjednoczenia 

się z Bogiem. 

Czy wszyscy powołani przez Jezusa tak potra-

fią i odpowiadają wielkodusznie? Utrwalona 

przez ewangelistów opowieść o bogatym mło-

dzieńcu, pokazuje wyraźnie, że nie. A przecież 

Pan „spojrzał na Niego i umiłował Go”. To coś 

zdecydowanie więcej niż tylko „spojrzał na niego 

z miłością”.  

 

 

...tak św. Pawła jak i każdego 
z nas Pan Jezus zapewnia: 

„Wystarczy ci mojej łaski.  
Moc bowiem  

w słabości się doskonali”  



N a s z  P r ą d  

P amiętny dzień 7 maja 2016 r., wydawałoby 

się, że dzień jak każdy inny, wpisujący się  

w rzeczywistość codziennego życia Wyższego 

Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Dla 

mnie jednak od wielu lat oczekiwany z utęsknie-

niem dzień przyjęcia święceń kapłańskich. Dzień 

piękny, wyjątkowy i pełen tajemnicy. Myślę, że 

wtedy, jak i teraz, nie zdawałem sobie sprawy  

z przedziwnego działania Bożej łaski i daru Miło-

siernego Boga. Zadziwiające, że Serce Jezusa 

Chrystusa, pomimo mojej słabej ludzkiej kondy-

cji, doświadczenia grzechu i słabości, powołał do 

tak świętej i zaszczytnej służby przy swoim ołta-

rzu. Przedziwne, że spodobało się Bogu, w bar-

dzo osobisty, indywidualny sposób przygotowy-

wać moje serce, poprzez niezapomniany spędzo-

ny z Nim czas na osobistej modlitwie, a także 

wielość trudów i cierpień, jakie trzeba było przy-

jąć, aby spokornieć. 

 Po święceniach kapłańskich zostałem 

posłany na zastępstwo do szpitala w Szczecinie. 

Już tutaj mogłem dostrzec Oblicze Chrystusa 

cierpiącego w człowieku. Dla mnie największą 

radością było jednanie ludzi z Bogiem, czasem 

po wielu latach życia w grzechach ciężkich. Za 

każdym razem czułem, że dar, który otrzymałem 

czyni mnie narzędziem przekazującym Miłosier-

dzie samego Boga. Sprawowanie Najświętszej 

Eucharystii, a potem zanoszenie jej chorym, 

było bardzo wymowne; Chrystus Pan zawsze 

wychodzi do człowieka, upomina się, by przyjął 

Miłość. Niezapomnianymi chwilami stały się te, 

które były spędzone przy chorych w różnym 

wieku, rozmawiając od zwyczajnych spraw, aż 

po życiowe, bolesne nieraz tematy. Udzielając 

sakramentu namaszczenia chorych odnosiłem 

wrażenie, że niektórzy postrzegają go jako sa-

tekst  

ks. Wiesław Rychter SAC 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego– Częstochowa 
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krament ostatni, po którym muszą umrzeć. Za-

dziwiające zjawisko i brak zrozumienia, błąd,  

z którego trzeba było wyprowadzać, pogłębiając 

tym samym świadomość wiary, tego czym jest  

i co w ogóle dokonuje się w tym sakramencie. 

 Pod koniec sierpnia 2016 r., rozpocząłem 

pracę duszpasterską w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Częstochowie. Zaczął się nowy 

etap w moim kapłańskim życiu. Podjąłem obo-

wiązki wikariusza. Praca w parafii posiada złożo-

ną specyfikę. Składa się przede wszystkim  

w dużej mierze z kontaktów międzyludzkich  

i relacji. Rozpoczynając od posługi sakramental-

nej, aż do osobistego spotkania. Bardzo cenię 

sobie przez ostatnie dwa lata pracę w szkole jako 

katecheta. Nigdy nie sądziłem, że nauczanie 

religii może dać tyle satysfakcji i wnieś tyle rado-

ści w życie kapłana. Z upływem czasu zdałem 

sobie sprawę z tego, że ja nie jestem tylko po to 

by przekazać wiedzę, ale jestem by być, towarzy-

szyć tym młodym ludziom w ich życiu. Zacząłem 

szukać dobra, jakie każdy z nich nosi w sobie  

i wnosi w dzisiejszy świat. Zacząłem widzieć jak 

wielka walka toczy się o duszę tych młodych 

ludzi pomiędzy wartościami i stylem życia jakie 

proponuje Ewangelia, a światem, w którym 

przychodzi nam żyć. 

 Życie w parafii wydaje się. że toczy się 

swoim biegiem, ale i tu istnieje wielka potrzeba 

obecności kapłana. Ludzie oczekują od swojego 

pasterza, aby przede wszystkim był z nimi i po-

między nimi. Dlatego tym bardziej czuję się we-

zwanie do uczestnictwa w życiu między ludźmi, 

którzy pragną karmić się Słowem Bożym i chcą-

cym żyć w relacji z Panem. 

 Każda czynność kapłańskiej posługi, 

czerpie swoją siłę i moc z Serca Jezusowego. 

Zawsze starałem się, by ono było na pierwszym 

miejscu misji i posługiwania. Człowiek musi 

widzieć Boga dzięki życiu i posłudze kapłana.  

W końcu to kapłaństwo jest przecież darem Ser-

ca Jezusowego. 

 Z doświadczenia moich dwóch lat ka-

płańskiej posługi, wśród ludzi, do których Bóg 

zechciał mnie posłać, dostrzegam ogromny głód 

Boga. Dzisiejszy człowiek tak bardzo często pró-

buje wypełnić swoją wewnętrzną pustkę czymś, 

co niestety nie pochodzi od Boga, oczywiście 

bezskutecznie. Brak skuteczności leży przede 

wszystkim w tym, że szuka on zaspokojenia  

w świecie spraw materialnych, w świecie przy-

jemności, przemijalnej rzeczywistości, kiedy 

tylko dobry Bóg jest wstanie dotknąć i uleczyć 

ludzką duszę. Tylko Chrystus potrafi przeniknąć 

pragnienia ludzkiego serca i sprostać jego wy-

maganiom. Tak pokorny Bóg wychodzi do czło-

wieka, aby zapewnić go o swojej miłości i wier-

ności. Wiele spraw pozostaje i pozostanie  

w tajemnicy, nie chciejmy jej rozwiązywać, ale 

stawać w jej obecności, jak przed wielkimi mi-

steriami naszej wiary. Patrząc z perspektywy 

czasu, uważam, że Bóg ocenia nas kryteriami 

miłości, patrzy w serce…i wciąż oczekuje otwar-

tości na Jego Słowo, na Jego życie. 
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Miasto, w którym się urodził i dorastał, aż do tej 

upragnionej chwili, stanie się jego ołtarzem, 

konfesjonałem i amboną”  

(ze Słowa wstępnego). 

Książka 

Książka pt. Sacerdos została przygotowana 

przez Instytut Pallottiego w związku z rocznicą 

święceń kapłańskich naszego Założyciela (1818-

2018). 16 maja br. obchodziliśmy dwusetlecie 

tego wydarzenia. W pracy redakcyjnej towarzy-

szyła nam nadzieja, że prezentowany w książce 

zbiór refleksji, dołączona do niej płyta oraz wy-

darzenie jakim było XIX sympozjum Instytutu 

Pallottiego (Sacerdos. Człowiek Boga) ożywią 

zainteresowanie osobą Pallottiego, nie tylko  

w środowisku duchownych, ale także wśród 

świeckich i osób zakonnych, owocując pragnie-

niem postępowania w gorliwości na miarę Świę-

tego.  

Książka składa się z trzech części.  

Część pierwsza to refleksje ks. Jacoba Nampu-

dakama SAC, obecnego przełożonego generalne-

go SAC, na temat kapłaństwa św. Wincentego 

Pallottiego. Tekst zawiera bogate myśli dotyczą-

ce pallotyńskiej duchowości kapłańskiej, które 

mają charakter uniwersalny i ponadczasowy.  

R zym, 16 maja 1818 roku  

Lateran. Człowiek styka się ze swą mało-

ścią i w geście uniżenia pada krzyżem na 

posadzkę. Upragniony dzień święceń kapłań-

skich. Dwudziestotrzyletni rzymianin całkowi-

cie powierza się Bogu, by powstać jako kapłan. 

Wstaje nowy, odziany „w pokorny ubiór Syna”, 

gotowy do służby. 

 Wincenty Pallotti – SACERDOS. Bazyli-

ka św. Jana, jej zalany słońcem obszerny dzie-

dziniec, potem rzymskie uliczki i place, i powrót 

do domu na via del Pellegrino nr 130 – wszyst-

ko jest takie samo. Wokół ci, z których został 

wzięty i dla których został ustanowiony alter 

Christus. Tajemnica jednak dokonała się w nim. 

tekst  

s. Monika Cecot SAC 

Instytut Pallottiego 



№ 90 

żeni obu polskich prowincji SAC, przełożona 

prowincjalna Sióstr Pallottynek oraz przewodni-

czący KRK ZAK. W sympozjum uczestniczyło 

ponad dwieście osób z Polski, Ukrainy i Norwe-

gii.  

 

Film 

W związku z obchodami dwusetlecia Pallotyń-

skie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM przygo-

towało film pt. Tropiąc nieskończoność. Premie-

ra miała miejsce podczas sympozjum, natomiast 

sam film jest dostępny na kanale you tube. Kil-

kunastominutowa etiuda jest próbą dotarcia do 

tajemnicy kapłaństwa Pallottiego, która dokonu-

je się w kluczu tropienia śladów nieskończoności 

i śladów Nieskończonego. Autorzy filmu propo-

nują trzy przestrzenie, w których odbywać sie 

może to szukanie. Są to znaczące w życiu i dziele 

Pallottiego pojęcia: pragnienia, mosty i różno-

rodność. 

 

Doświadczenie 

Rzymskie obchody majowej rocznicy trwały 

prawie tydzień. Przedstawiciele Instytutu Pallot-

tiego wraz z grupą pallotynów z Polski, Ukrainy  

i Czech oraz pallotyńskich neoprezbiterów z ca-

łego świata uczestniczyli w wędrówce śladami 

Pallottiego (w Rzymie, Frascati oraz Camaldoli) 

oraz wieczornych celebracjach, podczas których 

modliła się cała rodzina pallotyńska. Osobiste 

doświadczenie miejsc gdzie św. Wincenty żył  

i działał, dorastał do kapłaństwa i sprawował 

sakramenty, wspólna modlitwa wszędzie tam, 

gdzie on się modlił, były okazją do przypomnie-

nia sobie, że jego osoba nieustannie jest darem  

i wyzwaniem. 

 

Rocznice są po to, by zatrzymać się i z wdzięcz-

nością popatrzeć w przeszłość, ponownie z niej 

zaczerpnąć, jak ze źródła. Jednak doświadczenie 

orzeźwiającej mocy źródła zaprasza, by wyruszyć 

dalej i kontynuować rozpoczętą drogę.  

Część druga to fragmenty rekolekcji do pallo-

tyńskich neoprezbiterów wygłoszonych w 1946 

roku przez ks. Alojzego Majewskiego SAC – za-

łożyciela Polskiej Prowincji Księży i Braci Pallo-

tynów, którego siedemdziesiąta rocznica śmierci 

przypadła 12 listopada 2017 roku. 

 Część trzecia to dwugłos księży prowin-

cjałów, dzisiejszych przełożonych obu polskich 

prowincji Księży i Braci Pallotynów. Zarówno 

ks. Adrian Galbas SAC (Prowincja Zwiastowania 

Pańskiego, Poznań), jak i ks. Zenon Hanas SAC 

(Prowincja Chrystusa Króla, Warszawa) podej-

mują temat w kluczu współczesnych wyzwań.  

W proponowanych tekstach dzielą się swoimi 

sposobami rozeznawania kierunków i podejmo-

wania konkretnych dróg pallotyńskiej posługi. 

 

Płyta 

Do książki dołączona została płyta w formacie 

mp3. Zawiera ona wybór trzydziestu jeden krót-

kich rozważań autorstwa św. Wincentego Pallot-

tiego. Zostały one zaczerpnięte z Miesiąca maja 

dla duchowieństwa i uzupełnione o fragmenty  

z Miesiąca maja dla osób zakonnych.  

Prezentowane nagrania, choć wydane jako 

integralna część książki, mogą również stanowić 

odrębną całość i być wykorzystywane do osobi-

stej medytacji oraz rozpowszechniania. 

 

Sympozjum 

W dniach 7-8 kwietnia br. uczestnicy XIX 

sympozjum starali się odpowiedzieć na pytania: 

Po co świętować 200. rocznicę święceń Pallot-

tiego? Czy sposób bycia kapłanem ks. Wincente-

go może być propozycją dla współczesnych? 

Jakie jest kapłaństwo pallotyńskie? Poszukiwali 

ich na podstawie prezentowanych tematów: 

Duch kapłaństwa wg św. Wincentego Pallottiego 

(ks. Jacob Nampudakam SAC); Liturgia święceń 

prezbiteratu w czasach Pallottiego (ks. prof Wal-

demar Pałęcki MSF); Pallotti – pustelnik w mie-

ście (ks. Artur Stępień SAC). Ciekawym wyda-

rzeniem podczas sympozjum był panel, w któ-

rym uczestniczyli: przełożony generalny, przeło-
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Paweł Apostoł Chrystusa 

G dzie miłość wzajemna i dobroć, tam znaj-

dziesz Boga żywego” 

Mimo, że te słowa w filmie pt. „Paweł. Apostoł 

Chrystusa” nie padają, to od wyjścia z Sali kino-

wej wracają do mnie niczym refren. Fabuła filmu 

przenosi nas do ostatnich ziemskich chwil Pawła 

Apostoła, który zamknięty w rzymskim więzie-

niu, pośród prześladowań umacnia Kościół. Ten 

film, jak żaden inny można śmiało poddać dwóm 

równoległym ocenom, mianowicie formy i treści. 

O ile do pierwszej można by mieć uwagi, choćby 

do polskiego dubbingu, który uważam nie był 

konieczny, o tyle przy treści nasunęła mi się jed-

na ocena… mojego życia. Pomyślałem jak wiele 

mi brakuje do wiary chrześcijan Kościoła pier-

wotnego.  

Film nie przedstawia „cukierkowej”, niezachwia-

nej wiary Rzymskiej wspólnoty Kościoła. Śmiało 

można zobaczyć w nich ludzi pełnych strachu, 

zachwiań, ludzkich wyborów, często złych. 

Wspólnocie tej przewodzą Akwila i Pryscylla, 

którzy sami potrzebują umocnienia, by to umoc-

nienie dawać Kościołowi. Odwiedza ich Łukasz 

Ewangelista, który przychodzi z zamiarem uda-

nia się do Rzymskiego więzienia, w którym 

przebywa Paweł. Łukasz odkrywa we wspólno-

cie ogromną potrzebę podniesienia na duchu. 

W tym celu w więzieniu spisuje dzieje Pawła. 

Dzięki temu w filmie otrzymujemy ogromną 

ilość cytatów z Listów Pawłowych wkompono-

waną w tamtą rzeczywistość. Jest to bardzo 

cenne spojrzenie, które myślę, że warto mieć 

dzisiaj wraz z perspektywą dzisiejszych prześla-

dowań i co raz większych trudnościach z pu-

blicznym wyznawaniem wiary. W czasach, któ-

rych żyjemy niejednokrotnie spotykamy się  

z agresywnymi reakcjami na wyznawaną wiarę 

chrześcijańską. W krajach bliskiego wschodu 

sytuacja mocno upodobniła się do czasów pier-

wotnego Kościoła. Napływ obcych dla nas kul-

tur, który stara się zmarginalizować chrześci-

jaństwo. Wszystko to może, w nas wierzących 

wzbudzać bunt i agresję. Dzięki tej ekranizacji 

widzimy, że w chrześcijanach pierwszego wieku 

reakcje na prześladowania były podobne. Nic w 

sumie w tym dziwnego, jest to naturalna reak-

cja obronna człowieka. Zadziwiająca jest nato-

miast wiara, która buduje wzajemną miłość. 

Miłość chrześcijan, to przecież ta, która dała się 

ukrzyżować. W kontekście czasów dzisiejszych 

właśnie tego uczy mnie św. Paweł, a jego nauka 

przemawia jeszcze mocniej dzięki tej produkcji. 

Jesteśmy cywilizacją obrazu, zatem polecam 

każdemu, kto jeszcze nie widział, aby gdy tylko 

pojawi się okazja, zobaczyć film „Paweł. Apostoł 

Chrystusa” i przekonać się na własne oczy, że 

„gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znaj-

dziesz Boga żywego”! 

tekst  
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REDAKCJA 

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

który płacisz. Jak to zrobić?  
Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,   a 
jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 

 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium. 
 

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 
 

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

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

 
Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 
 

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

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

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

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