SPIS TREŚCI
TEMAT NUMERU

WYDARZENIA
• Dyrektorium
• Diakonat

2

Niechciane dzieci?
ks. Krzysztof Wernicki SAC

21

Sześć słów Maryi
al. Paweł Strojewski SAC

25

Czystość
al. Mateusz Wasiński SAC

28

5

Ubóstwo
al. Michał Jaworowski SAC

30

7

Słodkie jarzmo - posłuszeństwo
ks. Marcin Przywara SAC

32

Na Jasną!

8

Wytrwanie - o skisłym mleku
al. Rafał Kucharski SAC

34

Misja Ząbkowice - start

9

Doświadczenie Boga w drugim
człowieku

3

dk. Jan Jabłuszewski SAC

Dzieje się!
al. Mateusz Wasiński SAC

OAT? Obowiązkowo!
al. Paweł Strojewski SAC
al. Michał Jaworowski SAC

Oddaję... po raz pierwszy
al. Paweł Strojewski SAC
Dużo i „nie - dużo”.
dk. Michał Owczarz SAC

12

14

Wspólnota dóbr
ks. Marcin Krzysztoszek SAC

37

Duch służby
dk. Jan Jabłuszewski SAC

39

Przy Królowej Apostołów rozważania różańcowe
al. Paweł Strojewski SAC

41

Zakonni, diecezjalni, czy…?
Ks. Artur Stępień SAC
42

Z ŻYCIA SEMINARYJNEGO
Grupa powołaniowa
al. Michał Jaworowski SAC

PO GODZINACH
17

Recenzja książki: Zachwycić się tą
miłością
al. Paweł Strojewski SAC

47

Drodzy Czytelnicy!

tekst

al. Paweł Strojewski SAC
redaktor naczelny

P

rawdopodobnie jednym z głównych powodów wyboru takiego, a nie innego tematu przewodniego na ten numer
„Naszego Prądu” są osobiste przeżycia redaktora
naczelnego, który w tym roku złożył w Stowarzyszeniu pierwszą konsekrację czasową. Nie odrzucam tej możliwości, ponieważ od czasu wstąpienia do pallotynów nie było dla mnie ważniejszego dnia niż 29 września 2019 roku. Ponadto,
żyjąc w Stowarzyszeniu, słyszałem wiele krańcowo odległych od siebie opinii na temat przeżywania przyrzeczeń pallotyńskich. Od współbraci
mówiących, iż wieczna konsekracja była dla nich
ważniejszym przeżyciem niż święcenia w stopniu prezbiteratu po tych uważających, iż w zasadzie złożenie konsekracji nie zmieniło nic w ich
życiu duchowym. Stąd też kwestia konsekracji
zasługuje na głębszą refleksję. Pallotyńska konsekracja ukazuje specyficzny rys naszej duchowości, balansującej i szukającej wyważenia między stowarzyszeniem kapłanów diecezjalnych
a stricte zakonną duchowością świętych ustroni.
Ten dylemat staje się tym poważniejszy, jeśli
umieścimy go w kontekście duchowości świętego Wincentego Pallottiego - z jednej strony
„świeckiego kapłana”, z drugiej zaś - „pustelnika
w mieście”, który już jako chłopiec marzył
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o wstąpieniu do franciszkanów. Świętego, którego mamy naśladować i w którego duchowości
mamy szukać coraz głębszego naśladowania
Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego.
Pierwszy numer w nowym roku akademickim dostarcza wielu materiałów na artykuły
wypełniające sekcje „wydarzenia”. Cieszymy się
nowymi współbraćmi, którzy rozpoczęli nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Szczególnej modlitwie polecamy czterech współbraci, którzy przyjęli święcenia w stopniu diakonatu. Serdecznie
dziękuję diakonowi Michałowi Owczarzowi SAC,
za podzielenie się świadectwem podsumowującym formację seminaryjną.
W jesiennym numerze przedstawimy również pierwszą relację z remontu naszego ołtarzewskiego domu oraz krótko podsumujemy
wakacyjne zmagania naszych współbraci. Dziękuję wszystkim współbraciom za zaangażowanie
w stworzenie tak „pallotyńskiego” numeru
„Naszego Prądu”. Księżom: Arturowi Stępniowi
SAC, Krzysztofowi Wernickiemu SAC, Marcinowi Krzysztoszkowi SAC i Marcinowi Przywarze
SAC, a także alumnom za osobiste refleksje nad
poszczególnymi przyrzeczeniami.
Niech święty Wincenty Pallotti wstawia się
za nami, byśmy każdego dnia oddawali, poświęcali i składali w ofierze samych siebie!

Dyrektorium

N

iemalże od każdego współbrata
z Ołtarzewa mogłem usłyszeć, że
„Dyrektorium to będzie fajny czas”.
Istotnie, nareszcie miałem okazję spokojnie
„nagadać się” ze współbraćmi, posłuchać wykładów nie tylko o pallotyńskiej konsekracji, życiu
i modlitwie, ale również z zakresu formacji ludzkiej. Szeroki horyzont, sporo integracji
(zawierającej m.in. Odwiedziny w Gietrzwałdzie,
zwiedzanie zamku w Malborku, wypad do Gdańska, a nawet możliwość spojrzenia na Malbork
z lotu ptaka), a także doskonałe warunki, które
zapewniła nam „załoga” Jeziornej Osady, na
czele z księdzem Wojciechem Świderskim SAC.
Cóż powiedzieć, oby jak najczęściej sekcja wydarzeń w „Naszym Prądzie” była miejscem na
okazywanie wdzięczności.

Diakonat

W

dniu 12.10.2020 r. sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęło
czterech współbraci: Jan Jabłuszewski SAC, Michał Owczarz SAC, Łukasz Sobolewski SAC i Rusłan Pieckielun SAC. Sakramentu
udzielił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek. W homilii ksiądz
biskup podkreślił, że diakonat nie jest
„elementem przejściowym”. Diakonem - sługą
jest się do końca życia. To wielka radość widzieć
tych, którzy przyjmują tak trudne zadanie - do
końca życia upodobniać się do Chrystusa, który
nie przyszedł, aby Mu służono. Gdy coraz bardziej pragną przyjąć „Jezusowe wymagania”.
Wielką radością jest to, że kolejni współbracia
mogą udzielać błogosławieństwa, sakramentów,
czytać Ewangelię w czasie Eucharystii, przewodniczyć liturgii godzin. Cieszymy się tym, że kolejni współbracia pogłębiają przeżywanie przyrzeczonego ducha służby.
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Doświadczenie Boga
w drugim człowieku

tekst

dk. Jan Jabłuszewski SAC
redaktor

W

rozpisce wakacyjnej przy nazwiskach
niektórych z nas pojawiły się terminy
opatrzone kolorem czerwonym i tekstem „turnus rehabilitacyjny Brańszczyk”, a przy
moim „turnus rehabilitacyjny Kalisz”. Podobnie
jak Izraelici na widok manny na pustyni, tak
samo i my pytaliśmy się nawzajem „Man-hu?” –
„Co to jest?”. Plotki, jakie do nas docierały, głosiły, że jest to akcja związana z Księżmi Orionistami i w sumie niewiele więcej na ten temat się
dowiedzieliśmy. A więc przed nami wielka niewiadoma.
Zgłoszeń dokonywaliśmy przez Internet,
tam coś już więcej było wyjaśnione. Wiedzieliśmy już, że akcja nazywa się „Drabina Jakubowa”, ma na celu pomoc w przeżywaniu wypoczynku i rekolekcji dla osób niepełnosprawnych.
Wypełnianie formularza zgłoszeniowego,
informacje na temat swojego zdrowia i telefon
od koordynatorki: „Czy jest coś, czego się obawiasz?”. Myślę sobie: „Głupie pytanie. BOJĘ SIĘ
DOSŁOWNIE WSZYSTKIEGO!”. Dopytuję się
więc, jaki będzie zakres obowiązków, plan dnia
i tym podobne sprawy organizacyjne, a w odpowiedzi słyszę, że trzeba pomóc w codziennym
funkcjonowaniu, higienie osobistej, posiłkach,
wspólnym spędzaniu czasu… Wyobraźnia zaczęła pracować, a strach gwałtownie wzrastać. No
cóż. Skoro przełożeni mnie tam wysyłają, to wie№ 94

rzę, że jest w tym palec Boży. Ale i tak się boję
i walczę sam ze sobą.
Przyszedł dziewiętnasty dzień lipca.
O 14.00 mam pociąg z Warszawy Zachodniej do
Kalisza. Marek odwozi mnie na pociąg. Przed
wyjściem z Seminarium jeden ze współbraci
żartuje: „Jak coś to dzwoń, przyjedziemy po
ciebie”. Wchodzę na peron i zastanawiam się:
„Wsiadać, czy nie wsiadać?”. Pociąg wjechał na
peron, przemogłem się i wsiadłem. Pojawiło się
we mnie kolejne pytanie: „Wysiadać, czy nie
wysiadać?” Teraz się z siebie śmieję, ale wtedy
do śmiechu wcale mi nie było. Tak się złożyło, że
koordynatorka poprosiła mnie o przygotowanie

rozważań do drogi krzyżowej na czas turnusu.
wszystkim wdzięczności, którą na każdym kroku
Usiadłem na swoim miejscu w pociągu i pomookazywał, radości, serdeczności, pragnienia
dliłem się do świętego Józefa, oddając się pod
bycia z innymi. Widziałem, jak z radością spęJego opiekę na czas posługi w czasie turnusu.
dzał czas w kaplicy, chciał, by go tam zaprowaChwyciłem za pióro i zacząłem pisać. Refleksje
dzać, by mógł pobyć z Panem Jezusem. Razem
same przychodziły mi do głowy, przenosiłem je
udaliśmy się do sanktuarium świętego Józefa,
na papier i jestem przekonany, że to właśnie te
by wspólnie się pomodlić. Prosił, bym razem
przemyślenia na temat Męki Pańskiej umocniły
z nim odmawiał nieszpory. Czytałem na głos,
mnie do podjęcia tego zadania. Najbardziej doa Łukasz włączał się w każdorazowe „amen”.
tknęła mnie myśl: „Chrystus, w czasie drogi
Było to dla mnie niesamowite i wzruszające
krzyżowej, też był niepełnosprawny!”, przecież
doświadczenie!
potrzebował pomocy Szymona z Cyreny, miał
Nauczyłem się od mojego podopiecznego
ograniczone ruwdzięczności za to,
chy, przyjął poNo cóż. Skoro przełożeni mnie tam co ma i doceniania
moc świętej Wewysyłają, to wierzę, że jest w tym na nowo tego co
roniki. Modliłem
mam.
K ont ak t
palec Boży. Ale się i tak boję i walczę z osobami niepełsię: „Panie posam ze sobą.
móż mi być Szynosprawnymi, bymonem i Werocie z nimi przez 10
niką dla tych, których spotkam”.
dni mocno zmieniło moje patrzenie na świat.
Wysiadłem. Na dworcu odbiera mnie koorMiałem jechać pomagać, jako wolontariusz, tym
dynator Karol, jedziemy do domu Księży Orioniczasem coraz bardziej przekonuję się do stwierstów. Spotykam wielu młodych ludzi, którzy
dzenia, że to podopieczni pomogli mi.
z entuzjazmem i radością przygotowują się do
przyjęcia Podopiecznych. Niektórzy się boją, są
pierwszy raz, a ja doskonale ich rozumiem. Na
początek przechodzimy kurs pierwszej pomocy,
dowiadujemy się jak pomagać w toalecie codziennej, jak przewijać chorych. Co było dla
mnie bardzo cenne? Jako wspólnota wolontariuszy codziennie rano wspólnie się modliliśmy.
Nie bazujemy na sobie, ale na Chrystusie! Z Niego płynie nasza siła!
Koordynatorka Michalina mówi każdemu,
kto będzie jego podopiecznym. „Janek, ty będziesz opiekował się Łukaszem. Jest to legenda
Drabiny Jakubowej, weteran turnusów. Bądź
dobrej myśli”. W niedzielę rano przyjeżdża samochód, z niecierpliwością wysuwa się z niego
uśmiechnięty od ucha do ucha młody człowiek
siada na swoim wózku i widać, że radość z tego,
że mógł tu przyjechać go rozpiera. Początkowo
miałem problem, by go zrozumieć, ale już po
dwóch dniach mogliśmy spokojnie rozmawiać.
Mogłem się wiele nauczyć od Łukasza. Przede
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Dzieje się !

tekst

al. Mateusz Wasiński SAC
redaktor

N

a początku lipca bieżącego roku rozpoczęło się jedno z najbardziej wyczekiwanych i najważniejszych wydarzeń dla
naszego pallotyńskiego wieczernika. Główny
budynek naszego seminarium zmienił się
w „opuszczony”, w czym spory wkład mieli nasi
alumni, którzy dokładnie oczyścili wszystkie
pomieszczenia, wliczając w to oczywiście wynoszenie wszystkich mebli. Również z tego powodu termin letniej sesji egzaminacyjnej został
przesunięty o dwa tygodnie wstecz. Niedługo
potem w budynku zagościła ekipa remontowa.
Pierwszym celem remontujących była wymiana
węzła ciepłowniczego i demontaż podłogi pokojów mieszkalnych. Następnie dokonano wyburzenia ścian na czwartym i trzecim piętrze. Ważnym punktem remontu stała się budowa szybu
windowego. W połowie października rozpoczęto
prace związane z poddaszem, a więc dotyczące
części, w której znajduje się kościół parafialny.
Równocześnie z pracami, która mają miejsce
w budynku głównym, na początku września
rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego.
Przy tej okazji warto również dodać, że od tego
roku akademickiego nasi alumni mają możliwość odbywania zajęć z wychowania fizycznego
№ 94

w nowo otwartej sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej.
Myślę, że jest to dobra okazja, by już teraz podziękować wszystkim dobrodziejom, darczyńcom oraz współbraciom (szczególnie za
życzliwość w trakcie niedziel seminaryjnych) za
wszelką pomoc na rzecz remontu naszego pallotyńskiego seminarium.

OAT— obowiązkowo !

tekst

al. Paweł Strojewski SAC
Redaktor naczelny

W

ydaje się to dosyć zabawne, usłyszeć
u początku kursu, którego celem ma
być pomoc drugiemu człowiekowi, że
trafią ci się sytuacje, w których jedyne, co będziesz w stanie powiedzieć to: "Nie umiem panu/pani pomóc, dopóki nie uzna pan problemu". Z jednej strony niby zabawne, ale z drugiej… uczące pokory i pokazujące powagę omawianego zagadnienia. Kurs duszpasterstwa osób
uzależnionych, jak dla mnie - jedno z najważniejszych wydarzeń tych wakacji, za które do
dziś jestem szalenie wdzięczny przełożonym.
Dlaczego?
Powodów jest wiele. Po pierwsze, organizowane przez ojców kapucynów szkolenie
uświadomiło mi, o co w ogóle chodzi w byciu
uzależnionym. Brzmi jak tradycyjna, warsztatowa nuda? Tylko do momentu, gdy usłyszy się,
w ilu procentach geny wpływają na uzależnienie,
czy ile potrzeb z piramidy Maslowa zaspokaja
konkretna używka, czy czynność. To już potrafi
zaciekawić. Podobnie jak to, która z używek lub
czynności zaspokaja najwięcej z nich i jak wiele
osób ma z nią styczność każdego dnia. Bardzo
lubię to uczucie. Zdziwienia tym, jak wydarzenie
przerasta oczekiwania, pokazując chociażby
w naukowy sposób to, jak bardzo destrukcyjnie
na organizm człowieka i rodzinę wpływa np.
pornografia, tak często uważna w dzisiejszych
czasach za „niewinną”.
№ 94

Największą zaletą tego szkolenia były
konkrety. Zadziwiło mnie to, jak bardzo wiedza
teoretyczna komponowała się z praktycznymi
wskazówkami dla przyszłych i obecnych duszpasterzy. Najbardziej konkretną (i zarazem najtrudniejszą z konkretnych rad) była przewijająca
się jak refren zachęta, w myśl której najlepszą
pomocą wobec osoby uzależnionej jest... tzw.
twarda miłość. Do dziś słyszę ten apel jednego
z prowadzących. „Nie ściągajcie ludzi z krzyża,
ale pozwólcie dosięgnąć dna, by zmartwychwstali.” To bardzo trudne zadanie. Kochać miłością, która wymaga i wie, że rozwój stoi za ścianą dyskomfortu. O ile pewniejszym można się
poczuć poznając role, w które potrafi wchodzić
osoba DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) i poznając konkretne porady jak pracować z tą osobą.
To zaledwie ułamek z odbytych wykładów, ale wnioski łatwo wysnuć. Z problemem
uzależnień, współuzależnienia, DDA, spotka się,
w mojej opinii, każdy ksiądz. Cieszę się, że byłem w miejscu, gdzie przypomniano mi o tym, że
miłość to naprawdę wyzwanie dla twardych ludzi. Cieszę się z prostych, trafnych i... już owocujących wskazówek. Dobre miejsce, dobry czas,
chce się kochać. Jeśli ktoś nie ma planów na
najbliższe wakacje (może to trochę okrutna zachęta w listopadowym numerze), to zdecydowanie polecam.

Na Jasną !
tekst

al. Michał Jaworowski SAC
redaktor

T

egoroczna piesza pielgrzymka warszawskich grup 17-tych odbyła się pod hasłem
”Duch daje życie”. W trudzie pielgrzymowania wzięło udział kilku kleryków z naszego
seminarium, pełniąc rozmaite posługi. Dla każdego z nas było to ważne przeżycie, zapewne zaś
szczególnie dla tych, którzy szli w pielgrzymce
dopiero pierwszy, czy drugi raz. Nawet jeśli
dzięki ciężkiej pracy organizatorów i osób pomagających trud wędrówki nie był aż tak odczuwalny, to jednak dla każdego była to okazja do
przełamania się i doświadczenia wysiłku i zmęczenia; mówiąc żartobliwie, charakter pokutny
pielgrzymki nie raz dawał się nam we znaki.
Bogu dzięki pogoda dopisała: niemal nie padało

(a jak już, to w nocy; każdy pielgrzym wie, jak
ważnym czynnikiem jest pogoda) i pomimo licznych alarmów każdej nocy udawało się spać
spokojnie, nawet pod namiotami. Po drodze po
wielekroć doświadczaliśmy pomocy i ofiarności
napotykanych ludzi, którzy oferowali darmowe
posiłki i napoje. W Warszawie, w Świątyni
Opatrzności Bożej żegnał nas kardynał Kazimierz Nycz, w Nowym Mieście nad Pilicą (dom
bł. O. Honorata Koźmińskiego) gościł nas biskup
Józef Zawitkowski, a w Częstochowie witał nas
arcybiskup Wacław Depo razem z kardynałem
Nyczem. Grupa Misyjna (w której szedł autor
tego tekstu) otrzymała jeszcze jedną łaskę, mianowicie parę nowożeńców, którzy pobrali się już
podczas tegorocznej pielgrzymki. Dzięki nim
zyskaliśmy prawo wejścia na Jasną Górę jako
pierwsza z 17-stek.
Podsumowując, pielgrzymka pozwoliła, jak
sądzę, nie tylko mi, po raz kolejny doświadczyć
potężnego działania Bożej mocy w naszej ludzkiej słabości i niedoskonałości, czyniąc możliwym to, co nierzadko wydawało się niemożliwe,
i oferując dotknięcia dobroci wówczas, gdy najmniej można się było tego spodziewać. I choćby
z tego względu jest to na pewno coś, czego warto
doświadczyć.
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Misja Ząbkowice - start !

Dominik Malicki. Urodziłem się 18.01.1998r.
Pochodzę z małej, oddalonej o 24 km od Kielc
Prudy Strawczyńskiej. Po ukończeniu szkoły
pracowałem 2 lata jako kucharz w dwóch jadłodajniach. Interesuję się sportem (uwielbiam
siatkówkę), muzyką, śpiewem i gotowaniem.
Lubię spacerować i jeździć na rowerze.

Marek Kozłowski. Z zawodu jestem fryzjerem.
Urodziłem się 8 sierpnia 1988 r. w Gdańsku,
gdzie po Pierwszej Komunii św. zostałem ministrantem. W wieku 16 lat bardzo chciałem iść do
zakonu, ale niestety nie byłem jeszcze pełnoletni, więc nie miałem szans, aby być gdziekolwiek
przyjętym. Wybrałem drogę kształcenia zawodowego, lecz zawsze przeczuwałem, że moją
drogą jest życie we wspólnocie zakonnej. Pierwszym poznanym księdzem Pallotynem, z którym
dobrze się rozumiem, jest ks. Kamil Wolan SAC.
To on wprowadził mnie w świat pallotyński.
Bardzo mu za to dziękuję.

Nazywam się Damian Kikta. Urodziłem się
w 2000r. i skończyłem Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym. Interesuję
się muzyką, filmem, literaturą, ochroną środowiska i językami. W wolnym czasie lubię słuchać
muzyki, czytać książki i poszerzać wiedzę. Lubię
też zwiedzać. Przed wstąpieniem chodziłem do
szkoły i rozwijałem pasje.

Nazywam się Daniel Paweł Napiórkowski. Urodziłem się 24 października 1999r. Jestem
z Pszowa z Górnego Śląska. Przed odpowiedzią
na Boże powołanie pracowałem jako konsultant
usług mobilnych. W wolnych chwilach lubię
podróżować, szczególnie uwielbiam odwiedzać
Kraków.
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Nazywam się Łukasz Wychowaniec. Urodziłem
się 28 stycznia 1985 roku, a więc mam już...
34 lata. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Teologicznym KUL, a także studia podyplomowe związane z dziennikarstwem i komunikacją społeczną, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz menadżerskie. Pochodzę z okolic Kielc,
więc Pallotynów znam od wielu lat.

Nazywam się Paweł Mikulka, urodziłem się
17 lipca 2002r. Pochodzę z Białorusi z parafii
Świętej Trójcy, która znajduje się w Hermaniszkach, gdzie posługują Pallotyni. Interesuję się
piłką nożną i historią.

Nazywam się Witalij Mickiewicz, mam 23 lata,
pochodzę z małej wsi na Białorusi, z bardzo pobożnej rodziny, której zawdzięczam wiarę
w Boga. To oni przekazali ją mi oraz mojemu
rodzeństwu. Drogę powołania rozpocząłem
w seminarium diecezjalnym w Pińsku na Białorusi, ale po dwóch latach rozeznałem powołanie
do życia w zamiłowaniu charyzmatu i działalności Księży i Braci Pallotynów. Teraz pogłębiam
swoją wiedzę o osobie i działalności św. Wincentego Pallottiego i jego zamiłowaniu do Pana Boga w nowicjacie w Ząbkowicach Śląskich.

Nazywam się Valentyn Zapolovskyi. Mam 18 lat.
Pochodzę z Ukrainy, z małej wioski Stara Rudnia (województwo Żytomierskie). Kiedy skończyłem szkołę średnią, tak jak wszyscy zastanawiałem się, gdzie pójść na studia. Moją pasją jest
robienie zdjęć, dlatego myślałem o tym, żeby
zostać fotografem. Ale... usłyszałem głos Pana
Boga, na który odpowiedziałem „Tak”. Przypominam sobie, że jeden ksiądz, gdy byłem dzieckiem powiedział do mnie: „Ty będziesz księdzem!” I tak obecnie jestem na początku drogi,
która prowadzi do tego celu, jakim jest kapłaństwo. Korzystając z okazji, pragnę prosić o modlitwę za mnie i za moich kursowych. Ja również
obiecuję modlitwę za Was.
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Nazywam się Maciej Amadeusz Kulesza. Urodziłem się 10 czerwca 1999 roku w Białymstoku.
Moje powołanie do kapłaństwa czułem od dzieciństwa. Jako dziecko zawsze bawiłem się
w „odprawianie Mszy św.” Po maturze poszedłem do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Zrezygnowałem 20 maja 2019 roku i zacząłem posługę
w swojej parafii jako organista. W wakacje odwiedziłem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach w Zakopanem. Była niedziela
seminaryjna. Przed Mszą św. spotkałem ks. wicerektora Przemysława Podlejskiego SAC i jednego z kleryków. Ten kleryk nagle podszedł do
mnie i zapytał: „może wstąpisz do nas?”, zatkało
mnie wtedy, bo poczułem, że to Maryja tak mnie
poprowadziła, bo rano modliłem się za Jej wstawiennictwem, aby mi pokazała, co mam robić.
Porozmawiałem z ks. wicerektorem i następnego
dnia dostałem telefon, że mogę przyjeżdżać na
postulat, mimo że już się zaczął. Teraz jestem
w nowicjacie i czuję się bardzo dobrze. Mam
pokój w sercu i czuję ducha wspólnoty. Moje
zainteresowania to: muzyka (szeroko rozumiana). Lubię grać na organach i gitarze, a także
lubię modlitwy po łacinie i język rosyjski.
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Nazywam się Szymon Rojek. Urodziłem się
29 października 2000 roku w Oławie. W tym
roku skończyłem liceum ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym. W pewnym momencie swojego życia zacząłem pytać Pana Boga,
jaka jest Jego wola, jaką drogę powinienem
obrać, aby być jak najbliżej Jego, a także służyć
Mu i Maryi. Wierzę, że Pan Bóg, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, w Swojej wielkiej miłości, pokazał mi, że Jego wolą jest, abym
Mu służył w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Ufając Mu i oddając się całkowicie Matce Bożej, Królowej Apostołów, odpowiedziałem
na Boże wezwanie. Interesuje mnie przyroda.
W wolnym czasie bardzo lubię czytać książki,
uprawiać sport, a także podróżować.

Oddaję… po raz
pierwszy
tekst

– syntetycznej relacji z mojego wysiłku. Dlatego
też już u początku delikatnie zapewniam... nie
redaktor naczelny
będę relacjonował wszystkich medytacji rekoleka wstępie poproszę Cię, Drogi Czytelnicyjnych. Ograniczę się do jednej, dosyć niestanku, o odrobinę empatii i stanięcie na
dardowej, a jednak dla mnie bardzo wymownej
moim miejscu. Masz przed sobą pięć
i najważniejszej. Zapraszam zatem do pobudzedni pełnych ciszy, modlitewnego skupienia
nia wyobraźni.
i poczucia, że zbliża się jedno z najważniejszych
Omadlając zbliżającą się konsekrację, zowydarzeń w Twoim życiu. Na ten czas postawiobaczyłem najpierw zadanie podstawowe. Wyobno przed Tobą następujące zadanie: razem
raźmy sobie ogromną ilość paczek, całe sterty
z Chrystusem opracuj Twoje, nowe Modus
kartonów. Moim zadaniem jest przenosić je, jak
Vivendi. Mówiąc, że
najwięcej.
Bóg
Masz przed sobą pięć dni pełnych stworzył mnie
to proste zadanie,
ciszy, modlitewnego skupienia i powołał do noz pewnością powiem
prawdę. Bo przecież
i poczucia, że zbliża się jedno z naj- szenia… do miłostaram się iść za Jezuskierowanej
ważniejszych wydarzeń w Twoim ży- ści
sem od wielu lat i (jak
na Niego, bliźnich
każdy) coś o tym te- ciu. Na ten czas postawiono przed To- i samego siebie.
bą następujące zadanie: razem
macie
powinienem
Nie muszę dodajuż wiedzieć. Mówiąc,
z Chrystusem opracuj nowe, Twoje wać, że zobaczyże to zadanie trudne…
łem siebie, stojąModus Vivendi.
powiem jeszcze więcego w miejscu
cej, bo przecież pomimo tych wielu lat wiedza
z paczką w rękach od wielu dni. Nie przenoszę,
jest nikła, a praktyka chyba jeszcze mizerniejsza.
a trzymam, więc nie wypełniam zadania i dodatNie zrażając się jednak tym, że intelektualizm
kowo jestem nim zmęczony. Obok zobaczyłem
etyczny Sokratesa nie jest do końca prawdziwą
Jezusa który przenosi je z prędkością szaleńca,
tezą, postanowiłem zabrać się do duchowej prajakby przy okazji zadając mi pytanie „Halo…
cy, a Ciebie zapraszam do wyjątkowo skrótowo
przepraszam, co Ty tu robisz?” Pomyślałem…
al. Paweł Strojewski SAC

N

Nasz Prąd

wow! Jaki On jest w tym cudowny. Ja też tak
chcę. Tak, kochać ile się da, nosić. Tak? To na
tym właśnie polega czystość. A jeśli będziesz
nosił z uporem jak Ja… to zapewniam Cię, że
owocem tego, będzie wytrwanie.
Wkrótce zobaczyłem siebie, nieudolnie
niosącego paczkę obok Jezusa. Coś nas jednak
bardzo różniło. Jezus poza paczką nie miał nic.
Ja… masę rzeczy w kieszeniach, plecaku i walizce. Zobaczyłem jak wiele rzeczy chcę mieć przy
sobie, a które uniemożliwiają mi skuteczne noszenie. Chcesz nosić coraz więcej i coraz lżej? To
zapraszam Cię do ubóstwa. Ubóstwa, które zapewni Ci więcej miejsca i możliwość noszenia
paczek Twoich, ale też i innych. Zapewni życie
we wspólnocie.
No tak… ale przecież ja to wezmę góra
jedną paczuszkę i zaraz jestem zmęczony. Najchętniej to niósłbym jedną jak najdłużej, żeby
mieć mało wyrzutów sumienia, a jednocześnie
szpanować, że noszę. A tych paczek jest dużo,
zdecydowanie za dużo. Spojrzałem w bok…
i wszystko jasne. Przecież obok idzie Jezus, który chce, by wszelkie troski przerzucić na Niego.
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Bo Jemu zależy na mnie. Jeśli uwierzysz, zaczniesz przyjmować wszystko jako posłuszny, bo
we dwóch to udźwigniemy. I tak oto… staniesz
się sługą, który nieuchronnie zbliża się do Mnie
ukrzyżowanego. Zadanie niełatwe. Wymaga
wiary, zaparcia się siebie, nieustannego kierowania się ku Jezusowi Ale jeśli chcesz możesz
zacząć tę drogę. Możesz przyrzec, oddać, poświęcić i złożyć w ofierze. Możesz zobowiązać się
do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Do wysiłku miłości, nadziei prostoty i wiary w Obecnego.
Jeden ze współbraci na kwadrans przed
rozpoczęciem mszy, w czasie której złożyłem
konsekrację, podszedł i powiedział: „Pamiętaj.
Pierwsza jak wieczna.” Po tak przeżytych rekolekcjach… mogę z o wiele większym spokojem
powiedzieć… tak. Chcę się z tym zgadzać. Chcę
być konsekrowany i chcę realizować w swoim
życiu charyzmat pallotyński.
Noś, bądź prosty i uwierz. Niby tak mało,
a jednak tak wiele.

Dużo i „nie—dużo”
tekst

Dk. Michał Owczarz SAC

P

ochodzę z malutkiej wioski na Lubelszczyźnie, w diecezji sandomierskiej, o nazwie Huta Józefów. W przeciwieństwie do
niejednego pallotyna, aż do momentu „okołowstąpieniowego” nie wiedziałem co to Pallotyni,
i do dziś chyba nie wiem. Świat, w którym wzrastałem był zdecydowanie inny niż rzeczywistość
seminarium pallotyńskiego w Ołtarzewie. Żyję
tu już sześć lat, kończąc powoli mój pobyt w tym
ośrodku „wychowawczo-opiekuńczym”. Zresztą
sam „ołtarzewski mikrokosmos” na przestrzeni
tych kilku lat zmieniał się i przybierał zdecydowanie różne od siebie kształty w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym.
Dzisiaj, w listopadzie 2019 roku, myślę
i piszę z perspektywy „ja dzisiejszego”. Pełny
obraz mojego widzenia spraw, o których chcę
powiedzieć byłby wtedy, gdybym miał czas
i przestrzeń, by podzielić się moim spojrzeniem,
z I, II, III… itd. roku. Ponadto ciężko obrać jest
jeden klucz opisu tak urozmaiconej rzeczywistości, dlatego, moje przemyślenia mogą chwilami
odbiegać od uporządkowanego charakteru.
Choć może dzięki temu, uchroni to przed nudnym tonem. Niemniej, z góry proszę o wyrozumiałość wobec wszelkich deficytów.

Ponad 5 lat w murach Wyższego Seminarium Duchownego to dużo i niedużo. Dla tych
kleryków, którzy mieliby dość tego miejsca,
i trawiłoby ich pragnienie wyfrunięcia na otwarte horyzonty świata, to dużo. Dla tych natomiast, którzy mieliby pragnienie jak najlepszego
przygotowania do kapłaństwa, to niedużo. Ciekawe, że oba spojrzenia nie muszą się wzajemnie wykluczać. Co osobowość, wrażliwość, to
odmienne zdanie. We mnie samym jest poczucie, że to dużo i niedużo.
Niekiedy mam bowiem wrażenie, jakby
minęło kilkanaście lat, z racji zmian, które dokonały się na głębinach mego życia, czy w osobach, miejscach, które opuściłem, przyoblekając
„szaty życia pallotyńskiego”. Mam w sobie jednocześnie niedosyt wiedzy, modlitwy, doświadczenia apostolskiego, przez co rodzi się wraże-
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nie, że formacja mogłaby trwać dłużej, ale to
sam, inni ludzie, Bóg… co może trwać do końca
chyba wrażenie, bo zdaje się, że chodzi o to, by
życia i nie tylko! Przytłaczało i paraliżowało
mogła być zdecydowanie zoptymalizowana do
konfrontowanie się z własną kruchością i grzegranic możliwości, w każdej z przestrzeni, z racji
chem, ostatecznie prowadząc niejednokrotnie
potrzeb osobistych nas przyszłych kapłanów,
do odnowy życia. Pomagały czasem studia, choć
a tym bardziej ludzi wśród, których będziemy
mam, jak pisałem, ogromny niedosyt wiedzy.
(lub nie) rozsiewać obecność Boga, mniej lub
Marzyłem i marzę o większej ilości czasu na
bardziej
dojrzale
czytanie. Ukochałem,
i owocnie.
Wchodzę na drogę życia pallo- choć to dla mnie
Aby nie unikać
tyńskiego i kapłańskiego w nie- niełatwe, poznawatego co najbardziej
nie nowych, cudnych
pożądane, czyli kon- zwyczajnym okresie historii, zarów- ludzi, bycie z nimi,
kretów… jednocze- no Kościoła, jak i wspólnoty pallo- i odkrywanie piękna
śnie nie rozwlekając tyńskiej oraz kapłańskiej. (…) Świat j a k i e
skrywają
niepotrzebnie,
pow sobie. Łaską było
pędzi, a ludzie, ich dusze również. dla mnie przynależedam litanię kilku
wydobytych z serca myśli o tych kilku latach
nie, adoracja, uwielbienie, słuchanie Boga, oraz
formacji.
współdzielenie wiary z braćmi we wspólnocie
Ja, Michał Maksymilian Owczarz, przeżymodlitewnej Nazaret. Wyzwaniem okazywało
łem te prawie 6 lat jako pasmo różnorakich
się, zdobycie na dystans wobec zdania innych,
walk, kryzysów, zmagań… i nie wstydzę się tego
nawet jeśli mieli słuszność. Poligonem, były
powiedzieć, czasem okupionych łzami czy bezchwile praktyk duszpasterskich, które przeżysennymi nocami. Choć po dziś dzień nie jest nie
łem posługując na rzecz ludzi w szpitalu, powiadomo jak silna, to ratowała zawsze wiara.
prawczaku, ze wspólnot modlitewnych, ofiar
Jednocześnie było to również pasmo zdobywahandlu ludźmi, bezdomnych. Pasjonującą
nia rozmaitych szczytów. Bezcenne były dla
i słodką, była każda okazja, by głosić, ożywiać
mnie rozmowy z mądrymi, wierzącymi współi rozpalać ogniem Ducha, mocą Słowa. Mógłbraćmi. Trudnością były głupie, niepotrzebne
bym tak jeszcze wymieniać i wymieniać… ale czy
nieporozumienia czy konflikty. Niesamowite
to istota..? Zawsze mogę odpowiedzieć na pytabyło odkrywanie tajemnicy, jaką jest człowiek, ja
nia, lub dopowiedzieć cokolwiek i komukolwiek
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jeśli dane mi będzie spotkać dobrego współrozzagubienie. Choć jest skłonność, by to zapudromówcę.
wać siłą, intelektem, techniką, atrakcyjnością,
Jedno jest pewne. Wchodzę na drogę życia
prawda jest silniejsza i wychodzi najmniej oczepallotyńskiego i kapłańskiego w niezwyczajnym
kiwanych momentach. Nie chcę powtarzać fraokresie historii, zarówno Kościoła, jak i wspólzesów czy wypowiadać katastroficznych wizji ale
noty pallotyńskiej oraz kapłańskiej. Podjęcie
mam prawo określić rzeczywistość w której żyję.
misji i wypełnienie pragnień Boga, nie oznacza
W kontekście tego wszystkiego wychodzi czy
tego samego co
czas spędzony w Ołta20/10/5 czy naOn wie lepiej, On ma już plan rzewie to dużo i czy
wet rok temu.
czy realnie
i strategię, a choć na kruchym owocnie,
Świat
pędzi,
przygotował mnie na
a ludzie, ich dusze materiale mego człowieczeństwa, to walkę o szczęście i dorównież. Zmiany ma potężną moc, by dokonać prze- bro ludzi, wśród których
następują na róż- pięknych i wspaniałych cudów swej postawi mnie Bóg przez
norakich poziodecyzje przełożonych.
łaski.
mach. Ma się wraWiem jedno, że nie
żenie, że nie idzie tego ogarnąć. Daje się odczuć,
wiem jak tak naprawdę będzie wyglądać moje
jakby ten zakątek świata, zwany Europą, duchożycie pallotyńskie i kapłańskie. Nie wiem jak
wo się zapadał. Choć czyni się tak wiele, to czy
będzie wyglądać posługa wśród ludzi. Niedawno
wszystko ma sens, również w Kościele… czy
jednak od mądrego benedyktyna dowiedziałem
wszystko owocuje… czy jest adekwatność między
się, że na tym polega posłuszeństwo Bogu, że nie
potrzebami ludzi i świata, wolą Boga, kondycją
wiedząc co nas czeka decydujemy się pełnić to
wewnętrzną oddanych Bogu, stanem wspólnot
czego pragnie On. On wie lepiej, On ma już plan
kościelnych, gorliwością i strategią apostolską,
i strategię, a choć na kruchym materiale mego
zmianami społecznymi, kulturowymi, cywilizaczłowieczeństwa, to ma potężną moc, by dokocyjnymi, a wreszcie manewrami przeciwnymi
nać przepięknych i wspaniałych cudów swej
życiu, miłości, zbawieniu…? Jest to niezmiernie
łaski. Nawet jeśli nie najlepiej wykorzystałem
trudne, by miarodajnie to ocenić, niezbadane są
czas, nie najlepszej formacji, to wszystko może
głębiny ludzkiego wnętrza.
pójść jak najlepiej, czyli zaprowadzić do zbawieNiemniej, trzeba powiedzieć, iż dostrzega
nia, bo ufam, że to On mnie wezwał.
się wielką samotność ludzi, głód miłości, przesyt
egzystencją, a niedosyt życia, pustkę, bezsens,
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W trosce o

powołania
tekst

al. Michał Jaworowski SAC
redaktor

więty założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Wincenty Pallotti, miał
wspaniałe pragnienia. Szerokie i dalekosiężne, a zarazem jakże głębokie. Ideały, jakie mu
przyświecały, a które pozostawił w dziedzictwie
nam, swoim duchowym potomkom, pozostawałyby jednak martwe, gdyby nie trafiały do serc
chętnych i zdolnych je przyjąć i dać wspaniałomyślną odpowiedź. Jeśli takich serc zabraknie,
dzieło Stowarzyszenia, a wraz z nim cała rodzina
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, umrze
śmiercią naturalną. A wtedy Kościół utraci jeden
z charyzmatów, jakimi ubogacił go Duch Święty.
Stąd tak istotna jest kwestia powołań,
a w szczególności modlitwy o nie, ale i troski
o tych, w których sercach Duch Święty już zasiał
to ziarno, a którym należy pomóc natrafić na
drogę, na której będzie ono mogło wzrastać.
Oczywiście, jako seminaryjna Grupa Powołaniowa nie mamy wielkich możliwości. Jedyne,
co możemy z siebie dać w tej kwestii, to modlitwa, pomoc w organizacji niektórych wydarzeń
przez Sekretariaty ds. Powołań, czy prosta, zwyczajna obecność to tu, to tam, w świecie realnym
czy wirtualnym; zwykłe świadectwo, dzięki któremu ktoś może zobaczyć, zainteresować się,
porozmawiać. Większość jednak “robi za nas”
Duch Święty; my mamy i usiłujemy, przy całej

Ś
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naszej nieudolności, być wobec Niego dyspozycyjnymi, tak, aby Jego zaproszenie, poprzez nasze ręce, mogło trafiać tam, dokąd On sam pragnie je posłać.
Pismo “Nasz Prąd” trafia do różnych rąk.
Czasami może się zdarzyć, że będą to ręce kogoś,
kogo Duch Święty wzywa właśnie, proponując
mu drogę pallotyńską, podpowiadając, że to
właśnie najlepsze dla niego, że to właśnie na tej
drodze będzie mógł zrealizować swe najgłębsze
pragnienia serca. Jeśli tak się stało z tym egzemplarzem, jeśli to właśnie Ty, który czytasz właśnie te słowa - nie wahaj się! Daj szansę Duchowi Świętemu i przyjmij Jego zaproszenie! Bo, jak
powtarzał za naszym Panem św. Wincenty Pallotti, “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało (Łk 10,2)”...

Dzieci
niechciane?
tekst

Ks. Krzysztof Wernicki SAC

O

d 20 lat jestem w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, od 18 lat żyję pallotyńską konsekracją, i w tym niekrótkim czasie niejednokrotnie usłyszałem z ust
różnych współbraci, że św. Wincenty Pallotti nie
chciał zakładać żadnego zgromadzenia, ani tym
bardziej nie chciał żadnej konsekracji zakonnej.
Sam z resztą powtarzałem te zdania przy różnych okolicznościach. W niedalekiej przeszłości
zostałem przynaglony przez współbraci kleryków, aby rozwinąć ten temat. To poprowadziło
mnie do pewnej refleksji, i tak proszę potraktować ten tekst – jako refleksję: czy SAC i jego
konsekracja są „niechcianymi dziećmi” Pallottiego?
Odpowiedź wydaje się bardzo prosta,
z naszego obecnego punktu widzenia, ale czy
rzeczywiście taka jest – prosta? Spróbujmy
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wejść w historię i odnaleźć sposób myślenia św.
Wincentego.
Na osi czasu istotnymi datami, momentami zwrotnymi w historii Dzieła Pallottiego są
1835 – 1837 – 1842 – 1844 – 1846. Używając
słowa „Dzieło”, mam na myśli wszystko, co Pallotti tworzył, ale w kluczu przyszłego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni).
W 1835 roku rodzi się w sercu św. Wincentego Pallottiego idea dzieła Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego, która ma zrzeszać
w swoich szeregach katolików różnego stanu
i pochodzenia, a celem jest ożywianie wiary
i rozpalanie miłości w sercach wszystkich wierzących. Miał to być masowy, uniwersalny ruch
apostolski. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostało podzielone na trzy klasy współpracowników, gdzie w pierwszej znajdowały się
wszystkie osoby (świeccy i duchowni), które całe
swoje życie podporządkowały pracy na rzecz
Zjednoczenia. Ta klasa była częścią centralną
oraz motorem całego Zjednoczenia i z tej klasy
zaczęła wyłaniać się powoli wspólnota księży
posługująca na rzecz Dzieła, ale nie miała ona
żadnego charakteru grupy zorganizowanej.
W tym momencie nie dostrzega się w całej koncepcji Dzieła, aby św. Wincenty Pallotti chciał
tworzyć jakąkolwiek nową kongregację zakonną.
Kiedy ks. Wincenty Pallotti został rektorem kościoła Neapolitańczyków Santo Spirito
w Rzymie i kiedy począł rodzić się pomysł na
założenie Kolegium Misyjnego, wtedy pojawia

się pierwsza wspólnota księży (czerwiec 1837) ze
Czytając powyższe informacje możemy
wspólnym zamieszkaniem: obok ks. Pallottiego
śmiało stwierdzić, że Stowarzyszenie księży
są jeszcze trzej duchowni, m. in. Ks. Melia. Nai braci nie było brane pod uwagę w pierwszych
dal nie pojawiają się myśli na temat nowej konlatach istnienia całego Dzieła św. Wincentego,
gregacji. W roku 1840 wspólnota księży przy
nawet na sposób domyślny. Więc skąd zmiana
Santo Spirito otrzymuje zgodę na przyjmowanie
w myśleniu Pallottiego?
kandydatów do Kolegium Misyjnego, w którego
Powodem były wszelkiego rodzaju nieposzeregach w roku
Podobnie trudności przy zakła- wodzenia Pallottiego,
1841 było piętnastu
napotkał w realidaniu Kolegium Misyjnego do- jakie
członków.
Przez
zacji Dzieła Zjednokonflikt ze Związ- prowadziły św. Wincentego do prze- czenie
Apostolstwa
kiem Lyońskim idea konania, że należy założyć wspólno- Katolickiego. ÓwczeKolegium Misyjnego tę na wzór zakonnej, aby Dzieło mo- sne władze kościelne
upadła, i w 1842 gło istnieć, i aby nie było podejrza- miały problem z przyroku we wspólnocie nym ruchem apostolskim. Można jęciem, rozumieniem
został tylko Wincen- pokusić się o zdanie, że Stowarzy- nazwy „Apostolstwo
ty Pallotti oraz ks.
Realizacja
szenie powstało jako „koło ratunko- Katolickie”.
Melia. Pod wpłymasowego, uniwersalwe” dla całego Dzieła Pallottiego.
wem pojawiających
nego apostolstwa stała
się konfliktów i kryzysów, Pallotti zmienia swój
się niemożliwa. Podobnie trudności przy zakłasposób myślenia i zaczyna rozważać pomysł
daniu Kolegium Misyjnego doprowadziły św.
o założeniu w Zjednoczeniu wspólnoty księży
Wincentego do przekonania, że należy założyć
i braci. W tym samym roku dołącza do Pallottiewspólnotę na wzór zakonnej, aby Dzieło mogło
go i Meli dwóch duchownych: ks. Auconi i ks.
istnieć, i aby nie było podejrzanym ruchem apoVaccari. W roku 1844 Pallotti i jego mała wspólstolskim. Można pokusić się o zdanie, że Stowanota otrzymała w darze kościół San Salvatore in
rzyszenie powstało jako „koło ratunkowe” dla
Onda, który stał się pierwszą oficjalną siedzibą
całego Dzieła Pallottiego. Św. Wincenty Pallotti
powstającej powoli kongregacji, która ma pobardzo chciał Zjednoczenia Apostolstwa Katolicświęcać się dziełom całego Zjednoczenia. W lakiego, które, aby mogło przetrwać trudny czas,
tach 1844 – 45 do wspólnoty dołączyło czterech
musiało być wsparte powstaniem Stowarzyszenowych księży: ks. Faá di Bruno, ks. de Geslin,
nia Apostolstwa Katolickiego. Kongregacja księks. Bandiera oraz ks. Chirelli. Jako datę powstaży i braci jest późnym, ale na pewno „chcianym
nia Stowarzyszenia (Kongregacji) przyjmuje się
dzieckiem” Pallottiego.
4.10.1846, dzień oficjalnego poświęcenia się
Przed oczyma widzimy wspólnotę StowaPallottiego i Vaccariego.
rzyszenia: kilku duchownych, nowy dom i kościół Zbawiciela na Fali, liczne działania apostolskie. Teraz ta wspólnota musi mieć coś, co będzie ją konstytuowało – zasady i reguły oraz akt,
który będzie ją jednoczył w działaniu oraz
wspólnym życiu – śluby, konsekracja.
Na samym początku Pallotti podaje, że
podstawową regułą życia nowopowstałej kongregacji ma być Ewangelia, czyli doskonałe życie
Jezusa Chrystusa. Pragnienia i dążenia Boskiego
Zbawiciela mają stać się pragnieniami wszystkich wstępujących do wspólnoty. Oprócz tego,
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Pallotti mówiąc o życiu wspólnym powoływał się
na obraz życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Napisane przez św. Wincentego Reguły dla potrzeb
instytucji powstających w Zjednoczeniu, po nowym zredagowaniu, przydały się dla kongregacji
księży i braci. Natomiast sprawa ewentualnych
ślubów miała swoją ewolucję: w latach 1846 –
49 Pallotti kilkukrotnie zmieniał akt konsekracji
oraz ilość przyrzeczeń w niej zawartych. Proces
ten zakończył się na wiele lat po śmierci Założyciela.
Pallotti nie chciał ślubów czy przysięgi dla
członków Zjednoczenia, choć w 1835 roku powstał akt oddania się Bogu w apostolstwie. Apostolska praca miała wynikać z miłości do Boga
i Kościoła. Podobnie rzecz się miała ze ślubami
we wspólnocie księży i braci. Św. Wincenty wymagał umowy, kontraktu, które miały zawierać
w sobie ofiarowanie się Bogu, Kościołowi i Stowarzyszeniu. Zamiast ślubów pojawiły się przyrzeczenia. W jego myśleniu jest dość nowatorska
idea: jeśli członek Stowarzyszenia chciał zerwać
kontrakt ze wspólnotą: bo się pomylił lub jego
gorliwość wygasła, mógł to zrobić bez żadnych
konsekwencji prawnych. Główną więzią ze
wspólnotą miała być miłość. Ten pomysł zainteresował kilku duchownych, chociażby ks. de
Geslin z Francji.
Przyrzeczenia nie pomniejszały duchowego
zaangażowania, ale miały na celu pogłębienie
życia wewnętrznego członków oraz miały oznaczać triumf Bożej Miłości. Miały być ochroną
apostolskiej gorliwości.
Gdzie i od kiedy bije źródło konsekracji
zaproponowanej przez naszego Założyciela?
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Duch konsekracji, doskonałe oddanie się Bogu
w Pallottim tliło się od samego początku, kiedy
rozpoznał w sobie boże powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego. Konsekracja dla św.
Wincentego była darem Bożej Miłości. Wincenty
chciał być zakonnikiem, ale mu na to nie pozwolono. Zdecydował się zostać duchownym diecezjalnym, ale idee życia zakonnego były ciągle
widoczne w jego duchowości. Jako kleryk, Pallotti złożył prywatne śluby na ręce swojego spowiednika i ojca duchownego. Już wtedy wiedział,
że wszystko zmierza do Miłości Boga i z niej wypływa, a motorem konsekracji jest przede
wszystkim wewnętrzne oddanie, poświęcenie
i ofiarowanie siebie Bogu. Od siebie i od innych
Wincenty oczekiwał wytrwałości.
W tym momencie jest zasadnym postawienie sobie pytania, czy Pallotti chciał konsekracji
w Stowarzyszeniu? Skoro myślenie Pallottiego,
co do powstania kongregacji księży i braci Zjednoczenia zmieniło się, to akt konsekracji jest
konsekwencją zmiany decyzji. Konsekracja pallotyńska jest głębokim obrazem duchowości Pallottiego. Św. Wincenty zakładając Stowarzyszenie i dając mu akt konsekracji, czyli styl, ducha
przyrzeczeń, dał całego siebie, swoją duchowość,
swoje pragnienia. Konsekracja składana w Stowarzyszeniu jest „chcianym dzieckiem” Pallottiego.
Dziecko niechciane nosi w sobie dużą ranę
odrzucenia, lęku i niepewności, a to prowadzi do
poczucia braku tożsamości. Mówienie, że Pallotti
nie chciał Stowarzyszenia i jego konsekracji może podważać tożsamość pallotyńską, a na pewno
ją osłabia. Zagłębianie się w historię, rozumienie
sensu i celu „naszego najmniejszego Stowarzyszenia” oraz wytrwałe życie duchem pallotyńskiej
konsekracji tę tożsamość nadaje i ją wzmacnia.

Sześć Słów
Maryi
tekst

al. Paweł Strojewski SAC
redaktor naczelny

S

towarzyszenie, od pierwszych dni istnienia, zostało powierzone Maryi, którą czci
jako Królową Apostołów. Jako tę, która
nie będąc kapłanem ani prorokiem, ani apostołem, poprzez posłuszeństwo Ojcu prześcignęła
wszystkich apostołów. Maryja jest zatem postawiona jako wzór dla duchowych dzieci świętego
Wincentego Pallottiego. Skoro tak… to czy można ujrzeć w życiu Maryi Panny wzór wypełniania
tego, co przyrzeka każdy pallotyn? Początkowo
podchodziłem do tego pytania dosyć sceptycznie. Przełomem była lektura komentarza do
Słowa Bożego autorstwa arcybiskupa Grzegorza
Rysia. W jednym z rozdziałów autor odwołuje
się do świętego Antoniego, który słusznie zauważa, że Maryja w ewangelii zabiera głos jedynie

sześć razy (jest to nawiązanie do motywu siedmiu słów wypowiedzianych przez Jezusa w czasie męki). Może fakt, że Maryja zabiera głos
sześciokrotnie wydaje się przypadkowo wiązać
się z sześcioma przyrzeczeniami składającymi
się na pallotyńską konsekrację. Niemniej jednak
uważam, iż refleksja nad maryjnymi sześcioma
słowami pozwala pallotynowi inaczej spojrzeć
na Maryję, a także na własne życie konsekrowane.
Pierwsze „słowo” Maryja wypowiada
w trakcie spotkania z aniołem Gabrielem w czasie zwiastowania: „Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża” (Łk 1,34). Święty Antoni pisze
w swym komentarzu, że są one wyraźną pochwałą dziewictwa - czystości. Myślę, że co do
tej cnoty Królowej Apostołów nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Maryja jest Matką Najczystszą, prawdziwą Apostołką Czystości, Najwspanialszą Dziewicą, oddaną Bogu w swoim
fiat, a jednocześnie pozostającą w związku ze
swym mężem Józefem. Jest dla nas nie tylko
wzorem życia w czystości, ale również drogą do
pełnego wypełnienia tego przyrzeczenia. Nie bez
przyczyny Pallotti pozostawił nam zapis o swych
duchowych zaślubinach z Matką Bożą. To od
Maryi powinniśmy uczyć się czystości, pozostając w duchowej relacji z Matką Pięknej Miłości.
Drugie zdanie Maryi zostało już wyżej
wspomniane: „Oto ja Służebnica Pańska, niech
mi się stanie według Twego słowa”. (Łk 1,38).
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Nie wiem, czy wśród całej listy świętych i błogosławionych jesteśmy w stanie znaleźć równie
doskonały przykład posłuszeństwa woli Bożej.
Anioł przychodzi, przekreśla większość zgodnych z przykazaniami planów na życie i spotyka
się z… pokorną zgodą. Ze zrozumieniem, że to
Ojciec wie, co będzie najlepsze dla Jego uczennicy. Jak bardzo maryjne posłuszeństwo wiąże się
z umiejętnością „czynnej bierności” – przyjmowania tego, co pojawia się w Jej życiu, otwartości na łaskę. Maryja to osoba, która potrafi patrzeć na świat oczami Pana Boga. I właśnie
z tego powodu wybiera bycie posłuszną, pokorną służebnicą.
Trzecie „słowo” Maryi jest w zasadzie nadecyzja podjęta w czasie zwiastowania, wystawet nie tyle zdaniem, co raczej jednym wielkim
wiająca Ją praktycznie na karę śmierci. Równie
hymnem uwielbienia. „Wielbi dusza moja Patrudna musiała być chociażby rzeź niewiniątek,
na…” (Łk 1, 46-55).
ucieczka do Egiptu
Odwołując się do wyżej
Jest to hymn osoby obdarowa- czy poszukiwanie
podkreślonego posłunej. Osoby, która sama z siebie zagubionego dwuszeństwa łasce, jest to potrafi być mała i słaba. Która rozu- nastoletniego Jemodlitwa wypływająca
zusa. Największym
mie,
że
to
Bóg
jest
tym,
który
zajz duszy świadomej tego,
sprawdzianem
muje się sprawami wielkimi. To On maryjnej wytrważe jest całkowicie bezjest Panem.
pieczna pod skrzydłami
łości była przede
Najwyższego. Jest to
wszystkim Golgohymn osoby obdarowanej. Osoby, która sama
ta. I jak Pallotti zachęcał w swych 33 punktach,
z siebie potrafi być mała i słaba. Która rozumie,
by członkowie Stowarzyszenia wytrwali w Stoże to Bóg jest tym, który zajmuje się sprawami
warzyszeniu jak Jezus, który nie zgodził się zejść
wielkimi. To On jest Panem. Prawdziwe, duchoz krzyża, tak również i Jego Matka, pełna pokory
we, ubóstwo. Wypełnienie słów Jezusa podkrei wytrwałości, trwała pod krzyżem Zbawiciela.
ślającego, że „bez Niego nic nie możemy uczyOstatnie dwa „słowa” pochodzą z ewangelii
nić” (J 15,5), przypominającego, że „Wasz Ojciec
Janowej, a konkretniej z drugiego rozdziału,
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujew którym została opisana scena wesela w Kanie
cie” (Mt 6,32), czyniące z Maryi córkę Ojca
Galilejskiej. Maryja przychodzi do swego Syna,
Przedwiecznego.
widząc problem innych osób. „Nie mają już wi„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec
na” (J 2,3). Widać tu wyraźnie współczucie osoTwój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk
bom potrzebującym. Z tym, co trudne, biedne
2,48). Czwarte „słowo” Maryi wskazuje na wieli słabe w życiu jej bliźnich idzie do Jezusa. Jej
kie zatroskanie o sprawy Boże, na wielką deterzatroskanie nie jestem zatem jedynie wspomniaminację Maryi w poszukiwaniu Syna, który zaginą wyżej wytrwałością, ale również służbą. Oczynął w czasie powrotu z Jerozolimy. Jej ból serca
wiście maryjny duch służby możemy zauważyć
i pragnienie odnalezienia Syna bardzo mocno
również w innych scenach, w których ona sama
wskazują na wytrwanie. Trzeba tu zauważyć, że
określa siebie mianem służebnicy. Maryja jest
życie Maryi u boku Jezusa nie było proste. Wieltą, która potrafi stawać na ostatnim miejscu
kiej determinacji wymagała od Niej nie tylko
w duchu uniżenia, służby, ale i solidarności. Tę
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solidarność w sposób szczególny widzimy
W życiu Maryi w sposób wyraźny ukazała
w ostatnim maryjnym zdaniu – pouczeniu pełsię „Boża ekonomia”. Ekonomia prowadząca do
nym zawierzenia -„Zróbcie wszystko, cokolwiek
oczyszczenia służebnicy poprzez ogołocenie,
wam powie” (J 2,5). Maryja nie tylko widzi poobdarowanie i coraz ściślejsze zjednoczenie ze
trzeby innych, nie tylko chce im zaradzić, ale
sobą w relacji wyłącznej. Królowa Apostołów
ponadto potrafi postawić się w sytuacji osób
powinna być dla wszystkich członków Stowarzypotrzebujących. Przekaszenia prawdziwym
zuje innym ludziom
wzorem życia konseKrólowa Apostołów powinradę, która wypływa
na być dla wszystkich członków kracją. Życia oddanez głębi Jej doświadczego Bogu, w którym
Stowarzyszenia prawdziwym
nia posłuszeństwa łasce.
człowiek „nosi w sowzorem życia konsekracją.
Maryjna troska, empabie konanie ChrystuŻycia oddanego Bogu, w któtia i wstawienie się
sa, aby życie Chrysturym człowiek „nosi w sobie ko- sa objawiało się w
u Syna jest przykładem
nanie Chrystusa, aby życie
wymiany dóbr duchoJego
śmiertelnym
wych. Jej zaangażowaChrystusa objawiało się w Jego c i e l e ” . Ż y c i a ,
nie sprawia, że tworzy
w którym On wzrasta,
śmiertelnym ciele”.
z innymi ludźmi wspólponieważ
ja
się
notę dóbr skoncentrowaną i skierowaną w spoumniejszam ze względu na Jego chwałę, zniszsób wyraźny na Jej Syna. Wyraźnie tę wspólnotę
czenie grzechu i zbawienie dusz. Maryi oddaje i
widać, gdy zajrzymy do jednego z ulubionych
zawierzam w sposób szczególny moją pierwszą
miejsc świętego Wincentego Pallottiego – do
konsekrację czasową w Stowarzyszeniu. Niech
wieczernika, w którym uczniowie przebywali na
ta, która jest wzorem czystości, ubóstwa, posłumodlitwie, mając wszystko wspólne i rozdzielaszeństwa, wytrwałości, ducha służby i wspólnoty
jąc każdemu, według jego potrzeby.
dóbr wyprosi potrzebne łaski na kolejne lata
pallotyńskiej drogi.

Drodzy Przyjaciele naszego Seminarium!

Zapewniamy Was o modlitwie w intencjach, które nam polecacie za pośrednictwem
naszej strony internetowej. Prośby te są szczególnie omadlane każdego dnia przez
seminaryjną Różę Różańcową.
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Czystość

tekst

al. Mateusz Wasiński SAC
Redaktor

W

chwili, gdy otrzymałem propozycję
od redaktora naczelnego, by napisać
na temat naszego pallotyńskiego przyrzeczenia czystości, nie byłem przekonany, że to
dobry pomysł. W tej propozycji było ukryte zadanie, by zgłębić ten temat nieco bardziej. Było
to wyjście ze sfery komfortu, przekonania, że
o czystości wiem wszystko. Patrząc z perspektywy czasu, było to dla mnie bardzo korzystne,
bowiem temat ten nie stał się tematem tabu.
Poczyniona refleksja przyczyniła się do akceptacji i zdrowego myślenia o swojej męskości i cielesności. Duży wpływ miał również udział w dyrektorium prowadzonym przez księdza Krzysztofa Wernickego SAC, na którym opracowywałem również ten temat.
Sobór Watykański II odwrócił wcześniejszą
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tendencję, by ubóstwo traktować jako pierwszą
radę ewangeliczną, skłaniając się ku czystości.
Czystość oznacza osiągniętą integrację w osobie,
a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym (KKK,
2337). Ta katechizmowa definicja ukazuje bogactwo, źródło radości i wyższego stopnia wolności płynącej z tego przyrzeczenia. Przyrzeczenie czystości jest związane z innymi przeczeniami i stanowi z nimi jeden system. Występuje
bowiem pokusa, by traktować je osobno, a także
ograniczać tylko do sfery ludzkiej seksualności.
A to przecież przestrzeń naszego serca jest głównym miejscem realizacji tego przyrzeczenia.
Uważnie przyglądam się czystości mojego
spojrzenia. Staram się widzieć oczami Jezusa,
więc próbuję dostrzegać w każdym dobro. Ważną przestrzenią jest wspólnota. Zdrowe relacje
ze współbraćmi są okazją do przyjaznego i wzajemnego powiernictwa. Ważna jest dla mnie
czujność w relacjach z kobietami. Dbam o to, by
były one transparentne.
Warto zauważyć, że życie w czystości po
grzechu pierworodnym jest ciągłą walką ze swoją naturą. Człowiek, który walczy ze słabością
przynosi chwałę Panu. Czystość jest więc wychodzeniem z grzesznych przywiązań, przekraczaniem samego siebie, by uzyskać większe dobro –
życie wieczne. Tak jak nie ma życia konsekrowanego bez kontemplacji, tak nie ma czystości bez
więzi z Bogiem i wiary w możliwość życia w celi-

wistości. Tej duchowej, w której przejawia się
bacie. Więź ta zakłada pokorną modlitwę o dar
Bóg, a którą często wypierają ze swojej świadoprzeżywania życia w czystości. W przeżywaniu
mości młodzi ludzie. To, że wybieram życie
przyrzeczeń pallotyńskich doświadczyłem jak
w celibacie ze względu na Jezusa, może pokazać
bardzo ważna jest modlitwa o bycie im wiernym.
innym ludziom, że Bóg realnie istnieje.
Czystość jest dla mnie zdolnością odpowieW duchowości pallotyńskiej celem przyrzedzi na miłość Boga. Będąc wolnym, mam
czenia czystości jest apostolska dyspozycyjność.
w sercu miejsce dla Bożej miłości. Celem czystoPrzejawia się ona w zewnętrznej i wewnętrznej
ści jest stanie się uczestnikiem miłości Chrystuwolności w pełniesa do Kościoła. Przyrzeczenie to zakłada oddaCzystość jest dla mnie zdolno- niu misji StowaMisja
nie wszystkiego, by
ścią odpowiedzi na miłość Bo- rzyszenia.
ta, to nie aktyww miejsce chaosu wproga. Będąc wolnym, jest
ność czysto matewadzić harmonię w ciele. Chaos pojawia się,
w moim sercu miejsce dla Bożej rialna, ale przede
gdy coś zatrzymuję dla
miłości. Celem czystości jest sta- wszystkim oparta
na otwarciu się na
siebie. Czystość jest więc
nie się uczestnikiem miłości
Bożą łaskę. Władla mnie wyzwaniem, na
Chrystusa do Kościoła.
śnie to otwarcie
które chcę odpowiedzieć
się na Boga - w przyrzeczeniu czystości - jest mi
ze względu na Jezusa. Wyzwaniem, które jest mi
najbardziej bliskie. Bowiem doświadczenie Bożej
dane jako pallotynowi. Nasz założyciel uzasadmiłości jest źródłem radości, która czyni czystość
nia, że skoro Bóg jest Istotną Czystością, to rówatrakcyjną i cały czas aktualną.
nież członkowie stowarzyszenia są zobowiązani
do takiego udoskonalenia siebie by być istotną
czystością. To udoskonalenie siebie w kulturze
przesiąkniętej kultem ciała jest niczym kojący
lek. Odwraca nasze dążenia względem ciała
w kierunku ducha. Pozwala mi również bardzo
konkretnie świadczyć o Jezusie. Spotykam się
bowiem często z niezrozumieniem ze strony
rówieśników, jak można żyć w celibacie. Moje
świadome naśladowanie czystości Jezusa Chrystusa staje się znakiem obecności innej rzeczy-
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Ubóstwo
tekst

al. Michał Jaworowski SAC

bezpieczeń, by dać się złapać w silne i opiekuńcze ramiona kochającego Ojca?
ytanie o moje ubóstwo to tak naprawdę
Wiele trudnych pytań. Każde z nich jest
pytanie o moją ufność: W czym lub kim ją
dobre, by podjąć na nowo decyzję nawrócenia.
pokładam? Czy w Bogu, jak to często
Choć trudne, są to jednak w gruncie rzeczy takie
(może zbyt) łatwo i chętnie deklaruję, czy w różpytania, od których nie wolno uciekać. W przenego rodzaju bożkach, którymi mogą być pieniąciwnym razie grozi mi uwikłanie się w inne, bardze, dobra materialne, ale też inni ludzie, ich
dziej skomplikowane kwestie: Czy to już grzech,
opinie, itd.? Czy swoczy jeszcze nie? Czy
Tych zaś, którzy odważyli się na wolno mi to mieć?
ją pewność i nadzieję
szalony ruch porzucenia wszyst- Czy mogę to wyrzucić,
na przyszłość czerpię
z własnych planów kiego, by w wolności, „bez trzosa, by kupić sobie nowe?
inwestycyjnych
torby i sandałów” pójść za głosem Skąd wziąć pieniądze?
(jakiegokolwiek roMoże lepiej sobie
Mistrza wszędzie tam, gdzie On ich gdzieś coś zatrzymać,
dzaju by one nie były), lub z porad zawezwie, otaczamy dziś czcią jako odłożyć, tak na wszelu wróżki, psychote- świętych i błogosławionych!
ki wypadek, jakby
rapeuty czy autorki
co...?
gazetowego lub internetowego kącika z poradaJak wiadomo, był już jeden taki apostoł,
mi? Czy mam odwagę porzucić wszystko, wykoktóry szukał zabezpieczeń, w swej zapobiegliwonać “skok wiary” w ciemność, bez żadnych zaści odkładał sobie kapitał na przyszłość (nie ze
swoich własnych środków, ale to już szczegół),
a w końcu sprzedał Mistrza i Przyjaciela za cenę
niewolnika, tylko dlatego, że w którymś momencie stracił do Niego wiarę i zaufanie. Dziś wielu
idzie jego śladami, przedkładając środki nad cel
i własne bezpieczeństwo (zresztą i tak jedynie
pozorne) nad misję zleconą przez samego Zbawiciela i Króla. Tacy giną jednak w mrocznych
odmętach historii Kościoła i świata. Tych zaś,
Redaktor
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którzy odważyli się na szalony ruch porzucenia
wszystkiego, by w wolności, “bez trzosa, torby
i sandałów” pójść za głosem Mistrza wszędzie
tam, gdzie On ich zawezwie, otaczamy dziś czcią
jako świętych i błogosławionych! To oni są dla
nas wzorem i wyzwaniem na dzień dzisiejszy.
Konsumpcjonizm, hedonizm, postmaterializm, czyli innymi słowy nasz zwyczajny, czysto
ludzki egoizm opanował dziś niemal cały świat.
Gdy człowiek odwraca się od Stwórcy, Najwyższego Źródła prawdziwej miłości, radości i życia,
nieuchronnie ginie w bagnie własnej samotności, której nie rozproszy żadna krótkotrwała
przyjemność, zabawka czy ideologia. Tylko autentyczny zwrot do Boga, czyli nawrócenie, może uratować człowieka przed samobójstwem.
Jednak cała ta drgająca od oślepiających
barw i ogłuszającego hałasu ciemność, jaka
w obecnych czasach zapadła nad Ziemią, ma
stronę pozytywną: nasze świadectwo ubóstwa,
czyli ufności pokładanej w Bogu, a nie w rzeczach stworzonych, może jaśnieć jeszcze wyraź-

niej, podobnie jak to było np. ze św. Franciszkiem z Asyżu czy ze św. Matką Teresą z Kalkuty,
których radykalizm zadziwiał ówczesny świat,
dając wielu do myślenia i gromadząc wokół nich
rzeszę naśladowców.
Ubóstwo to nadzieja złożona całkowicie
w Tym, który jako jedyny może i chce naprawdę
zapewnić nam wszystko. Tą, która zaufała Mu
jako pierwsza, jest pewna uboga dziewczyna
z małego miasteczka gdzieś na końcu świata,
której na imię Maryja. Niech Ona prowadzi
mnie i Ciebie drogami całkowitego zawierzenia
Bogu, który nie zawodzi nawet w obliczu pozornego zwycięstwa śmierci...
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Słodkie jarzmo
-posłuszeństwo
tekst

ks. Marcin Przywara SAC

przecież byłem studentem, ale teraz kiedy jestem już księdzem? Posłuszeństwo nabrało dla
mnie zupełnie nowego znaczenia, ponieważ zderzyło się ono z moją potrzebą autonomii i niezależności. Nie powiem, żeby było to dla mnie proste, choć nigdy nie miałem większych problemów z dostosowaniem się do obowiązków i panujących zasad.
amiętam jak na wykładach seminaryjnych
W czym w zasadzie wyraża się zatem nasze
i w czasie konposłuszeństwo
we
ferencji słyszawspólnocie
pallotyńW seminarium czymś naturalłem wiele o tym, że
Na początku
nym dla mnie było to, że jestem skiej?
ślub posłuszeństwa
oczywiście w tym, że
przez lata był uważa- zależny od wychowawców i przeło- przełożony
kieruje
ny w Kościele za naj- żonych, bo przecież byłem studen- mnie do konkretnej
ważniejszy i najbar- tem, ale teraz kiedy jestem już wspólnoty, a nie ja ją
dziej fundamentalny.
sobie
wybieram.
księdzem?
Wtedy nie do końca
Oczywistym jest to,
to rozumiałem (nie, żebym teraz wszystko doże mam możliwość dyskusji z Prowincjałem
skonale rozumiał), gdyż wydawało mi się, że
i przedstawienia swoich racji i ewentualnych
ubóstwo czy czystość są o wiele bardziej istotne.
Widziałem te dwa śluby jako sztandarowe
w życiu zakonnym – zakonnik musi być ubogi
i czysty, ale żeby od razu manifestować szczególnie posłuszeństwo…
Sporo zmieniło się w moim patrzeniu na
przyrzeczenie posłuszeństwa, kiedy sam zostałem księdzem i zamieszkałem jako wieczny profes we wspólnocie pallotyńskiej. W seminarium
czymś naturalnym dla mnie było to, że jestem
zależny od wychowawców i przełożonych, bo

Słodkie jarzmo, prowadzące do
wolności, czyli moje przeżywanie przyrzeczenia
posłuszeństwa.
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w pierwszej kolejności zależy, czy dany obowiązek duszpasterski zostanie spełniony, czy nie.
Czy Eucharystia będzie sprawowana w sposób
godny i pobożny, czy nie. Czy katecheza będzie
ciekawym spotkaniem z człowiekiem, czy tylko
zaliczoną godziną lekcyjną wpisaną do ewidencji.
Tutaj dotykamy, moim zdaniem, fundamentu przeżywania przyrzeczenia posłuszeńobiekcji, jednak ostateczne słowo należy właśnie
stwa, a mianowicie relacji z Jezusem. W końcu
do niego. Zostałem zatem skierowany jako neożycie radami ewangelicznymi ma mnie doproprezbiter do parafii Zesłania Ducha Świętego do
wadzić do szczęścia, a nie do niewoli. To moja
Otwocka, by podjąć posługę wikariusza. Drugą
relacja z Jezusem warunkuje czy posłuszeństwo
decyzją przełożonego (tym razem rektora mojej
będzie dla mnie uwolnieniem od codziennych
wspólnoty) była kwestia podjęcia przeze mnie
dylematów i trosk, czy uciemiężeniem i zniewopracy katechety w szkole podstawowej. Tu rówleniem, odbierającym radość z posługi.
nież mogłem wypowiedzieć się, co o tym sądzę,
Kiedy myślę o mojej posłudze kapłańskiej,
choć doskonale wiedziałem, że wikariusz w tej
choć doświadczenie mam jeszcze niewielkie,
parafii po prostu od lat uczył w szkole i wchodzę
mogę powiedzieć, że bywa różnie. Nie jesteśmy
w pewne schematy, do których powinienem się
ludźmi idealnymi i przeżywamy to przyrzeczenie
dostosować.
w różny sposób. Raz wszystko idzie łatwo i bez
Posłuszeńproblemu
zgaChodzi
o
proste
i
codzienne
„nie
stwo wyraża się
dzam się na decychce mi się”. Największym wyzwa- zje przełożonego,
również w bardziej prozaicznych niem, z którym muszę się mierzyć nie a czasem, kiedy
sytuacjach, takich jest zgoda albo jej brak ze strony prze- zmęczy mnie szkojak podejmowanie
ła czy parafialna
łożonego, ale moje własne lenistwo posługa mam opór
prostych
zadań
duszpasterskich i wygodnictwo.
w przyjęciu jakiejczy konkretnych
kolwiek
sugestii
wyzwań, jakie niesie ze sobą życie parafialne. Tu
czy propozycji. Tak już po prostu jest. A najważteż mam możliwość dyskusji i wolnego wyrażeniejsze w tym wszystkim to być wiernym Jezusonia swojego zdania, choć wiem, że moje życie
wi, bo to On jest tym, dla którego warto się stakonsekrowane nie jest „koncertem życzeń”, ale
rać i walczyć ze sobą. Z Nim posłuszeństwo czy
wspólnym budowaniem wspólnoty wiary.
jakakolwiek inna rada ewangeliczna staje się
W tym kontekście należy podkreślić, że
słodkim jarzmem.
wypełnianie przyrzeczenia posłuszeństwa wiąże
się z konkretnym wysiłkiem. Nie chodzi od razu
o to, co wielokrotnie w formie żartu powtarzano
nam w czasie nowicjatu, żeby sadzić pod posłuszeństwem kapustę czy marchewkę korzeniami
do góry. Chodzi o proste i codzienne „nie chce
mi się”. Największym wyzwaniem, z którym
muszę się mierzyć nie jest zgoda albo jej brak ze
strony przełożonego, ale moje własne lenistwo
i wygodnictwo. Bo to w gruncie rzeczy ode mnie
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Wytrwanie o skisłym
mleku
tekst

al. Rafał Kucharski SAC

Z

pewnością nie jest czymś łatwym—pisać
o wytrwaniu, mając za sobą tak niewielki
okres życia w Stowarzyszeniu, jednak
artykuł ten napiszę nie jako nauczyciel, ale jako
uczeń. Uczeń-idealista, który mimo tego co czasami widzi w naszym środowisku wierzy, że to,
o czym mówi Pallotti to nie jest „pic na wodę”.
Dlatego swoje rozważania oprę o słowa naszego
Ojca; nie zabraknie również fundamentu Ewangelii, na której nasz Założyciel budował wszystko, co stworzył i nam zostawił. Dlatego zapraszam do wspólnej drogi rozważań i spojrzenie,
chociażby cząstkowe, na temat jednego z naszych przyrzeczeń.
Oby wytrwać, jakoś będzie…
„Jak już mnie wyświęcą…/ jak już mnie
dopuszczą do konsekracji…/ kiedy prowincjał
przeniesie mnie na inną placówkę…/ jak dostanę nowe oficjum i inne praktyki…/ kiedy będę
miał mniej katechez w szkole…/ kiedy ta wspólnota się zmieni…tak, wtedy to już Jezu pójdziemy na całość, wtedy naprawdę się wypalę do
końca, poświęcę wszystkie siły i czas. Teraz to
nie ma sensu, ta sytuacja, w której jestem…
hmm ona, wiesz, nie sprzyja, ale jak się zmieni,
to wtedy rozwinę skrzydła, wtedy będę CAŁY
TWÓJ, wtedy będę święty.” Takie i tym podobne
myśli mogą towarzyszyć każdemu z nas, to jest
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okropna pułapka, ponieważ takie rozważania
wyrywają nas z TU i TERAZ, w którym jest obecny Bóg, w którym czeka na nas łaska. Może trochę to dziwne, że rozpoczynam od tego, czym
wytrwanie nie jest, jednak uważam to za bardzo
ważne. Można trwać w Stowarzyszeniu
5, 10, 30 , albo i 50 lat, a z pallotyńskim wytrwaniem mieć niewiele wspólnego. Bo żeby wytrwać, to trzeba mieć najpierw w czym. Uważam,
że najbardziej niebezpieczną, bo niezauważalną
pułapką dla tego przyrzeczenia jest letniość.
Odejście ze Stowarzyszenia wtedy jest tylko konsekwencją i formalnym dopełnieniem tego, co
działo się w sercu dużo wcześniej. Dotyczy to
zarówno profesów wiecznych, jak i czasowych.
Co? U czasowych? Tak, też, ponieważ nie wierzę
w dobre rozeznanie powołania, kiedy ktoś przeżywa formację na pół gwizdka, a po roku (albo
więcej) nagle coś go oświeca i oznajmia, że to nie

jego powołanie. I nawet może mieć rację, że ma
wrażenie, że to nie jego droga. Bo jeśli ktoś wegetował, to faktem jest, że nie jesteśmy powołani
do wegetacji, którą nazywamy „wytrwaniem”.
Może lepiej się pożegnać z wegetacją, budząc się
do życia pełnego i „na serio”, zamiast próbować
poradzić sobie z ospałością, opuszczając SAC
i licząc, że obudzisz się w świecie.
Trafiony piorunem-obudzić się.
Dnia 20. listopada 1841 roku w trakcie
Uważam, że to mogą być środki nie tylko
rekolekcji dla proboszczów i spowiedników na
prowadzące do wytrwania w powołaniu, ale moMontecitorio św. Wincenty, mówiąc o wytrwagące również służyć jako swoisty termometr,
niu, podał bardzo
wskazujący czy trzykonkretne i, uważam,
Można trwać w Stowarzysze- mam temperaturę
że całkowicie dla nas
niu 5, 10 ,30 , albo i 50 lat, a z 36,6, czy też trochę
osiągalne, praktyczne
oziębłem. Bo ze
pallotyńskim wytrwaniem mieć złamanym przyrześrodki, które w tym
niewiele wspólnego. Bo żeby wy- czeniem wytrwania
pomagają. Oczywiście,
nie mówił w tym miejtrwać, to trzeba mieć najpierw jest też trochę jak
scu konkretnie o przymleka
w czym. Uważam, że najbardziej zwtrzymaniem
rzeczeniu wytrwania,
nieodpowiednich
niebezpieczną, bo niezauważalną warunkach. Problejednak
myślę,
że
pułapką dla tego przyrzeczenia mem jest to, że nie
one pomogą również
w przeżywaniu naszej
zostały one zachojest letniość.
konsekracji.
wane i mleko skisło.
Środki, które podaje Wincenty:
Samo zaś wyrzucenie go to tylko konsekwencja
Medytacja *nasze Prawo SAC mówi wyraźbraku odpowiednich warunków. Podobnie jest
nie o codziennej półgodzinnej medytacji
z wytrwaniem, które jest niemożliwe bez odpoModlitwa *spotkanie czy obowiązek?
wiednich warunków. Może warto przyjrzeć się
Codzienne nawiedzenie [Najśw. Sakratym warunkom/środkom, które zostawił nam
mentu] *niestety tłumów nie uświadczymy
Wincenty.
w kaplicy pallotyńskiego WSD i innych naszych
W tym kontekście przytoczę słowa naszego
domach
Ojca, które wskazują na fundament naszego
Msza św. *z tym punktem może się wydazapału w zaangażowaniu się „na całego” w cować nie miewamy problemu, ale czy Eucharystia
dzienność.
jest naprawdę dla nas tym, czym powinna być„Ujęci nieprzebraną miłością Boga, powintzn. źródłem i szczytem?
niśmy zawsze objawiać swą miłość, korzystając
Studium *to słowo w naszym środowisku
wciąż coraz to bardziej ze wszystkich Jego darów
bywa witane w obiegu lekkim uśmieszkiem
natury i łaski, aby Go więcej kochać i wysłaUmartwienie [przy posiłkach] *czy w ogóle
wiać.”(św. Wincenty Pallotti).
coś z umartwienia w moim życiu można znaKtoś powie może: „To jest jeden z tych
leźć?
słodkowatych fragmentów Pallottiego, nie prze*tekst po gwiazdce napisany kursywą to
sadzajmy i stąpajmy mocno po ziemi”. Jeśli jemój dodatek dla uszczegółowienia
steś mądrzejszy od świętego, to stąpaj sobie daPallotti dodał również przestrogę przywolej po swojemu, proszę bardzo. Wincenty, jako
łując słowa: „Ducha nie gaście!” [1 Tes 5, 19].
fundament, wskazuje miłość Boga, która obja-
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wia się w Jego hojności względem nas. Bóg coteż pomogło mi wytrwać w trudnych chwilach.
dziennie obsypuje nas „darami natury i łaski”.
Są to jedne z najmocniejszych słów Pallottiego
Nie wierzysz? A może nie widzisz? Pierwszy dar
jakie znam:
natury - otwierasz oczy, kolejny - bierzesz od„Kiedy Pan nasz Jezus Chrystus konał za
dech, następny - samodzielnie możesz wstać
nas na krzyżu, zbliżali się do Niego Jego wrogoi klęknąć. Każdy dostał inteligencję, pamięć,
wie mówiąc: „Jeśliś Synem Bożym, zstąp z krzywrażliwość,
czas,
ża” (por. Mt 27, 40),
Konsekracja pallotyńska to lecz On, wykrwawiołóżko, jedzenie, kawielka łaska i dar od Boga dla ny, umarł dobrowolplicę pod nosem
i wiele, wiele innych.
Ciebie, ale może stać się ona nie- nie na krzyżu. Gdyby
Dary łaski: modlitwa
smaczna, niewyrazista, a nawet więc nasi duchowi
(której nigdy nie
nieprzyjaciele mówili
obrzydliwa. Jej koniec natomiast nam: „Zstąp z krzyża
rozpoczynasz
bez
może być taki jak wina zmiesza- doskonałego zachoinicjatywy Boga, na
którą też możesz nie
nego ze sporą ilością wody, prze- wywania przepisów
odpowiedzieć), Eustanie po prostu smakować i wy- stowarzyszeniowego
charystia i sakrażycia, zstąp z krzyża
plujesz je z ust.
ment
pojednania,
pokornego, ubogiego
charyzmaty i dary
i mozolnego życia
Ducha Świętego, wiara, nadzieja, miłość… kolejw Stowarzyszeniu”, to z miłości do Pana naszego
ne i kolejne. Nic z tych rzeczy sobie nie zawdzięJezusa Chrystusa, ufni w Jego wszechmocną
czasz, wiele marnujesz, innych nie zauważasz,
łaskę i w potężne orędownictwo Najśw. Maryi
a co z tym robisz?
Panny, Aniołów i Świętych, mamy, zwyciężywszy
Dlatego po raz kolejny zachęcam Cię branieprzyjacielskie pokusy, aż do śmierci wytrwać
cie, aby Twoja konsekracja i codzienne wybory
w Stowarzyszeniu, w doskonałym przestrzeganiu
były jak dobre wino, bez rozcieńczania wodą.
przyjętych zasad życia, przybici do krzyKonsekracja pallotyńska to wielka łaska i dar od
ża duchowo wraz z Panem naszym Jezusem
Boga dla Ciebie, ale może stać się ona niesmaczChrystusem. On zasiadając teraz w chwale po
na, niewyrazista, a nawet obrzydliwa. Jej koniec
prawicy Ojca, chce, byśmy i my, po upodobnienatomiast może być taki jak wina zmieszanego
niu się do Niego w życiu pokornym, ubogim,
ze sporą ilością wody, przestanie po prostu smapracowitym, wzgardzonym i ukrzyżowanym na
kować i wyplujesz je z ust. Zrobisz ze swoją kontej ziemi, byli do Niego podobni w chwale przez
sekracją to, co Bóg czyni, z tymi, którzy wybrali
całą wieczność. Amen.”(św. Wincenty Pallotti).
letniość (Ap 3, 15-16).
Jeśli czujesz, że wybiła godzina przebudzenia ze snu, prośmy razem, żeby Duch Święty
rozdarł niebiosa i zstąpił (Iz 63, 19). Niech nami
trochę wstrząśnie, niczym piorun, bo nam tego
naprawdę potrzeba.
Krzyż i śmierć jak Jezus-po pallotyńsku.
Zakończę słowami, co do których wierzę,
że wpadły mi w ręce w odpowiednim momencie,
trafiły mnie jak grom z jasnego nieba. Wręcz
jakby sam Założyciel mnie upominał i radził, co
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Wspólnota
dóbr
tekst

ks. Marcin Krzysztoszek SAC

W

pallotyńskim Prawie przyrzecznie
wspólnoty dóbr zostało ujęte w następujący sposób: „Nasze Stowarzysze-

nie stara się mieć takiego samego ducha, jaki
ożywiał pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusowych (por. Dz 4,32). Przez wspólnotę dóbr duchowych i materialnych członkowie usiłują osiągnąć głęboką jedność we wspólnocie i skuteczniejszą działalność apostolską” (Prawo SAC
p.37). W codzienności nie sposób odczytywać
go inaczej niż przez pryzmat całości naszej konsekracji, a zwłaszcza stwierdzeń : „Dla większej
chwały Boga…” oraz „oddaję, poświęcam i składam w ofierze..”. Każde nasze przyrzeczenie jest
poprzedzone tym elementem. Oddanie i poświęcenie brzmi iście wspaniałomyślnie, ofiarniczość

natomiast tchnie niespokojnym duchem teorii
Rene Girarda. O ile łatwiej mi sobie wyobrazić,
że każdego dnia spotykając współbraci, spotykam ofiary, o tyle spojrzeć na samego siebie
przez ten pryzmat już trudniej. Choć przyrzeczenie wspólnoty dóbr nie jest jednym z pierwszych, to jednak nie umniejsza to jego rangi.
Możliwe, że jako pierwsze skojarzenie będziemy
myśleć o rzeczywistości stricte materialnej
(wspólne jedzenie, wspólnotowe samochody,
dobra domu itp.). Jednak można spojrzeć trochę
szerzej. Jakbyśmy to, co jest naszym dobrem
ogarnęli szerszym zakresem? Może się okazać,
że każdy z pallotynów jest obrzydliwie bogaty.
W pierwszym tomie Pism naszego założyciela
znajdujemy prośbę skierowaną do Piusa IX, aby

Pobożne Stowarzyszenie miało udział
w dobrach duchowych wszystkich zakonów mniszych, braci i kleryków regularnych oraz zakonów laickich (Pisma Pallottiego Tom I, p. 673674). Widzimy zatem, że Założyciel najpierw
starał się o wspólnotę duchową z całym Kościołem, zanim jeszcze Stowarzyszenie nabrało konkretnych kształtów.
Mamy także mnóstwo darów i talentów,
a konsekracja niejako na nas wymusza dzielenie
się tym, co posiadamy. Niebezpieczeństwem jest
stwierdzenie, że ja nie mam co dać Stowarzysze-

Nasz Prąd

niu i Kościołowi. Czujemy się wówczas uspraNa koniec chciałbym się podzielić pewną
wiedliwieni przed jakimkolwiek rozwojem,
refleksją. W ostatnim czasie dane nam było się
a w związku z tym przed jakimś rodzajem niedospotkać z przedstawicielami zakonu Braci
godności, czy wręcz bólem. Tworzenie kultury,
Mniejszych Kapucynów, zaczęliśmy wówczas
tej duchowej także, wymaga od nas nałożenia na
rozmawiać o charyzmatach naszych zgromasiebie pewnego przymusu, przekraczania władzeń. Jako, że św. Wincenty był przeniknięty
snych ograniczeń, co nie zawsze wiąże się z przyduchem franciszkańskim, łatwo było nawiązać
jemnymi doznakontakt. Gdy poMamy
także
mnóstwo
darów
i
taniami. Zostawiadzieliliśmy się tym,
lentów, a konsekracja niejako na ż e P a l l o t t i
nie też dla siebie
całego bogactwa
nas wymusza dzielenie się tym, co po- „załatwił” nam
wewnętrznego,
udział w dobrach
siadamy. Niebezpieczeństwem jest
jest niebezpieczduchowych wszyststwierdzenie, że ja nie mam co dać Sto- kich jemu współne dla tego, kto
warzyszeniu i Kościołowi.
tak
postępuje.
czesnych zgromaTrudno jest się
dzeń, jeden z zarozwijać nie widząc swoich sukcesów i nie dokonników stwierdził: „Jesteście chyba najbarświadczając satysfakcji z podejmowanych dziadziej obdarowanym stowarzyszeniem życia konłań. Zdecydowanie nie jest ani rozwojowe, ani
sekrowanego w Kościele”. Trudno nie przyznać
wspólnototwórcze bierne podejście do przyrzemu racji.
czenia wspólnoty dóbr. Jeśli tylko korzystam
z twórczości współbraci, to staję się niejako grabieżcą, a całe moje działanie może się przejawiać
tylko w tym, że innym pozwalam łaskawie wykonywać ich pracę i obowiązki. Czyż nie jest to
bliższe Manuskryptom paryskim Karola Marksa,
niż prawu, które ma ożywiać Duch Święty?

№ 94

Duch Służby

tekst

dk. Jan Jabłuszewski SAC
Redaktor

W

iele instytucji świeckich posługuje się
licznymi hasłami i sloganami, które
mają przykuć uwagę potencjalnych
klientów i interesantów. W naszym pallotyńskim życiu musimy uczyć się każdego dnia, że
"większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego
swego", "zbawienia dusz", "zniszczenia grzechu"
i "nieskończonej chwały Bożej" nie zdobędziemy
reklamą i hasłami, pięknym zapisem w naszym
prawie czy pobożnymi życzeniami. Ideały, które
nas inspirują i które wskazał św. Wincenty Pallotti możemy osiągnąć jedynie przez realizację
zobowiązań, które każdy pallotyn przyjął na

Nasz Prąd

siebie w dniu pierwszej konsekracji. Realizację
Wtedy tylko można mówić o duchu służby
każdego z sześciu przyrzeczeń.
w miłości Chrystusa Pana, gdy wypływa on
Wsród nich widnieje "duch służby w miłoz osobistego spotkania ze Zbawicielem w cości Chrystusa Pana". Przed oczyma staje nam
dziennej Eucharystii, rozmyślaniu, Liturgii GoChrystus, który "nie przyszedł, żeby Mu służono,
dzin (dla duchownych), adoracji i pallotyńskich
lecz aby służyć". Duch służby nie jest tylko zwymodlitwach, które gromadzą nasze wspólnoty.
kłym wypełnianiem powierzonych obowiązków
zgodnie z dekretem Wyższego Przełożonego, ale
Jest to nieustanne wyzwanie, podjęcia
jest to wypełnianie ich z miłością i pasją, z jakimi
i realizacji którego sobie i wszystkim moim
Chrystus spełniał swoje posłannictwo na ziemi.
Współbraciom życzę, ad infinitam Dei gloriam!
Przyrzeczenie ducha służby powinno charakteryzować się w życiu każdego pallotyna poszukiwaniem tych, którzy są
Ideały, które nas inspirują i któz dala od Chrystusa,
re wskazał św. Wincenty Pallotti
ale i sposobów na
dotarcie do nich. możemy osiągnąć jedynie przez reaSposobów na rozpalizację zobowiązań, które każdy pallanie wiary i miłości
lotyn przyjął na siebie w dniu pierww sercach ludzkich,
często
ostygłych szej konsekracji. Realizację każdego
i oschłych wskutek z sześciu przyrzeczeń.
niewiary, utraty nadziei, bądź spotkania z człowiekiem, który zbytnio służbą na rzecz bliźniego się nie trudził.
Duch służby jest wyzwaniem. Wyzwaniem
szczególnie wobec tych, którym ciężko służyć ze
względu na oschłość i niewdzięczność. Jest wyzwaniem w przestrzeni wspólnotowej, parafialnej, osobistej. Nie oznacza on nadmiernego aktywizmu. Duch służby powinien wpływać z osobistej relacji z Chrystusem każdego pallotyna.
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Przy Królowej Apostołów
rozważania różańcowe

1. Zwiastowanie NMP
Postawa Maryi jest wprost zadziwiająca. I nie tylko dlatego, że młoda dziewczyna zostaje zaproszona
do zaangażowania się w niemożliwe. Dowodem prawdziwości maryjnego zawierzenia jest to, że to nie
ona staje się głównym wykonawcą objawionego planu. Maryja wie, że tylko Bóg jest w stanie spełnić
swój zamysł.
Pomyślmy o tym, iż naszym jedynym zadaniem w życiu jest zrobienie miejsca Bogu, który obiecuje
nam życie i spełnia dane słowo. Nasza aktywność jest jedynie zgodą na prawdziwe działanie, na łaskę
Boga, który w ukryciu, niejako pod naszymi czynami, dokonuje stokrotnie więcej.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
Św. Ireneusz napisał, iż chwałą Boga jest człowiek, który żyje, zaś chwałą człowieka jest życie dla Boga.
Maryja udająca się do swej krewnej idealnie obrazuje piękno tego zdania. Tak często opisujemy naszą
drogę do świętości jako bardzo trudne zadanie. Jednak ta wielka misja składa się przede wszystkim
z prostych, codziennych detali. Okazuje się, iż świętość człowieka nie tyle objawia się w zmianie ilości
dobrych czynów czy modlitw, ale w zmianie jakości. Świętość objawia się w zrozumieniu prawdy, iż jak
Bóg cieszy się widząc dobro, którego pragnę i które czynię, tak ja powinienem żyć radością z tego, że
mogę działać dla Niego, wypełniać Jego wolę w moim szarym, codziennym życiu.
3. Narodzenie Pana Jezusa
Jeden z księży pallotynów powiedział kiedyś w czasie kazania, iż „największym szczęściem człowieka
jest widzieć Boga, dostrzegać Jego istnienie w świecie”. Spróbujmy wyobrazić sobie Maryję, która
z czułością przygląda się maleńkiemu Bogu. Czy umiemy jeszcze wzruszyć się wiarą, rozradować byciem chrześcijaninem? Być może celem naszej modlitwy różańcowej nie jest to, byśmy coś wyprosili,
jakoś spędzili czas, ale spróbowali dostrzec Boga, nawet jeśli jawi się nam jako słaby, mały, niepanujący nad światem… taki właśnie jest Jezus ze stajenki betlejemskiej.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Myśląc o tej tajemnicy, warto zastanowić się, na czym właściwie polega bycie ofiarowanym Panu Bogu?
Człowiek poświęcony Stwórcy jest jak mały Jezus w rękach Symeona. Jest całkowicie zależny od tego,
który nie może uciszyć radości wypływającej z faktu, iż maleńkie dziecko nareszcie trafiło do jego rąk.
Być może nasza modlitwa różańcowa powinna być dla nas zaproszeniem do takiej właśnie postawy. By
spojrzeć na nasze życie, problemy, nadzieje z perspektywy osoby przypominającej puste naczynie. Osoby, która ma tylko to, co zostało w nią wlane przez Boga. Która znajduje się w Jego rękach
i jest pewna tego, że wszystko, cokolwiek może ją spotkać, spotyka się również z łaską udzielaną przez
zakochanego w nas Ojca.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Abp Fulton Sheen w jednej ze swoich książek napisał: „Gdyby zwierzę mogło mówić, rzekłoby do rośliny: „Jeśli nie dasz się zjeść będziesz tylko istnieć. Jeśli zaś pozwolisz się zjeść, zaczniesz żyć we mnie
i uczestniczyć w moim życiu”. To samo zdanie Bóg kieruje do każdego człowieka”. To dlatego dwunastoletni Chrystus mówi swoim rodzicom o tym, że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. W naszym Panu istniało wielkie pragnienie udzielania się, trwania w Bożej obecności. Źródłem prawdziwej
radości chrześcijańskiej jest właśnie ta postawa. Postawa pragnienia zjednoczenia z Bogiem i pełnienia
Jego woli w tym, co nas spotyka.
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Zakonnicy,
diecezjalni, czy…?

tekst

ks. Artur Stępień SAC

W

czasie ciągłego uświadamiania sobie
potrzeby odnowienia życia konsekrowanego, poprzez powrót do korzeni
charyzmatu, pytanie postawione w tytule jest
zasadne i wymagające refleksji. Potrzeba ta nie
wynika jedynie z ciekawości historycznej, ale
przede wszystkim z pragnienia spójności życia
pallotyńskiego dziś z zamysłem Założyciela. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest o tyle
istotna, o ile pozwoli dotknąć prawdy leżącej
u początku wspólnoty oraz będzie motywacją do
dbania o świeżość naszego „dziś”. Od tego zależy
nasza przyszłość w wymiarze powołań oraz charyzmatyczna efektywność. Pallotti dał początek
wspólnocie Zjednoczenia, w której przewidział
ustronia dla żyjących wspólnie osób składających przyrzeczenia. Miało to być miejsce wspól-

№ 94

nego życia, podporządkowanego jednak celowi
podstawowemu, jakim było apostolstwo. Pisze
o tym wyraźnie w swoim Testamencie duchowym.
Część centralna
Same zapiski Pallottiego dają wyraźną
wskazówką odnośnie postawionego problemu.
Wystarczy wspomnieć jedynie ośmiostronicowy
dokument zaopatrzony inicjałami AIDG, niosący
tytuł: „Krótki regulamin dotyczący przygotowania się do życia w stanie zakonnym” Mimo obecności różnych nazw kojarzących nam się z klasztorem, Pallotti początkowo nie miał zamiaru
powoływać do życia nowej wspólnoty życia konsekrowanego. Zarodek takiej idei możemy dostrzec w powołanej do istnienia tzw. „części centralnej”. Sytuacja pokazała Wincentemu, że wyodrębnienie grupy księży i braci i nadanie jej
roli „motoru”, jest konieczne. Nie oznacza to, że
„kongregacja” powstaje dopiero w roku 1846.
Wtedy pojawia się takie nazewnictwo, ale sama
wspólnota księży i braci jest uważana za założyciela dzieła Zjednoczenia, a więc od roku 1835.
Od tego momentu powstawały regulaminy i reguły, które potem ulegały korekcie i modyfikacji.
W miejsce słowa „ustronie” pojawiało się określenie „kongregacja”. Idea tzw. części centralnej
ulegała rozwojowi i zyskiwała różne znaczenia.
Początkowo, jak czytamy w streszczeniu Toma-

sza Alkusciego, była to wspólnota składająca się
klerem diecezjalnym i zakonnym, co jest
zarówno z księży jak i osób świeckich. O tym
istotnym aspektem wynikającym z natury
pisze on w ośmiostronicowym podsumowaniu,
Stowarzyszenia i podkreślanym z mocą przez
sam będąc świeckim i mieszkający z Pallottim
Założyciela. Pallotti świadomie wybiera taką
we wspólnocie przy Santo Spirito dei Napoletaformę życia, aby dać najlepsze warunki do
ni. List nie posiada datacji, ale ks. Hettenkofer
spełnienia zadania jednoczenia. Stąd wynika,
umieszca go w czasie na ok. 1836 r. Czytamy
inna niż zakonna, natura Stowarzyszenia. Jego
tam: „Ciało podstawowe, czyli centralny motor
zadaniem jest być „punto di mezzo”, a więc coś
Apostolstwa Katolickiego, składa się
po środku, pomiędzy, dając przestrzeń dla
z duchownych i świeckich, którzy pragną
zintegrowania różnych biegunów w jedną
poświęcić się misjom.” W Statutach
rzeczywistość apostolską.
Apostolstwa Katolickiego, również datowanych
Życie Założyciela
na 1836 rok, czytamy
Pallotti sam żył
Dalej Założyciel wprost pisze w sposób radyjednak, że członkiem
o roli „pomostu” jaki mają kalny. Ewangeczęści centralnej może
być tylko ten, kto został spełniać
członkowie Kongregacji lia była dla nieprzedstawiony Radzie,
ścią,
pomiędzy klerem diecezjalnym ga o życiet r eJezusa
która kieruje Pobożnym
zakonnym, co jest istotnym Chrystusa maZjednoczeniem (…) Po i
wynikającym z natury trycą do naślawyrażeniu zgody uważa aspektem
się
kandydata
za stowarzyszenia
i podkreślanym dowania. Pranowicjusza. Dopiero po
gnął być zakonz
mocą
przez
Założyciela.
upływie tego czasu
nikiem, ale nadmoże on być dopuszczony do ofiarowania się
przyrodzona pokora pozwoliła mu wznieść się
lub poświęcenia się Bogu
dla dzieła
ponad osobiste tęsknoty i przyjąć to, co spotykał
Apostolstwa Katolickiego. Ofiarowanie się czy
z wiarą w pochodzenie od Boga. Modlił się i popoświęcenie się jest tylko prostym
kutował jak zakonnik o ostrej regule, ale długość
przyrzeczeniem, które może być odwołane.
modlitwy podporządkowywał potrzebie apostolW liście z 11 listopada 1846 roku adresowanym
skiej. Jako dwudziestojednolatek zdawał sobie
do Rafała Melii, do Londynu, Pallotti
sprawę z pragnienia życia zakonnego i jednoczeprzedstawia swą wizję, która ewoluowała
śnie godził się na inny plan Boga w stosunku do
w kierunku uczynienia części centralnej
niego. „Było moim pragnieniem, by przebywać
tożsamej ze wspólnotą (kongregacją) Księży
w zakonie, gdzie mógłbym coś zdziałać dla więki braci Apostolstwa Katolickiego. Dalej
szej doskonałości; ponieważ jednak, jak się zdaZałożyciel wprost pisze o roli „pomostu” jaki
je, Pan wybrał mnie na to, abym pozostał wśród
mają spełniać członkowie Kongregacji pomiędzy
świata. Dlatego (w założeniu, że dla chwały Bożej spełniłbym większe rzeczy) pragnę czynić, co
czyniłbym nie tylko w najświątobliwszym zakonie, ale co bym spełniał, gdybym był we wszystkich zakonach, i to, co pełniliby wszyscy zakonnicy, gdyby we wszystkich zakonach żyli z doskonałością (…)Toteż stosując się do woli Boga,
który mnie utrzymuje wśród świata, pragnę Mu
składać ofiarę z samego siebie, a zwłaszcza z mej
woli, tak jak gdybym w każdej chwili, itd. ∞ O§O
składał profesję zakonną. Dlatego wzywam
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wszystkie stworzenia, aby podziwiały nieskońŚwięte Ustronia dla księży świeckich i osób
czoną dobroć Bożą względem mnie, bardzo wielświeckich współpracowników, Święte Ustronie
kiego grzesznika, albowiem Ojciec mój Niebieski
dla księży i świeckich, którzy poprzez przyrzeulitował się nad mą nędzą nie wzywając mnie do
czenia lub nie, będą chcieli oddać się Działalnosłużby
swojej
ści Misyjnej wśród katow większej surowo(…)styl życia miał nawiązywać lików, klasztory, ustrości, lecz w tym stadla osób świeckich,
do życia zakonnego, ale jed- nia
nie, w którym ja,
którzy szukają uświęcesłaby i ubogi, nie nocześnie nie ograniczać się do nia poprzez oderwanie
musiałbym ulec zbyt- niego. Jako wskazówkę, co praw- od świata, ustronia dla
niemu obciążeniu i da skierowaną do żeńskiej gałęzi, przygotowania misjonaobezwładnieniu.”
etc. Wielość propomożemy potraktować Regulamin rzy
Wspomniana wczenowanych dzieł skłania
śniej pokora prowa- Pia Casa di Carità, w ktrym czyta- do otwarcia na różne
dzi go do uznania my: „choć nie składają ślubów formy życia, które najlesytuacji w jakiej się uroczystych, winny żyć w praktyce piej będą odpowiadały
znalazł, jako kolejne
konkretnym potrzebom
ewangelicznej doskonałości.”
dzieło miłosierdzia,
„szukających Boga” luktórego doświadczył.
dzi. Było miejsce dla
Reguła
świeckich i duchownych, dla zakonników i stoJak pisze ks. P. Rheinbay, założyciel nie
warzyszonych, dla misjonarzy i nowo nawrócojest owocem swego wysiłku. Sama droga charynych chrześcijan. Oczywiście jeśli przestudiujezmatycznego „rodzenia się” nowej wspólnoty
my choćby Regułę Wielką, a więc pierwsze zapiw Kościele, opisanej w późniejszej regule, jest
ski Pallottiego odnośnie zasad funkcjonowania
darem Boga. Ten proces widzimy wyraźnie
wspólnoty, czy tzw. Kopię Lambruschiniego,
w etapach wyłaniania się i rozwoju idei Apostoldojdziemy do wniosku, że wyobrażenie o życiu
stwa Katolickiego. Pallotti swe pierwsze szkice
wspólnym, które tam odnajdujemy, ma bezpooddawał do oceny swemu spowiednikowi i uwaśrednie odniesienie do ówcześnie znanych form
gi traktował jako interwencje samego Boga. Palżycia zakonnego. Świadczą o tym używane przez
lotti nie ogranicza się do jednej tylko wizji przyWincentego pojęcia typowo zakonne oraz nadaszłych „ustroni”. W swych zapiskach pozostawia
nie ustroniom modelu „domku nazaretańskieświadectwo, iż myśli o wielości rozwiązań, które
go”, który przewiduje ścisłą wspólnotę życia
mieszczą się w jego modelu. Propozycje te poja(pracy i modlitwy) wraz ze Świętą Rodziną. Rewiają się w traktacie o Pobożnym Stowarzyszegule Pallotti przypisywał istotną rolę, opisując ją
niu, gdzie znajdujemy listę możliwych dzieł:
jako środek do najdoskonalszego pełnienia miłości względem Boga i bliźniego oraz jako wyraz
Woli Bożej. Odniesienie do znanych reguł dostrzegamy, na przykład, w opisie ubóstwa, które
powinno naśladować prostotę konwentów kapucynów, nie wspominając już o habicie, dniach
skupienia, dniach samotności, doskonałego oderwania serca od świata, posłuszeństwa, praktykach pokutnych, czytania żywotów świętych,
szczególnie żyjących po apostolsku oraz świeckich. Takie spojrzenie pokazuje, iż styl życia
miał nawiązywać do życia zakonnego, ale jedno№ 94

cześnie nie ograniczać się do niego. Jako wskazówkę, co prawda skierowaną do żeńskiej gałęzi,
możemy potraktować Regulamin Pia Casa di
Carità, w ktrym czytamy: „choć nie składają
ślubów uroczystych, winny żyć w praktyce ewangelicznej doskonałości.”
Pallotyński kameleon
W roku 1969 odbyła się nadzwyczajna kapituła generalna, na której powstał dokument
zatytułowany „Cel i natura Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”. Zgodnie z jego brzmieniem według woli Założyciela wspólnota księży
i braci jest członem pośrednim między klerem
diecezjalnym a zakonnym, aby wspólnie z jednymi i drugimi lepiej oddać się apostolskim zadaniom Kościoła. (…) Nie składają żadnych ślubów, aby w swej apostolskiej służbie byli bardziej elastyczni; powinni jednak przede wszystkim dawać świadectwo o miłości jako o zasadniczym motywie swego działania i naśladowania
Chrystusa. Z tych samych powodów ustawodawstwo Stowarzyszenia i praktyczna forma
życia posiada tak wielką zdolność przystosowania się, że poszczególni członkowie i poszczególne wspólnoty z całą gotowością mogą odpowiedzieć wymaganiom apostolskim. Spojrzenie na
nasze życie, wychodząc od zamysłu Założyciela
i zmierzając do jego realizacji, napotyka tu ciekawe zestawienie, które może nam pomóc
w odpowiedzi na postawione na początku pytanie. Chodzi bowiem o taką zdolność, którą można by nazwać: przystosowaniem się. Mamy być
elastyczni i zdolni do działania w każdych warunkach, koniecznych dla celów apostolskich.

Jak pamiętamy, celem naszym nie są dzieła, ale
apostolstwo, ewangelizacja. Ono stanowi nadrzędny cel i kierunek naszego działania. Stąd
życie nasze jest nie raz wystawione na kryzysy
wynikające właśnie z takiego zadania. Być elastycznym i gotowym do przystosowania się jest
cechą ludzi dojrzałych. Pallotyn jest człowiekiem, który umie przyjąć rzeczywistość jaka ona
jest i zaistnieć w niej jak „surma ewangeliczna”.
Jest to kolejny oryginalny aspekt naszego dziedzictwa, które otrzymaliśmy od Założyciela. Jak
każde zadanie znajdujące swą zasadę w charyzmatycznej wizji Kościoła, może być początkiem
kryzysu, bowiem zakłada przekraczanie istniejących struktur. Taki jednak jest Kościół Chrystusowy i tak działa Duch Święty. Nie idealizuje,
a tym bardziej nie ideologizuje raz przyjętych
rozwiązań, ale wystawie je na próbę, kiedy jest
potrzeba nowości. Wspomniany kryzys dotyka
wtedy osoby i wspólnoty, będąc szansą dla dalszego rozwoju. Wizja Pallottiego, która, jak wierzymy, jest natchnieniem Bożym, przekracza
często gotowość i zdolność tych, którzy mieliby
ją realizować.
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to człowiek gotowy na pracę wszędzie i w każdym czasie. Taki charyzmat jest bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy szukają poważnych
ki?
wyzwań. Ten ideał napotyka jednak trudności
Jeśli myślimy o wskazówkach, dotyczących
w sytuacjach ludzkiej słabości i ograniczonej
życia zewnętrznego na poziomie organizacji,
wolności, kiedy elastyczność zamienia się
struktury, regulaminu, to zdobywamy przekonaw sztywność, a jej
nie, że dla Pallottiego,
podkreślającego warApostolstwo jednak, które sta- wizja powoduje lęk.
Taką
sztywność
tość Reguły, istnieje
wiał ponad swe pragnienia,
możemy spotkać po
rzeczywistość jeszcze
bardziej
i s t o t n a . i które odczytywał jako naśladowa- obu stronach baryPierwszy jest zawsze
nie Chrystusa, przynaglało go do kady, gdzie gromaChrystus i Jego głoszeprzyjęcia postawy wspomnianej dzą się obrońcy
jednego
modelu.
nie. Pallotti daje nam
wcześniej „elastyczności”. Taką spu- Bywa tak, że sama
„zakon” poprzez podściznę pozostawił nam (...).
elastyczność
jest
kreślanie wagi ducha
opatrznie rozumiaumartwienia i wena jako dystans do otrzymanych zadań
wnętrznej dyscypliny oraz budowania ciągle
i odpowiedzialności i staje się miernotą, przybiei wytrwale „wewnętrznej klauzury serca”. To na
rającą jedynie kostium elastyczności. Zamysł
tym poziomie świat jest naszym klasztorem,
Pallottiego dotyczący Stowarzyszenia można by
a my pustelnikami, gdzie pustelnie mamy zawzatem ująć w słowach: żyj jak Jezus Chrystus.
sze ze sobą, również pośród ruchliwych miast.
Zakończenie
To tu stajemy się wiecznymi pielgrzymami,
Podsumowując można stwierdzić, że Palgdzie już samo bycie w drodze jest sensowne.
lotti pragnienie życia zakonnego miał głęboko
Wskazówki, jakie nam pozostawił nasz Założyzintegrowane i oddychał on „zakonną klauzurą”.
ciel są bardzo konkretne, ale nie zawsze odpoApostolstwo jednak, które stawiał ponad swe
wiadają naszym oczekiwaniom. Trudno jest bopragnienia, i które odczytywał jako naśladowawiem dla niektórych przekroczyć potrzebę ponie Chrystusa, przynaglało go do przyjęcia posiadania zewnętrznych struktur, które uczynią
stawy wspomnianej wcześniej „elastyczności”.
z nas zakonników i otoczyć się duchowymi muTaką spuściznę pozostawił nam, oddając w narami, zachowując ciszę wewnętrzną. Choć zasze ręce nie tylko odpowiedzialność za dzieło,
równo te wewnętrzne jak i zewnętrzne mury są
ale przede wszystkim samą miłość do niego,
bardzo realne. Zakłada to wewnętrzne wyjście
jakby każdy był jego założycielem. Życie zakondo wolności, która jest warunkiem wcześniej
ne natomiast, wraz z wszystkimi jego
wspomnianej „elastyczności”. Dlatego pallotyn,
„oznakami” przechodziło na poziom wewnętrzny, ustępując miejsca potrzebie ewangelizacji
i zaangażowania apostolskiego. Tak odczytał
znaki czasu, w którym żył. Nam pozostaje zadanie czytania dzisiejszych znaków czasu w sposób
równie pokorny i radykalny, nie zatrzymujący
się na schematach, ale wyprzedzający czas.
Czy mamy jakieś jednoznaczne wskazów-
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„Zachwycić się
tą miłością”

tekst

al. Paweł Strojewski SAC
Redaktor naczelny

A

utora rozważań eucharystycznych poznałem jeszcze przed seminarium dzięki
jednej z najbliższych znajomych. W prezencie z okazji wstąpienia do pallotynów otrzymałem „Rozważania o wierze” – książkę, do
której regularnie wracam pomimo tego, że przeczytałem ją już czterokrotnie. Mądrość przekarekompensuje tę trudność, tworząc bardzo krótzana w tym dziele, która nadal na nowo potrafi
kie i zawierające jedno syntetyczne przesłanie
mnie zaskoczyć była dla mnie największym morozdziały oraz często pisze w pierwszej osobie
torem napędzająliczby pojedynczej.
By
Bóg
przestawał
być
tłem.
Tym
cym do sięgnięcia
Dzięki temu możprzyjemnym tłem zabijającym wy- na odnieść wrażepo kolejne rozważania. Tym razem rzuty sumienia dotyczące życia bez Bo- nie, iż są to poniedo moich rąk trafiga. Myślę, że autor uderzył tu w wielką kąd nasze myśli.
ły
rozważania:
Autor tworzy spechorobę dzisiejszych czasów. Niewielu cyficzną relację
„Zachwycić się tą
miłością”. Oczeki- mamy zadeklarowanych antyteistów. bliskości z czytelwania były spore, Wielu z kolei mamy chrześcijańskich nikiem pozwalajątym bardziej gdy
działaczy, którzy wiele robią z powodu cą wejść w temat
na odwrocie książwiary
niemalże
ki przeczytałem, iż Boga, ale niewiele dla Niego.
w klimacie wezostała okrzyknięta
wnętrznego dialonajlepszym dziełem księdza Dajczera. Moje załogu, wstępu do modlitwy. Nie mogę, rzecz jasna,
żenie okazało się właściwe. Rozważania księdza
oddać całego piękna rozważań, które poznałem.
naprawdę trafiają w punkt, zmuszając czytelnika
Z tego powodu postaram się zarekomendować
do zatrzymania i głębszej refleksji nie rzadziej
rozważania w dość wyjątkowy sposób – podrzuniż trzy zdania. Z tego powodu nie da się, w mocając jedynie kilka myśli, które zrobiły na mnie
jej opinii, przeczytać jej „na raz”. Autor jednak
spore wrażenie.
Nasz Prąd

robią z powodu Boga, ale niewiele dla Niego.
Dajczer przypomniał mi, że prawdziwe apostolstwo jest działaniem, w którym człowiek się
umniejsza, a Pan przestaje być tłem.
By tak się stało, apostolstwo musi wypływać i nieustannie kierować się ku kontemplacji
eucharystycznej. Eucharystia została tu ukazana
jako najwyższy wyraz miłości Boga, który pochyla się ku stworzeniu. Miłości, którą trzeba się
nam zachwycić, a która zmienia wierzącego
Zacznę od przywołania rozdziału, który
o tyle, o ile jego życie staje się coraz bardziej
przeszył mnie „na wylot”. Rozdziału zatytułowawypełnione pragnieniem spotkania z Żywym
nego „Jako tło”. Bóg, który jest w moim życiu za
Bogiem w tym sakramencie. Autor wielokrotnie
mały. Który mniej lub bardziej świadomie jest
zachęca do zachwytu sakramentem ołtarza po
w moim życiu stato, by uczyć się
wiany w pozycji
W jednym zdaniu mógłbym powie- patrzeć na świat
tła. Obecny, ale
oczyma. To
dzieć, że autor krzyczy niemalże Jego
jednak nieustanpatrzenie zaczyna
nie spychany na w każdym rozdziale: „Zacznijcie być kreować w życiu
bok, na miejsce małymi, aby wpuścić do siebie Boga, osoby
wierzącej
widza,
kibica. który nieustannie dla was staje się nieustanną liturgię
Przywołuję
ten
życia codziennego.
nieskończenie
mniejszy,
aby
was
zaprorozdział
jako
Pozwala bowiem
pierwszy, ponie- sić do drogi pełnienia Jego woli coraz
wyraźniej
waż jest on w mo- – najwyższego i prawdziwego dobra”.
uczyć nas tego, co
jej opinii streszz Bożej perspektyczeniem jednego wielkiego zadania, które autor
wy jest dobre, co jest wolą naszego Boga. Od
stawia duchowości eucharystycznej. By Bóg
tego „zmysłu wiary”, którego uczy nas Chrystus
przestawał być tłem. Tym przyjemnym tłem
posyłając swego Ducha i dając nam Swoje Ciało,
zabijającym wyrzuty sumienia dotyczące życia
zależy poprawna odpowiedź na pytanie: Czy
bez Boga. Myślę, że autor uderzył tu w wielką
służę Bogu aż do pogardy siebie, czy sobie, aż do
chorobę dzisiejszych czasów. Niewielu mamy
pogardy Boga? Liturgia życia, o której pisze
zadeklarowanych antyteistów. Wielu z kolei
ksiądz Dajczer skupia się na byciu sługą, byciu
mamy chrześcijańskich działaczy, którzy wiele
małym, byciu jak Jezus eucharystyczny. Z pozo-
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ru słabszy, bardziej kruchy, bo kochający. Autor
pokazał mi obraz Boga, który zrobił wszystko,
bym był coraz słabszy, coraz mniejszy. I to
wszystko w celu upodobnienia mnie do Jego
Syna, pozostającego na wszystkich ołtarzach
świata. Boga, który stopniowo odsłania moją
słabość (prawdę o mnie), abym coraz bardziej
Go potrzebował i abym robił Mu w swoim życiu
coraz więcej miejsca. Ta postawa „małego sługi”
wzrasta w chrześcijaninie razem z poczuciem
i potrzebą, by coraz bardziej troszczyć się zarówno o duszę swoją, jak również i naszych bliźnich.
Najświętszy Sakrament został tutaj postawiony
jako „kuźnia osób” wypełniających przykazanie
miłości dzięki doświadczeniu miłości. I to miłości wyłącznej. Zadziwiającym jest móc przeczytać słowa, które Bóg mówi do każdej duszy: „Nie
mam nikogo innego na świecie poza Tobą.” Jakże inne wydaje się powołanie chrześcijanina
w kontekście takich słów. W kontekście takiego
oddania Boga, który oszalał z miłości do nas.
W jednym zdaniu mógłbym powiedzieć, że autor
krzyczy niemalże w każdym rozdziale:
„Zacznijcie być małymi, aby wpuścić do siebie
Boga, który nieustannie dla was staje się nieskończenie mniejszy, aby was zaprosić do drogi
pełnienia Jego woli – najwyższego i prawdziwego dobra”.

Z wielkim smutkiem podchodziłem do
ostatniego rozdziału… szczerze żałując, że kolejne wspaniałe lekcje księdza Dajczera dobiegają
końca. I podobnie jak w przypadku pierwszego
poznanego dzieła wiem, że będę musiał przynajmniej jeszcze trzy razy wrócić, by choć trochę
przyjąć jako własną mądrość przekazaną w tym
dziele. Mądrość wypływającą z prawdziwie eucharystycznej duchowości pisanej z perspektywy osoby, która naprawdę żyła tym, co zapisała.
Może to przesada z mojej strony, ale naprawdę
po przeczytaniu tego dzieła mam głęboką nadzieję, że jego książki będą podstawowymi pozycjami na półkach wielu wierzących.

A już w najbliższym numerze rozważymy temat:
Pokuta

Serdecznie Zapraszamy !
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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.

Znajdź nas na:
www.wsdsac.pl
www.facebook.com
/wsdsac

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

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

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

85 1240 1037 1111 0010 0132 0841
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