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C 
hciałoby się napisać, że nadeszła wieko-

pomna chwila. Może to przesada, jednak 

bez wątpienia dla członków redakcji  

i pozostałych alumnów liczba określająca numer 

egzemplarza ma nieco większą wymowę niż zwy-

kle. Formacja się toczy, kolejne osoby wstępują 

do Stowarzyszenia, przyjmują święcenia,  

a „Nasz Prąd” po cichu towarzyszy tym wszyst-

kim zjawiskom poprzez regularnie drukowane 

komentarze, relacje, wywiady, artykuły. Proste 

czterdzieści osiem stron, trzy razy w ciągu roku 

wzywa nas, by zadać sobie nieco więcej pytań, 

spojrzeć na pallotyńską rzeczywistość nieco  

z boku. I chociażby z tego powodu z radością 

należy stwierdzić – mamy setny numer!  

W poprzednim numerze redakcja postano-

wiła nieco przygotować się do podsumowania 

stworzonych wcześniej dziewięćdziesięciu ośmiu  

poprzez wybór i przedruk niektórych artykułów 

opublikowanych na przestrzeni lat. W niniej-

szym numerze przyszła pora na zmierzenie  

się z pokusą. Pokusą utkwienia w przeszłości  

i sentymentalizmie, skupienia się jedynie na 

tym, jakie to piękne, że tak wiele mamy już  

za sobą i jacy jesteśmy wspaniali. Owszem, nie 

mamy się czego wstydzić i poprzedni numer jest 

tego dowodem, jednak spojrzenie wstecz  

ma wartość jedynie o tyle, o ile staje się moto-

rem napędzającym do spojrzenia naprzód.  

W takim kluczu – spojrzenia w przeszłość, ale  

i przyszłość - zostaną w niniejszym numerze 

przedstawione m.in. refleksje naszych neopre-

zbiterów (którym bardzo dziękuję za zaangażo-

wanie w stworzenie numeru oraz gratuluję łaski 

święceń kapłańskich) oraz temat numeru – spo-

tkanie z myślami poprzednich redaktorów na-

czelnych pisma. Jaki „Nasz Prąd” utkwił w ich 

pamięci i czego ta pamięć może nas nauczyć? 

Jakiego „Naszego Prądu” domagają się dziś pal-

lotyni? A może nie potrzeba już żadnego, ponie-

waż jego era dobiegła końca?  Czy omówiliśmy 

już wszystkie tematy i w odniesieniu do formacji 

seminaryjnej i pallotyńskiej możemy z dumą 

powiedzieć: „Zmieściliśmy się w stu numerach, 

ukończyliśmy bieg, pora wydać sto numerów 

jako jedną książkę i podać sobie dłonie z uśmie-

chem na pożegnanie”? Za podjęcie tych kwestii  

dziękujemy księżom: Przemysławowi Podlej-

skiemu SAC, Grzegorzowi Kurpowi SAC,  

Janowi Jabłuszewskiemu SAC, Piotrowi  

Bełczowskiemu SAC, Kamilowi Wolanowi SAC  

i Krzysztofowi Freitagowi SAC. 

Po raz setny redaktor naczelny zachęca do 

lektury. Po raz setny dziękuje za wszelkie okazy-

wane redakcji wyrazy życzliwości, uwagi i pod-

powiedzi. A jako obecny naczelny na koniec 

dodam, że pełnienie funkcji redaktora naczelne-

go w ciągu ostatnich 7. semestrów jest dla mnie 

zaszczytem i jestem za to bardzo wdzięczny. 

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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a Papież Franciszek wezwał wszystkich wierzą-

cych do modlitwy oraz zawierzenia Rosji i Ukra-

iny Niepokalanemu Sercu Maryi, Pani Fatim-

skiej. W kaplicy Pałacu Prezydenckiego od lat 

90. stoi figura Fatimska podarowana jeszcze 

przez śp. ks. Mirosława Drozdka SAC. Do tego 

pallotyńskiego wątku w prywatnej kaplicy Pre-

zydenta RP dnia 25 marca 2022 r. doszedł jesz-

cze jeden. W Uroczystość Zwiastowania do ka-

plicy zostały wprowadzone relikwie św. Wincen-

tego Pallottiego. Dla osób znających dobrze 

charyzmat pallotyński oczywistym wydaje się 

ich obecność w takim miejscu. Pallotti miał 

bowiem w głowie i w sercu idee Uniwersalnego 

Apostolstwa, które trzeba wykonywać niezależ-

nie od swojej funkcji społecznej i pozycji życio-

wej. Angażował ludzi dobrej woli w czynienie 

dobra aż do granic możliwości, a nawet przekra-

czając tę granicę. W czasie, gdy przez Pałac Pre-

zydencki przechodzą najważniejsi ludzi na świe-

cie po to by przyjść z pomocą umęczonemu na-

S 
ala Orła Białego wypełnia się księżmi 

ubranymi w szaty liturgiczne gotowymi  

do sprawowania Mszy Świętej. Oczekują 

tylko na najważniejszą osobę w Państwie  

i współorganizatora uroczystości. Wchodzi sprę-

żystym krokiem, wita się z duchownymi, każde-

mu ściskając dłoń i w krótkich słowach przepra-

sza za spóźnienie. „Vis maior, niestety mieliśmy 

awarię samolotu”. Po tych słowach wchodzi  

do kaplicy a prywatna ochrona daje znak kape-

lanowi Prezydenta, że możemy rozpoczynać 

Mszę Świętą.  

Kaplica na Krakowskim Przedmieściu  

w Pałacu Prezydenckim jest pod wezwaniem 

Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2022 r. od-

bywa się uroczystość odpustowa. W tym roku 

uroczystość ta ma jednak szczególne znaczenie. 

Od kilkudziesięciu dni trwa wojna na Ukrainie,  

tekst 

Ks. Michał Siennicki SAC 

Opiekun redakcji 
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rodowi Ukraińskiemu, św. Wincenty Pallotti 

staje się szczególnym orędownikiem tego miej-

sca. Kilka godzin po zakończonej Mszy Świętej 

do Pałacu Prezydenckiego przyjedzie prezydent 

najpotężniejszego państwa świata, czyli USA,  

by rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Pewnie 

politycy nie zdają sobie sprawy z tego, że mają 

tak wielkiego orędownika, który troszczy się  

o to, by dobro czynić wspólnie.    

Msza Święta w kaplicy Pałacu Prezydenc-

kiego, instalacja relikwii św. Wincentego Pallot-

tiego były okazją do spotkania się z Prezyden-

tem Rzeczpospolitej. W spotkaniu uczestniczyły 

siostry Pallotynki z przełożoną Prowincji,  

s. Iwoną Nadziej-

ko, to siostry bo-

wiem przekazały 

relikwie św. Win-

centego Pallottie-

go. Obecny był  

ks. Prowincjał 

Zenon Hanas SAC 

oraz ks. Jerzy  

Limanówka SAC, 

Sekretarz ds. Misji i Prezes Fundacji Salvatti 

zdający relację Prezydentowi z pallotyńskiego 

zaangażowania na Ukrainie. O zaangażowaniu 

Pallotynów na Ukrainie wymownie świadczyła 

obecność ks. Stanisława Firuta - długoletniego 

duszpasterza u naszego wschodniego sąsiada. 

Obecny był ks. Mirosław Mejzner SAC, radca 

prowincjalny, oraz 

ks. Łukasz Gołaś 

SAC - sekretarz ds. 

Apostolstwa.  

Jak również piszą-

cy te słowa, a który 

na początku Wiel-

kiego Postu 2022 

wygłosił w Pałacu 

Prezydenckim re-

kolekcje. Przy tej okazji, przekazując książkę  

o Słudze Bożym Stanisławie Szulmińskim SAC - 

Apostole Pojednania, który w obliczu tak strasz-

nej wojny na Ukrainie jest dla nas inspiracją do 

szukania pokoju i pojednania.  

Dla osób znających dobrze chary-
zmat pallotyński oczywistym wyda-

je się ich obecność w takim miejscu. 
Pallotti miał bowiem w głowie i w sercu 
idee Uniwersalnego Apostolstwa, które 
trzeba wykonywać niezależnie od swo-
jej funkcji społecznej i pozycji życiowej.  

Źródło zdjęć:  Oficjalny serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP.  http://foto.kprp.pl 
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P 
onad 3300 rozdanych biletów,  

15 przedstawień. Tak w statystyce 

przedstawia się tegoroczne miste-

rium „Nie jesteś już niewolnikiem”, wystawione 

na scenie naszego seminaryjnego teatru. Mogli-

byśmy pójść dalej i wyliczyć ilość godzin poświę-

conych na napisanie scenariusza, odbyte próby 

oraz konsultacje z reżyserem, oświetleniowcem  

i dźwiękowcem. Z pewnością ukazałoby  

to ogrom wysiłku, pracy i zaangażowania, włożo-

ny w przygotowanie przedstawienia. Ale to tylko 

jedna strona tego, czym jest misterium. Druga – 

to wielość emocji, przemyśleń, przeżyć ducho-

wych i pytań stawianych zarówno przez grają-

cych i zaangażowanych w przygotowanie spekta-

klu, jak i widzów, czyli tych, dla których był on 

przygotowywany. Niektórzy z oglądających dzie-

lili się swoimi opiniami i przeżyciami od razu  

po zakończonym przedstawieniu, podchodząc  

do aktorów i mówiąc, że tę czy tamtą postać albo 

scenę odebrali bardzo głęboko, że pewne słowa 

włożone w usta konkretnej postaci był dla nich 

szczególne i dotknęły ich serca.  

A jak tegoroczne misterium przeżywali 

grający w nim aktorzy? Co było dla nich najtrud-

niejsze, z czym musieli się zmagać przed wyj-

ściem na scenę, a co dawało im satysfakcję i mo-

bilizowało do ponownego odegrania swych ról?  

Natalia Rytka, grająca kobietę cudzołożną 

Grając kobietę cudzołożną, szczególnie 

skupiałam się na momencie publicznego prze-

baczenia i pomocy, którą tej kobiecie okazał 

Jezus. Chociaż On sam był wystawiony na pu-

bliczną wzgardę i poniżenie, dodatkowo ubiczo-

wany, podchodząc do kobiety, pomógł jej wstać, 

a tak naprawdę powstać z grzechów i publicznie 

obwieścił, że jej nie potępia. Ten szczególny 

moment na pewno został odebrany bardzo indy-

widualnie przez każdego widza, bo ukazuje wy-

jątkową miłość Boga do każdego grzesznika.  

Dla mnie granie tej postaci, za każdym razem, 

gdy wychodziłam na scenę, było bardzo głębo-

kim przeżyciem, budziło wiele emocji i wdzięcz-

ności za miłość Boga do mnie, za to, że On uwal-

nia mnie z moich grzechów i podnosi z upad-

ków.  

 

 

Tekst opracował  

al. now. Marcin Szczepański 

Redaktor 
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Justyna Suszek, grająca Maryję 

To było moje pierwsze zetknięcie z deska-

mi teatru. Kiedy zostałam zaproszona do udzia-

łu w misterium, pomyślałam po prostu, że to 

będzie fajna przygoda. Jednak kiedy zobaczy-

łam, ile mam tekstu do nauczenia się, byłam 

przerażona. Przy trójce dzieci i pracy zawodo-

wej trudno jest znaleźć wolny czas, by siąść nad  

tekstem… Całe szczęście reżyser, al. Paweł, na-

grał mi wszystkie moje kwestie wraz z podkła-

dem muzycznym. Słuchałam ich w drodze  

do pracy i z pracy, przy klepaniu schabowych  

i usypianiu najmłodszej córki. I tym sposobem 

wszystko samo weszło do głowy.  

Najtrudniejsza była dla mnie pierwsza 

scena. Zupełnie jej nie rozumiałam. W odkryciu 

tej sceny pomogły mi zajęcia z panią Anią, ak-

torką częstochowskiego teatru. Na dobrą spra-

wę chyba nadal do końca tej sceny nie rozu-

miem. Moją ulubioną sceną był moment spo-

tkania Maryi i Jezusa pod krzyżem. Z dwóch 

powodów. Po pierwsze, tekst, który wypowiada-

łam jako Maryja, był bardzo „mój”.  Tak bardzo 

w moi stylu, zupełnie zlewający się z tym,  

co czuję i co chciałabym powiedzieć każdemu: 

„Przez tyle lat to serce szukało człowieka 

Teraz zawisło nad nami, teraz tutaj czeka 

I wszystkich przyciąga ku sobie 

Woła was z daleka 

By słabi, by nieszczęśliwi 

Podeszli tutaj, nie stracili tej chwili 

Jego miłość poznali, 

By zrozumieli, że On jest  

I kocha, i wskrzesza z otchłani” 

Tekst jest po prostu przecudowny. A po 

drugie: ten czas, kiedy już po wypowiedzianej 

kwestii klęczałam pod krzyżem, to był na praw-

dę czas adoracji. Takie moje osobiste trwanie  

u stóp Ukrzyżowanego. 

al. Michał Elsner SAC, grający apostoła 

Jana 

Granie na scenie zawsze jest dla mnie wy-

magające, bo nie przychodzi mi łatwo ukazywa-

nie emocji jakby „na zawołanie”. Aby sobie  

w tym pomóc, staram się przenosić mentalnie 

do wydarzeń, które gram. Dlatego udział w mi-

sterium był dla mnie nie tylko grą, ale przeżywa-

niem i kontemplowaniem tajemnic męki  

i śmierci Jezusa. Rola Jana była dla mnie wyma-

gająca, bo ta postać w pewnych aspektach wy-

raźnie się ode mnie różni. Było to jednak rozwi-

jające doświadczenie, bo żeby lepiej tę postać 

zagrać, starałem się wpierw bardziej ją poznać, 

wejść w to co przeżywała i jak się zachowywała. 

al. Damian Kikta SAC, grający arcykapłana 

W tegorocznym misterium grałem arcyka-

płana - drugiego oskarżyciela Jezusa. Z jednej 

strony to była bardzo łatwa rola, bo miałem do 
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wypowiedzenia łącznie tylko dwa zdania, ale  

z drugiej miałem kłopot, aby wejść głębiej  

w tę postać. Odegranie roli osoby, która szczerze 

nienawidzi Jezusa i pragnie Jego śmierci było 

dla mnie trudnym zadaniem. Trzeba było utrzy-

mać ciągłą postawę wyższości, połączoną z po-

gardą okazywaną Jezusowi, co nie było łatwe. 

Podczas grania tej roli towarzyszyło mi  

wewnętrzne rozdarcie pomiędzy realnymi uczu-

ciami do Jezusa a tym, co musiałem grać. A naj-

bardziej charakterystycznym momentem pod-

czas mojego grania był chyba krzyk, który niósł 

się po całej sali, oznajmujący, że Jezus to zdraj-

ca. Mimo wszystko mogę powiedzieć, że tego-

roczne misterium było przygotowane na bardzo 

wysokim poziomie i jestem pewien, że wielu 

widzom pomogło ono w lepszym przeżyciu Wiel-

kiego Postu. 

 

al. Mateusz Wasiński SAC, grający Judasza 

Podczas grania towarzyszyła mi radość,  

że mogę uczestniczyć w dziele należącym to tra-

dycji naszego seminarium. Był to mój pierwszy 

raz na deskach seminaryjnego teatru, co powo-

dowało u mnie lekki stres. Jednak nie był  

on paraliżujący, a dopingujący mnie do jak naj-

lepszej gry aktorskiej. Spotkania z ludźmi po 

zagranym spektaklu dawały mi bardzo wiele 

radości. Co było dla mnie najtrudniejsze? Chyba 

to, aby odpowiednio oddać emocje postaci, któ-

rą odgrywałem. A grałem Judasza, więc wyma-

gało to przemyślenia grania, tego, w jaki sposób 

chcę tę postać przedstawić i jakie jej cechy, prze-

życia mam wysunąć na pierwszy plan. 

Tegoroczne misterium było dla mnie prze-

de wszystkim wydarzeniem o charakterze ewan-

gelizacyjnym. Myślę, że był to też dla naszej 

wspólnoty seminaryjnej czas pogłębiania wza-

jemnych relacji. Cieszę się z tego, że po dwóch 

latach przerwy udało się wystawić spektakl  

i z niecierpliwością czekam na kolejny rok i ko-

lejne misterium. 

al. Mateusz Winciorek SAC, grający Jezusa 

Każdy występ dawał mi wiele radości i sa-

tysfakcji, cieszyłem się, że tak twórczo możemy 

spędzać nasz czas. Choć przed występem poja-

wiał się stres i pewne obawy, to jednak na ko-

niec zawsze czułem się zadowolony ze zrealizo-

wanego działania. Z jednej strony bardzo cieszy-

łem się z możliwości grania Jezusa, a z drugiej 

czułem, że jest to wielkie zadanie i każdy szcze-

gół w odgrywanej przeze mnie roli jest bardzo 

ważny. Jezus nie przyniósł tylko samych słów, 

ale konkretny styl. Jego zachowania i gesty mia-

ły ogromny wpływ na otaczających Go ludzi. 

Wiedziałem, że odgrywanie roli Jezusa będzie 

wyzwaniem, któremu muszę podołać na wielu 

płaszczyznach. Chwilę przed odsłonięciem kur-

tyny modliłem się, aby Jezus przyszedł, abym 

nie zasłaniał Go sobą, ale abym jak najlepiej 

przedstawił Go na scenie. Dzięki tej roli zobaczy-

łem jeszcze wyraźniej, co Jezus zrobił dla nas, 

przychodząc na świat i oddając za nas swoje 

życie.  
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al. Paweł Strojewski SAC, autor scenariu-

sza i reżyser 

Dla reżysera fakt, że misterium się odbyło 

to przekroczenie pewnej rzeczywistości - przej-

ście od sfery marzeń, pomysłów, próbnych sce-

nopisów, zapisanych kwestii do żywej rzeczywi-

stości scenicznej. W niej zaś znalazło się dużo 

miejsca na radość, dumę, satysfakcję, nadzieję 

na to, że przedstawiane treści trafiają do serc.  

A trafiały nie tylko przez stworzony scenariusz, 

ale dzięki pracy zespołu. Bardzo dobrego i zgra-

nego zespołu. Współpraca całego grona osób 

dodała do poszczególnych scen i postaci nowy 

rys, nową osobowość. Ktoś zasiał słowa, ktoś 

inny podlewał to własnymi przeżyciami i umie-

jętnościami, a (ufam w to) Ktoś inny dawał 

wzrost. Ten proces wzrostu mógł rodzić sporo 

napięć i obaw co do końcowego efektu. Ostatecz-

nie jednak uważam, że z tego napięcia zrodziło 

się dzieło przerastające oczekiwania reżysera. 

Napisałem scenariusz, a następnie został  

on napisany ponownie, tym razem przez odgry-

wających i recenzujących, a następnie przez 

widzów, których uwagi i spostrzeżenia pozwalały 

jeszcze inaczej patrzeć na część kwestii. W prak-

tyce spektakl, który miałem w swojej głowie 

różnił się od zapisanego, zapisany – od gotowe-

go na premierę. Premierę zaś od ostatniego gra-

nia różniło czternaście różnych spojrzeń, uwag, 

przemyśleń, kolejnych prób wyrażenia określo-

nych kwestii w sposób bardziej dobitny.  

Czy to dobre? Z pewnością tak, ponieważ poka-

zuje, że wobec sztuki o wymiarze ewangelizacyj-

nym zawsze warto stawać w postawie pokory  

i otwartości na to, co nowe. 
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Dla mnie wyjątkowy pod tym względem był li-

stopadowy koncert Mateusza. To było wydarze-

nie od początku do końca organizowane przez 

kleryków przy aprobacie przełożonych. W zasa-

dzie wszystkie kwestie dotyczące przeprowadze-

nia wydarzenia pozostawiono nam i zostało to 

zrealizowane „kleryckimi siłami”. Pod względem 

organizacji wydarzeń jest to ważna wskazówka 

na przyszłość.  

Mateusz: Ten koncert był również dla mnie 

przykładem konkretnej odpowiedzi na to, co 

dzieje się w Polskim Kościele. Mam na myśli 

beatyfikację Matki Czackiej – w kontekście tego 

wydarzenia organizujemy koncert, zaś uzyskane 

pieniądze przekazujemy ośrodkowi w Laskach. 

Nie był to przypadek, ale odpowiedź na konkret-

ne wydarzenie w Kościele poprzez własne zaan-

gażowanie. Łączymy nasze pasje z akcją charyta-

tywną. Myślę, że w kontekście przyszłych inicja-

tyw warto mieć na uwadze to, by były zakorze-

To może na początku nieco podsumujmy 

kończący się rok akademicki. Które wydarzenie 

wywarło na Was szczególne wrażenie i czego 

możemy się z niego nauczyć w kontekście orga-

nizacyjnym w kolejnym roku akademickim? 

Może było to coś nieoczywistego, co warto było-

by powtórzyć lub zachować jakąś tendencję or-

ganizacyjną?   

Maciek: Może nie tyle miałbym na myśli 

samo wydarzenie, ile sposób organizacji.  

O „Naszym Prądzie” , kończącym się 

roku akademickim i kolejnych wy-

zwaniach….  

Z alumnami: Mateuszem Wasiń-

skim SAC oraz Maćkiem Książykiem 

SAC rozmawiał red. naczelny—  

al.  Paweł Strojewski SAC   
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nione w tym, co się dzieje w Kościele, a nie wyi-

zolowane z szerszego kontekstu.  

Maciek: I oczywiście w kontekście tego,  

co pokazuje nam 

obecny synod war-

to również patrzeć 

na zaangażowanie 

świeckich. Kolej-

nym aspektem 

przyszłych wyda-

rzeń może również 

być głębsze zaangażowanie w ewangelizację. 

Taką bardziej wprost lub właśnie taką, jak  

w przypadku koncertu – „eventową”. W przy-

padku tego koncertu pasja złączyła się z ewange-

lizacją i wzięciem odpowiedzialności za dzieło 

od początku do końca.  

Mateusz: Kolejne wydarzenia powinny też 

być organizowane strategicznie. Potrzebne było-

by spotkanie kleryków na początku roku, doty-

czące naszych inicjatyw. Umiejętność planowa-

nia jest  bardzo ważna, by nie być zaskoczonym 

projektem, który rodzi się kilka dni przed termi-

nem realizacji. Szczególnie w kontekście  

naszych zasobów osobowych, nie możemy po-

zwolić sobie na działanie z dnia na dzień.  

Bracia, przed nami kolejny rok akademic-

ki. Załóżmy, że możecie wymyślić sobie praktykę 

roczną lub wakacyjną? Co byście wybrali? 

Mateusz: Swego czasu zainteresował mnie 

film Tomasza Samołyka dot. Fundacji Małych 

Stópek ze Szczecina. Wydało mi się ciekawym 

doświadczeniem pomaganie samotnym mat-

kom. Myślę, że w ogóle taki kierunek uczenia się 

wspierania rodzin we współczesnym kontekście, 

może być wartością dodaną do formacji semina-

ryjnej, przydatną w pracy duszpasterskiej  

w przyszłości.  

Maciek: Również spojrzę na kwestię dusz-

pasterską, ale z innej strony. Mamy samotne 

matki, ale również kryzys ojcostwa i męskości  

w ogóle. Mam takie doświadczenie, że młodym 

chłopakom obecnie brakuje w pewnym sensie 

„doświadczeń skrajnych” – czegoś na kształt 

survivalu. Zawsze marzyło mi się zorganizowa-

nie  obozu, dłuższego wyjazdu dla młodych chło-

paków czy studentów właśnie w takich spartań-

skich warunkach. Może połączyłbym to jakoś  

z rowerem, który 

jest moją pasją. 

Może byłaby to 

opcja nieco na 

wzór harcerstwa, 

ale unikająca eto-

su harcerskiego, 

który dla wielu 

osób może być odstraszający i źle się kojarzyć. 

Co do praktyk rocznych również myślę o forma-

cji rocznej młodych mężczyzn. Często mówi się, 

że żyjemy w Polsce w „Kościele żeńsko-

katolickim” i brakuje propozycji dla mężczyzn.   

 

Łączymy nasze pasje z akcją chary-
tatywną. Myślę, że w kontekście 

przyszłych inicjatyw warto mieć na  
uwadze to, by były zakorzenione w tym, 

co się dzieje w Kościele, a nie  
wyizolowane z naszego kontekstu.  
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zwłaszcza, że przyjdzie nam pracować nie tylko 

w parafiach, ale z konkretnymi wspólnotami,  

w których będziemy pełnić rolę lidera. Z drugiej 

strony myślę o praktycznym przedmiocie z po-

granicza formacji duchowej i intelektualnej doty-

czącym metod ewangelizacji we współczesnym 

świecie. Może to bardziej warsztatowa koncepcja 

idąca w stronę ewangelizacji najpierw nas – 

alumnów, a potem przygotowania do ewangeli-

zacji innych. Studia teologiczne przygotowują do 

duszpasterstwa parafialnego, powiedzenia kaza-

nia czy rekolekcji, ale brakuje mi chociażby kwe-

stii metod aktywizacyjnych w ewangelizacji.  

To było widać np. w trakcie prowadzenia reko-

lekcji szkolnych – wprowadzane innowacje czer-

paliśmy nie z edukacji seminaryjnej, ale z wła-

snych doświadczeń.  

Ponownie skierujmy się ku przyszłości. 

„Zobaczę t en  

temat numeru  

w „Naszym Prą-

dzie” i na pewno 

po niego sięgnę”. 

Czego miałby do-

tyczyć?  

Maciek: W kluczu 

naszego chary-

zmatu chciałbym, by podjęto kwestię ekumeni-

zmu. Ciekawym pomysłem byłoby przygotowa-

nie numeru, w którym artykuły przygotowaliby 

również przedstawiciele innych wyznań chrześci-

jańskich, innych ruchów, nowych Kościołów 

ewangelicznych.   

Mateusz: Pamiętam z dzieciństwa plakat 

znajdujący się w zakrystii, przedstawiający pallo-

Ostatni rok upłynął również pod hasłem 

nowego Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Po-

lonia. Załóżmy, że dajemy Wam obecnie możli-

wość dodania nowego przedmiotu w edukacji 

seminaryjnej. Czego dotyczyłby ten wykład?  

Mateusz: Chciałbym uczestniczyć w wykła-

dzie, który będzie wprowadzał w realia współ-

czesnego świata. Z racji mojego wykształcenia, 

bliskie są mi spra-

wy społeczne. Wi-

dzę potrzebę wy-

kładu dotyczącego 

zmian kulturo-

wych, które zacho-

dzącą w naszym 

społeczeństwie. 

Ich dynamika jest 

duża, tak więc istnieje potrzeba zrozumienia 

procesów, która zachodzącą wokół nas i mają 

wpływ na naszą pracę z ludźmi. W kontekście 

tych zmian interesującym byłoby również poru-

szenie kwestii dotyczących posługi duszpaster-

skiej.  

Maciek: Zgadzam się z tym, że umiejętno-

ści przywódcze są potrzebne w duszpasterstwie, 

Pamiętam z dzieciństwa plakat 
znajdujący się w zakrystii,  

przedstawiający pallotynów oraz ich  
pasje. Chciałbym przeczytać o pasjach 
ludzi tworzących ZAK – księży, klery-

ków, świeckich, sióstr zakonnych. 
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bombardowanych treściami duchowymi może 

po prostu nie zdać egzaminu na dłuższą metę.  

Mateusz:  Myślę o pewnym pomyśle, który 

zaczął być realizowany, gdy dołączyłem do re-

dakcji, a następnie z niego zrezygnowaliśmy. 

Pomysł polegał na tym, że zaprosiłem kleryka 

salezjańskiego do wymiany artykułami –  

on stworzył artykuł dla nas, a ja – dla nich.  

Ten rodzaj współpracy gazet seminaryjnych  

i zakonnych może być przestrzenią do rozwoju, 

którą warto wznowić. Jeden z pallotynów wspo-

minał mi o zjeździe redaktorów gazet semina-

ryjnych (w jego czasach seminaryjnych). Wska-

zywał również, że relacje stworzone na kanwie 

tego wydarzenia trwają do dzisiaj i pozwoliły 

zacieśnić współpracę. 

 

 

 

 

 

tynów oraz ich pasje. Chciałbym przeczytać  

o pasjach ludzi tworzących ZAK – księży, klery-

ków, świeckich, sióstr zakonnych. 

Przeglądacie „Nasz Prąd”. Obaj byliście też 

członkami redakcji. Jaką jedną rzecz zmieniliby-

ście w „Naszym Prądzie”?  

Maciek: Nie przekształcałbym samego  

pisma, ale przemyślał kwestię targetu. Mamy 

ciekawe artykuły, jest jakiś element życia semi-

narium. I te dwa aspekty w pewnym sensie mo-

gą sobie przeszkadzać. Możemy zmienić „Nasz 

Prąd” w stronę pisma mówiącego stricte o semi-

narium w naszym kręgu pallotyńskim, ale  

w takim układzie obecnie piszemy o nim za ma-

ło. Jeśli z kolei skupimy się na artykułach prze-

znaczonych dla szerszego grona, to obecnie 

„Naszego Prądu” drukujemy po prostu za mało. 

Większy nakład mógłby wiązać się z mocniej-

szym kolportażem w naszych placówkach lub 

przejściem na bardziej zorganizowaną formę 

elektroniczną - np. Newsletter. Pismo ewangeli-

zacyjne skierowane do pallotynów nieustannie 
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W 
 odniesieniu do corocznej tradycji 

tworzenia artykułu zawierającego 

refleksje naszych noeprezbiterów 

skorzystałem z radosnej okoliczności - aż sześciu 

współbraci przyjęło święcenia kapłańskie. Z tego 

powodu powstały więc dwa artykuły. Pierwszy  

z nich to próba podsumowania formacji semina-

ryjnej, dostrzeżenia jej zalet oraz zauważenia 

stojących przed nią wyzwań. Głos zgodzili się 

zabrać księża: Pavel Kozłowski SAC, Rafał Ku-

charski SAC i Andrzej Chołuj SAC.  

Red: Spójrzmy na tytuł naszej refleksji - 

„Blaski i cienie pallotyńskiej formacji seminaryj-

nej”. W jaki sposób określilibyście formację? 

Spróbujmy na początku ustalić punkt wyjścia, 

postawić obiekt, którego blaski i cienie mamy 

przedstawić.  

Ks: Gdyby tytuł kończył się znakiem zapy-

tania, to jedyną właściwą odpowiedzią byłaby ta: 

„Blaski i cienie formacji po prostu są”. I dobrze, 

że są. Znaku zapytania jednak brakuje. Prze-

strzeń formacji określiłbym jako podobną  

do wiary – przeżywa się ją w światłocieniu. Tych 

podobieństw jest więcej. Obydwie – formacja  

i wiara – są przede wszystkim darem i jako dar 

mają wspólne źródło – Boga. Każda z nich wy-

chowuje i pomaga dojrzewać. W końcu, zarówno 

formacja, jak i wiara są osobisto-wspólnotowe – 

może lepiej – dotyczą osoby we wspólnocie. 

Z księżmi: Pavlem Kozłowskim SAC, 

Rafałem Kucharskim SAC i Andrze-

jem Chołujem SAC rozmawiał  

al. Paweł Strojewski SAC.  
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Wiara pomaga się formować, a formacja chroni 

przed zwątpieniem i utratą sensu.  

Red: Weźmy więc na tapet pierwsze dwa 

aspekty. Wychowanie i dojrzewanie ku kapłań-

stwu w rodzinie pallo-

tyńskiej z pewnością 

kojarzyć się może nam 

z…?  

Ks: Z pewnością  

z tym, że powinniśmy 

pogłębiać relację z Bo-

giem oraz tym, że czy-

nimy to w konkretnej 

wspólnocie, w konkret-

nym stowarzyszeniu. 

Nie jesteśmy oczywi-

ście wspólnotą ludzi 

idealnych i to jest cień 

formacji. Przeciwsta-

wiają się temu natomiast ludzie z ideałami. 

Umiejętność urealniania pewnych rzeczywistości 

określiłbym mianem pierwszego blasku formacji 

– formujemy się wśród ludzi z ideałami tworzą-

cymi nieidealną wspólnotę.  

Przy takiej formacji stawia się mocno  

na dojrzałość kandydatów i osobiste zaangażo-

wanie. Pozostawiona jest spora doza wolności, 

która uczy osadzania wyborów nie tyle na od-

górnych zasadach, 

co na wewnętrznej 

motywacji. Dobrym 

przykładem jest  

tu możliwość pracy 

formacyjnej w sfe-

rze formacji ludz-

kiej. Nie boimy się 

przy tym psycholo-

gii i czerpiemy z niej 

to, co najlepsze.  

 Wspomnia-

łem też o rozwoju 

ducha modlitwy.  

Z roku na rok po-

szczególne kursy wędrują w ławkach coraz bliżej 

ołtarzy w Kościele i Kaplicy. Budującym jest tu 

świadectwo współbraci: nie tylko zdolność sku-

pienia i wręcz marmurowe trzymanie pionowej 

pozycji w godzinach porannych, kiedy wszystko 

dopiero się budzi; lecz także „modlitwa ciała”, 

Nie jesteśmy oczywiście wspól-

notą ludzi idealnych i to jest 

cień formacji. Przeciwstawiają się 

temu natomiast ludzie z ideałami. 

Umiejętność urealniania pewnych 

rzeczywistości określiłbym mianem 

pierwszego blasku formacji – for-

mujemy się wśród ludzi z ideałami 

tworzącymi nieidealną wspólnotę.  



N a s z  P r ą d  

gdy głowa z lekka wędruje w górę i w dół.  

To wszystko pokazuje, że wszyscy jesteśmy 

ludźmi. Ale wcale nie obecność współbraci  

z przodu chciałem podkreślić. Mocne duchowe 

„plecy” starszych współbraci i formatorów zaw-

sze podnoszą na 

duchu i pozwalają 

uwierzyć, że pal-

lotyńska formacja 

wychowuje do 

modlitwy przez 

całe życie.  

Red: Przyj-

rzyjmy się bliżej 

kwestii wspólno-

ty, zwłaszcza że 

często słyszy się o tym, że jest to wyjątkowy rys 

formacji zakonnej. Wspomnieliśmy o nieideal-

nej wspólnocie tworzonej przez współbraci  

z ideałami. Do czego dokładniej może nas ufor-

mować życie we wspólnocie?  

Ks: Kluczowym słowem jest tu braterstwo. 

Wiekowa rozpiętość seminaryjnej wspólnoty 

tworzy wyjątkową przestrzeń spotkania. Przed-

stawiciele czterech grup pokoleniowych pod 

jednym dachem pozwalają na wyjątkowe posze-

rzenie perspektywy. Oczywiście, są to więzy 

braterskiej konsekracji, niekiedy równie mocne, 

jak rodzinne. Cieszę się tym, że nie tworzymy 

korporacji, ale wspólnotę. Ta rozpiętość poma-

ga otworzyć oczy. Pięknem formacji jest w tym 

przypadku mądrość, która z poszanowania wie-

ku i doświadczenia nie uczyniła przepaści i dy-

stansów nie do pokonania – z każdym można 

porozmawiać, chociaż nie o wszystkim. 

Zmierzam też ku temu, że w przeciągu 

sześciu lat mojej formacji dwukrotnie zmieniała 

się grupa formatorów, zaś na niektórych stano-

wiskach współbracia zmieniali się dwa czy trzy 

razy. Inny styl, inne akcenty, ale wspólny cel – 

olśniewająca świętość w pallotyńskim wydaniu. 

Szczególnie warto podkreślić tu posługę ojców 

duchownych czy prefekta alumnów. Zatem jest 

to blask formacji, niekiedy – niestety – zacienio-

ny. W tej ciągłości również nieco brakuje mi 

momentów praktycznych. Przeważające  

są aspekty teologiczne i teoretyczne. Choć moż-

liwym jest, że zbliżające się „praktyki diakoń-

skie” okażą się właśnie czasem, w którym  

to poczucie ulegnie zmianie. 

Red: Rozmawiając z pallotynami, którzy 

we wrześniu złożyli 

wieczną konsekrację, 

nie mogę pominąć kwe-

stii charyzmatu pallo-

tyńskiego. Co pomaga 

w „formacji palloty-

nów”? 

Ks: Niekiedy, mówimy  

o naszym charyzmacie 

złośliwie, czasem żarto-

bliwie, momentami 

nawet poważnie i wykładowo. Czasem mam 

wrażenie, że brakuje nam zdrowej dumy z na-

szej tożsamości i historii. Pallotyni to nie jest 

„byle co”. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, 

młodszym od dominikanów, franciszkanów czy 

jezuitów, ale nasza historia i charyzmat są boga-

te. 

Zmierzam też ku temu, że  
w przeciągu sześciu lat mojej 

formacji dwukrotnie zmieniała się 
grupa formatorów, zaś na niektó-

rych stanowiskach współbracia 
zmieniali się dwa czy trzy razy. Inny 

styl, inne akcenty, ale wspólny  
cel – olśniewająca świętość  
w pallotyńskim wydaniu.  
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Wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie: 

Czym jest nasz charyzmat i jakie powinno być 

Zjednoczenie Apo-

stolstwa Katolickie-

go? Odpowiedzi  

są nam znane 

(mówimy o współ-

pracy, apostolstwie 

świeckich, zaanga-

żowaniu jak naj-

większej liczby 

osób w działanie 

Kościoła), nawet po 

wielokroć opisane, 

a my wciąż nie 

przestajemy pytać. 

Za to cenię naszą 

formację: zachęca 

do ciągłego pogłębienia wszystkiego, co dane  

i zadane na przestrzeni bogatej wspólnoty i wielu 

spojrzeń. Można przy tym powiedzieć, że nie 

jesteśmy zastępowalni. Poniekąd to odczytanie 

prośby świętego Założyciela, by każdy poczuwał 

się do odpowiedzialności za Dzieło, a zatem 

troszczył się również o formację i odczytywanie 

naszego charyzmatu.  

Red: Powyższa refleksja mogłaby z pewno-

ścią zająć jeszcze wiele stron. Naszym celem nie 

było wskazanie wszystkich blasków i cieni, ale 

przynajmniej niektórych. W jaki sposób można 

by podsumować tak skonstruowaną listę?   

Ks: Listę blasków z pewnością można by 

ciągnąć dalej. Byłaby ona jak nasza pallotyńska 

formacja – nieskończona, permanentna. Oczy-

wiście, można zarzucić, że brakuje na tej liście 

nieco „cienia”, ale 

chyba nie nad-

szedł jeszcze czas, 

ani nie nabrałem 

póki co odpowied-

niego dystansu, by 

nazwać coś w na-

szym pallotyń-

skim modelu for-

macyjnym jeśli 

nie po prostu sła-

bym, to przynajm-

niej nieodpowied-

nim. Formacja jak 

i wiara jest sztuką 

światłocienia – 

nie wszystko widać na pierwszy rzut oka i dopie-

ro gdy obraz życia złoży się w całość, wszystko 

będzie można jednoznacznie nazwać.  

Niekiedy, mówimy o naszym cha-

ryzmacie złośliwie, czasem żarto-

bliwie, momentami nawet poważnie  

i wykładowo. Czasem mam wrażenie,  

że brakuje nam zdrowej dumy z naszej 

tożsamości i historii. Pallotyni to nie 

jest „byle co”. Jesteśmy młodym stowa-

rzyszeniem, młodszym od dominika-

nów, franciszkanów czy jezuitów, ale 

nasza historia i charyzmat są bogate. 

Źródło: Sekretariat Fatimski 
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apostolskiej. Jaka będzie jego posługa? Zapra-

szam na dosyć nietypowy „przegląd poranka 

kapłańskiego” skomentowany refleksjami księ-

ży: Bartosza Olszewskiego SAC, Krzysztofa 

Szczepkowskiego SAC oraz Maksima Bolandza 

SAC. 

Wyobraźmy sobie zatem wczesny poranek  

i księdza, który po przebudzeniu podchodzi do 

lustra. Już widzi w nim pierwsze wyzwanie – 

siebie samego. „To, co  najbardziej stawia mnie 

do pionu na myśl o kapłaństwie, to jego nie-

skończoność. Księdzem będę już zawsze. Skoro 

tak, to całe moje życie musi stać się wierne te-

mu, co będę przyrzekał. Nie może zjadać go ru-

tyna i zrzędliwość. Chciałbym być przez całe 

życie wpatrzony w Hostię, która przez moje ręce 

stanie się ciałem Chrystusa. Pierwszym wyzwa-

niem jest zatem trwanie w świadomości wielko-

ści powołania”. Brzmi to bardzo realnie. W ka-

płaństwo wchodzi konkretna osoba, przeżywają-

P 
oprzedni artykuł współtworzyłem z pierw-

szą trójką tegorocznych neoprezbiterów  

z naszej wspólnoty seminaryjnej. Nietak-

tem byłoby (skoro w tym roku święcenia prezbi-

teratu przyjęło sześciu kandydatów) pozostawie-

nie trzech kolejnych współbraci. O ile jednak 

„pierwsza grupa” podsumowywała czas formacji 

seminaryjnej, o tyle „drugą” zaprosiłem do po-

dzielenia się przeżyciami odnoszącymi się  

do wyzwań i zagrożeń stających przed palloty-

nem, który w 2022 r. zostaje posłany do pracy 

Tekst stworzył al. red. Paweł  

Strojewski SAC we współpracy   

z księżmi:  

Bartoszem Olszewskim SAC,  

Maksimem Bolandzem SAC  

i Krzysztofem Szczepkowskim SAC 
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ca zarówno relacje z Bogiem, jak i z innymi. 

„Nie podołamy wyzwaniom księdza, jeśli naj-

pierw nie podejmiemy wezwania do bycia męż-

czyzną, duchowym ojcem, dojrzale wchodzącym 

w relację z Jezusem i ludźmi. Pierwsze wyzwa-

nie, które należy podjąć brzmi: nie zatrzymywać 

się w odniesieniu  

do formacji ludzkiej, 

ale walczyć o ducha 

wytrwałości. Jednym 

z większych zagrożeń 

pracy duszpasterskiej 

jest to, że piękne ka-

zanie czy pobożne 

życie może zostać 

zrujnowane… zacho-

waniem księdza w 

kancelarii parafialnej”. 

 Załóżmy, że obserwowany przez nas 

ksiądz wyszedł z pokoju. Już jest na ulicy? Po-

czekajmy chwilę. Trzeba jeszcze spojrzeć na 

pozostałych domowników. „Jakie relacje księża 

mają między sobą? Sądzę, że przyjaźń między 

współbraćmi jest jednym z najbardziej wymaga-

jących, ale równocześnie potrzebnych wyzwań. 

Kiedy będę miał kryzys, trudności, potrzebuję 

współbraci. Jeśli nie będziemy się znać, pomimo 

różnicy przeżyć i wieku, możemy spędzić życie 

kapłańskie w „gronie 

rozgoryczonych i nie-

zrozumianych””.  

A. Cencini doda,  

że głównym źródłem 

kryzysów zakonnych 

jest fakt, że współbra-

cia tworzą relację  

we wszystkich aspek-

tach z wyjątkiem du-

chowego. Warto więc 

było po wyjściu z pokoju choć na moment rozej-

rzeć się po korytarzu, dostrzec innych współbra-

ci. Pamiętać, że jesteśmy członkami Stowarzy-

szenia i żyjemy we wspólnocie. 

Brzmi to bardzo realnie. W ka-
płaństwo wchodzi konkretna 

osoba, przeżywająca zarówno rela-
cje z Bogiem, jak i z innymi. „Nie 

podołamy wyzwaniom księdza, jeśli 
najpierw nie podejmiemy wezwania 

do bycia mężczyzną, duchowym  
ojcem, dojrzale wchodzącym  
w relację z Jezusem i ludźmi.  
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No dobrze, ale pora wyjść na ulicę. Czy 

ksiądz zna ten teren? „Kościół, w którym wzra-

stałem; Kościół, w którym przed siedmioma 

latami wstępowałem do SAC i Kościół, w którym 

za chwilę przyjdzie mi posługiwać to trzy różne 

rzeczywistości. Zmienił się chociażby Jego od-

biór przez społeczeństwo i sama kondycja tego 

społeczeństwa. W czasie studiów otrzymałem 

sporą partię materiału intelektualnego.  

Czy w kontekście tak dynamicznych zmian uda 

mi się dostosować te treści do chwili obecnej? 

Chciałbym w to wierzyć, choć z pewnością to 

jedno z najtrudniejszych zadań - wejść w ka-

płaństwo nie tyle przygotowanym, ile zdolnym 

do przygotowania się”. Szczególnie mocno wy-

zwanie to wybrzmiewa 

w kontekście spadku 

liczby powołań. Kleryk 

opuszcza seminarium 

i… żniwo naprawdę 

okazuje się wielkie. 

Obecny na ulicy tłum 

kapłanów przerzedza 

się. Sprawowanie sa-

kramentów, duszpa-

sterstwo indywidualne, małżeństw, katecheza, 

wspólnoty. To wszystko aż prosi się o osobę, 

która pozostanie w ciągłej otwartości na łaskę  

i prowadzenie Ducha Świętego, by nie zgubić się 

w wirze obowiązków.  

Ciekawym jest, że w tym ulicznym gwarze 

ludzkich historii młody ksiądz często bywa słu-

chany nieco uważniej. Jak gdyby był kimś ocze-

kiwanym. W oczach niektórych pojawia się na-

dzieja, że to może 

on powie coś, co 

zmieni ich życie? 

„Jestem przekona-

ny, że jest to szcze-

gólne wyzwanie dla 

neoprezbitera – 

młodego księdza, 

który ma szansę 

wnieść „nowego 

ducha” w relację z „młodym Kościołem”. To wła-

śnie on może wyjść ze starą – nową propozy-

cją.”. I tu dochodzimy do finału porannego spa-

ceru z księdzem. Wychodzi przed dom i może 

dać ludziom Chrystusa. „Jako ksiądz mam żyć 

życiem Chrystusa. Niby oczywiste, ale praktyka 

Kościół, w którym przed sied-
mioma latami wstępowałem do 

SAC i Kościół, w którym za chwilę 
przyjdzie mi posługiwać to trzy róż-
ne rzeczywistości. Zmienił się cho-

ciażby Jego odbiór przez społeczeń-
stwo i sama kondycja tego  

społeczeństwa  
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szybko to weryfikuje. Chociażby w odniesieniu 

do tego, na ile jestem w stanie pojawić się na 

współczesnych areopagach? Wystarczy pójść  

do szkoły podstawowej i średniej. Wystarczy 

spojrzeć na to, że według danych CBOS (styczeń

-marzec 2020 r.) odsetek „praktykujących wie-

rzących” wynosi 38%. Jak dotrzeć do pozosta-

łych 62%? Co z tym zrobi ksiądz XXI wieku?”.  

I nie chodzi tu o to, by po wyjściu na ulicę 

stać się wodzirejem happeningu. Chodzi o dusz-

pasterstwo, prowadzenie ku Jezusowi. „Myślę, 

że dużym zagrożeniem dla księdza jest stawia-

nie się w miejscu Chrystusa. To trudna prawda, 

ale ksiądz ma zrobić w ludzkim sercu miejsce 

dla Jezusa i odejść. 

Wszelką chwałę  

i zaszczyty oddać 

Jemu. Przeciwna 

postawa prowadzi 

do światowości – 

ksiądz staje się przyjemny dla wszystkich nawet 

za cenę wierności Chrystusowi. Ale to zagroże-

nie tak naprawdę jest tylko innym obliczem 

głównego zagrożenia, którym jest osłabienie 

relacji z Jezusem. Całe życie księdza staje się 

głupotą nie do zniesienia, jeśli nie wynika  

z relacji z Bogiem”.  

Co należy wynieść z tego porannego space-

ru? Z pewnością to, że w obliczu wyzwań odpo-

wiedzią księdza ma być formacja oraz troska  

o kapłaństwo. Nie można go desakralizować ani 

uczynić zawodem, który kończy się o godzinie 

19:00. „Rysem charakterystycznym naszej epoki 

jest afirmacja wolności, coraz częściej uważanej 

za możliwość swobodnego dostępu do wszyst-

kiego. Ten aspekt mentalności dotyka również 

życia kapłańskiego. Wielkim wyzwaniem jest, by 

współczesny ksiądz był z jednej strony świadomy 

tego, że to rozumienie wolności go dotyka,  

a z drugiej by 

umiał na nie od-

powiedzieć.  

W przeciwnym 

razie grozi mu 

dużo formalnych 

zakazów i nakazów, które oficjalnie figurują ob-

ok „wybranego w wolności” stylu funkcjonowa-

nia. Od tych dwóch wersji życia pozostaje już 

niewielki krok do tego, by nie kochać kapłaństwa  

i stać się funkcjonariuszem, który nakłada na 

innych ciężary, ale sam palcem ruszyć ich nie 

chce. Nie życzę nikomu, by opuścił WSD z myślą 

o tym, że teraz będzie mógł wreszcie robić,  

co chce, a przy okazji będzie księdzem”.  

 „Życie księdza powinno być życiem Chry-

stusa. A zatem droga jest znana. Trzeba tylko nią 

iść. W związku z tym pojawia się kolejne pytanie: 

czy Ksiądz XXI wieku pójdzie tą drogą? Wybór, 

jak zwykle, należy do niego”. Życzę moim współ-

braciom dobrego wyboru, dokonywanego każde-

go dnia ich kapłańskiej drogi.  

I nie chodzi tu o to, by po wyjściu 
na ulicę stać się wodzirejem  

happeningu.  
Chodzi o duszpasterstwo,  
prowadzenie ku Jezusowi.  
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D 
la osoby przeżywającej formację pallo-

tyńską to jeden z przyjemniejszych mo-

mentów. Spojrzeć za siebie i zobaczyć 

kolejne wpisy w historii naszego seminarium. 

Tak jest co roku przy okazji wiecznej konsekra-

cji, diakonatu i prezbiteratu. Tak jest przy okazji 

misterium Męki Pańskiej, kolejnych egzaminów 

ex universa theologia i wielu innych wydarzeń. 

Formacja czasowa jest cykliczna, a w tym mo-

mencie owa cykliczność stała się również udzia-

łem „Naszego Prądu”. Co towarzyszy osobie peł-

niącej funkcje redaktora naczelnego, gdy może 

wziąć do ręki setny numer pallotyńskiego pi-

sma?  

 Z pewnością wiele wspomnień. Przez 

ostatnie kilka lat przynależności do redakcji tro-

chę się tego nazbierało. Od rzeczy przyjemnych 

jak choćby radości z każdego wydrukowanego 

numeru, przeprowadzonego wywiadu, napisane-

go artykułu aż po rzeczy trudne, ale formujące. 

Teraz pisze się to bardzo łatwo, jednak jeszcze 

trzy lata temu pełnienie funkcji redaktora na-

czelnego było po prostu i po ludzku bardzo stre-

sujące. Do dziś pamiętam pomysł redakcji,  

by przeprowadzić wywiad z członkami zespołu 

Luxtorpeda – telefony, maile, prośby o akredy-

tacje na czas koncertu, wreszcie sam dzień kon-

certu i… nic z tego. Członkowie redakcji stawili 

się za późno i wywiad nie doszedł do skutku, 

pozostała co najwyżej radość z tego, że można 

było pójść na koncert za darmo i być w czasie 

jego trwania niemalże na scenie. Równie ciężkie 

były początki związane stricte z pracą redakcyj-

ną. Pierwszy numer przygotowany, wszyscy na 

Kończmy  

to bracia... 
tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 
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świecie są szczęśliwi, aż tu nagle dzwoni telefon  

z drukarni z informacją, że „niestety zdjęcia nie 

są w CMYK-u, ale w RGB”. Hmm… kim jest ten 

CMYK i do czego jest nam potrzebny? Pojęcia 

nie miałem, chyba nawet do teraz do końca go 

nie mam. Ale za to 

mam głębokie 

poczucie, że to 

było potrzebne  

i nie w odniesieniu 

do samej gazety. 

To pozwoliło zo-

baczyć, w jak wie-

lu przestrzeniach 

należy się rozwi-

jać, uczyć, a często 

też po prostu zga-

dzać się na swoją 

niewiedzę, ponie-

waż nie zawsze prowadzi ona do dyskwalifikacji. 

Bądź co bądź, jednak mamy w rękach setny nu-

mer, a mam również nadzieję, że pismo w każ-

dym następnym roku akademickim będzie na 

coraz wyższym poziomie.  

 Nie chodzi tu jednak jedynie o to, by nie 

obniżać poziomu, ale by zawieszać poprzeczkę 

coraz wyżej. Jak? 

Przygotowując ten 

numer, redakcja 

postanowiła zadać 

to pytanie osobom, 

które w ubiegłych 

latach mierzyły się 

z realizacją wła-

snych odpowiedzi 

na tę kwestię. Po-

lecam więc lekturę 

(rzecz jasna) pozo-

stałych artykułów, 

jednak sam rów-

nież dorzucę co nieco od siebie. Jaki „Nasz Prąd” 

chciałbym widzieć? I jaka wizja „Naszego Prądu” 

To pozwoliło zobaczyć, w jak wielu 
przestrzeniach należy się rozwijać, 

uczyć, a często też po prostu zgadzać się 
na swoją niewiedzę, ponieważ nie zaw-

sze prowadzi ona do dyskwalifikacji. 
Bądź co bądź, jednak mamy w rękach 

setny numer, a mam również nadzieję, 
że pismo w każdym następnym roku 

akademickim nie obniży swojego  
poziomu.  



N a s z  P r ą d  

cała nam również przy prośbach o artykuły skie-

rowanych do poprzednich redaktorów naczel-

nych. Skoro to „Nasz Prąd” to będzie lepszy, gdy 

będzie bardziej „nasz” – bardziej od nas, bar-

dziej dla nas, zorientowany na konkret.  

Brak wspomnianego konkretu dla określo-

nego targetu (mówiąc inaczej grupy docelowej) 

jest jedną z głównych chorób mediów związa-

nych z seminariami, katolickimi wspólnotami 

czy też placówkami edukacyjnymi. Wrzućmy 

zdjęcia dotyczące wydarzenia odbywającego się 

corocznie od wielu lat, dodajmy kilka zdań  

o tym, że to jednak wyjątkowe wydarzenie i oto 

kontent. Tzw. życie instytucji. Tylko problem  

w tym, że wiele osób po prostu nie da rady do-

strzec w tym życiu życia. I niestety sam się temu 

nie dziwię. A piszę o tym również w odniesieniu 

do „Naszego Prądu”. Sam jako redaktor naczelny 

też zapewne nie ustrzegłem się tej bolączki: two-

przyświecała mi w czasie pełnienia funkcji  

redaktora naczelnego? Myślę, że odpowiedź jest 

jedna – droga „Naszego Prądu” to droga do kon-

kretu. Szczególnie biorąc pod uwagę, że „Nasz 

Prąd” tworzony jest przede wszystkim w zakre-

sie wewnętrznym – dla pallotynów. O ile więc 

będzie podejmował tematy, którymi faktycznie  

i konkretnie żyją nasi współbracia, o tyle będzie 

czytany. Może to nie tyle już „Nasz Prąd”, ale 

raczej „Mój Prąd”, ale widzę go w przyszłości 

jako platformę, w której poproszone przez  

redakcję osoby będą trafiać w punkt, konkretnie 

podejmować te tematy, o których nawet nie tyle, 

że warto rozmawiać, ale już się rozmawia.  

Z pewnością wymagałoby to również utworzenia 

jakiejś platformy, przez którą współbracia mo-

gliby zgłaszać konkretne kwestie, na które po-

winna spojrzeć redakcja w najbliższych nume-

rach. Na marginesie dodam, że ta idea przyświe-

PALLOTYŃSKIE RADIO EWANGELIZACYJNE 
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rzenia artykułów mglistych, zbyt zwykłych, nie 

doszukujących się czegoś rozwijającego. Mówiąc 

od strony negatywnej: „To nigdy nie będzie 

„Nasz Prąd””. Bo na artykuły w momencie pisa-

nia nie będzie mógł patrzeć ani tworzący, ani 

recenzujący, a już 

na pewno nie czy-

telnicy.  

Ta myśl to-

warzyszy mi rów-

nież w spojrzeniu 

nie tylko na media. 

Chcę być palloty-

nem i widzę coraz 

wyraźniej, że jest 

szansa na to, by-

śmy szli nadal lub 

zaczęli iść drogą 

apostolstwa kon-

kretu. Zwłaszcza w Stowarzyszeniu, w którym 

rzekomo „każdy może znaleźć coś dla siebie”. 

Zgoda. Każdy może znaleźć coś dla siebie – tym 

„czymś dla siebie” jest  charyzmat św. Wincente-

go Pallottiego, widoczny w wyraźnej działalności 

apostolskiej połączonej z życiem kontemplacyj-

nym. Działalności apostolskiej opartej na współ-

pracy. Działalności, która ma jednoczyć, wspo-

magać dzieła, „dodawać tlenu”, nowego życia. 

Żyjemy w kraju, w którym aż roi się od niezjed-

noczonych dzieł, ledwie zipiących inicjatyw, 

przestarzałych struktur. Tu naprawdę potrzeba 

pallotynów. Nie ogólnych, nie uśmiechających 

się na myśl o słowie „charyzmat” czy 

„zjednoczenie”, bo przecież „dla nas te słowa nie 

istnieją”. Pallotyni bez charyzmatu będą jak 

gazeta bez kontentu – coś piszą, w sumie zawsze 

to samo, nie wiadomo do kogo, nie wiadomo co, 

ważne, że piszą, bo jak pisać przestaną, to się 

okaże, że coś nam przestało grać. Potrzeba tych, 

którzy by weszli między ludzi i podłożyli nieco 

ognia do już istniejących i funkcjonujących 

dzieł. Tak odczytuję postać św. Wincentego Pal-

lottiego. Mówi się często, że on robił bardzo wie-

le różnych rzeczy – spowiednik, ojciec duchow-

ny, kapelan, duszpasterz, organizator. A para-

doksalnie dopowiem dzisiaj – dla mnie Pallotti 

zrobił jedno. Wszedł i podłożył ogień w wielu 

miejscach, a dzięki temu ludzie zaczęli się jedno-

czyć. Bardzo konkretnie. I to wciąż jest żywy  

i potrzebny charyzmat. Może nawet najbardziej 

potrzebny w obecnej sytuacji polskiego Kościoła.   

 Kończmy to 

bracia. Dokładnie 

tak. I w odniesie-

niu do „Naszego 

Prądu” i do nasze-

go najmniejszego 

Stowarzyszenia. 

Stwórzmy coś no-

wego, ale (błagam) 

nie tworząc no-

wych dzieł. Nie 

twórzmy nowego 

pisma, jakiegoś 

„innego prądu”, 

nie róbmy nowego otwarcia z myślą o tym,  

że oto przed nami na pewno kolejne sto nume-

rów, które będą wspaniałe i dużo lepsze niż do-

tychczasowe. Może tak, a może nie. Stwórzmy 

następny numer – 101, nasz, pallotyński, odpo-

wiadający na coś konkretnego. I ten konkret 

przelejmy w inne przestrzenie – od Bóbrki  

do Szczecina, od Przedborowej i Kietrza do Ho-

dyszewa. A teraz i ja kończę, by przypadkiem nie 

wpaść w ogólniki.  

Pallotyni bez charyzmatu będą jak 
gazeta bez kontentu – coś piszą,  

w sumie zawsze to samo, nie wiadomo 
do kogo, nie wiadomo co, ważne, że pi-
szą, bo jak pisać przestaną, to się okaże, 

że coś nam przestało grać. Potrzeba 
tych, którzy by weszli między ludzi  

i podłożyli nieco ognia do już istnieją-
cych i funkcjonujących dzieł. Tak czy-

tam postać św. Wincentego Pallottiego.  
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T 
aki tytuł przyszedł mi na myśl, gdy zosta-

łem poproszony o napisanie artykułu do 

jubileuszowego, setnego numeru 

„Naszego Prądu”. Miałem zaszczyt być jego re-

daktorem naczelnym, za czasów swej bytności  

w pallotyńskim seminarium w latach 2011-2014. 

Poniższe refleksje to próba powrotu wspomnie-

niami do tego czasu, jak i spojrzenie na perspek-

tywy, które ma przed sobą nasze czasopismo, jak 

i my sami – pallotyni. 

Kiedyś to było… 

 Redaktorską schedę przejąłem po ówcze-

snym kl. Marcinie Bieniaszu SAC. Kiedy zapro-

ponował mi rolę naczelnego, wpadłem w niema-

łe poruszenie – kompletnie nie czułem się na 

siłach, by zająć się prowadzeniem zespołu  

„Naszego Prądu”, jak i ogarnianiem takich 

spraw jak skład, ganianie za artykułami, czy 

mnóstwem innych potrzebnych rzeczy. Jednak  

z perspektywy lat czuję wdzięczność, że było to 

moim udziałem, mimo wielu stresów, porażek  

i wyzwań. Czas w „Naszym Prądzie” był czasem 

osobistego rozwoju i poznawania pallotyńskiego 

świata od innej, bo pisarskiej strony. 

Wyzwań w tamtym czasie było wiele, ale  

z każdym kolejnym numerem pojawiało się zaw-

sze to samo: co i jak „wziąć na tapet”, by numer 

okazał się ciekawy dla każdego, kto będzie miał 

okazję go przeczytać. Potem już jakoś szło, cho-

ciaż nierzadko z wielką dawką stresu, wkurzania 

się na siebie nawzajem w redakcji, jak i na ludzi, 

którzy pisali artykuły.  

 Jeden numer szczególnie zapadł  

mi w pamięć: był to specjalny numer (74), opra-

cowany i wydany z okazji 50-u lat kanonizacji 

naszego Ojca Założyciela. Dlaczego był i jest 

wyjątkowy? Bo udało nam się wtedy stworzyć 

małe kompendium wiedzy o św. Wincentym 

Pallottim i jego spuściźnie. W tamtym wydaniu 

znalazły się artykuły dotykające m.in.: historii 

tekst 

ks. Krzysztof Freitag SAC 
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Odwiecznym problemem, a zarazem wyzwaniem 

był fakt niewielkiego zainteresowania czasopi-

smem przez samych pallotynów. Nie będę się 

bawił w analizy, 

dlaczego tak jest, 

ale zadam pyta-

nie: czy warto 

jest to robić da-

lej? Odpowia-

dam: oczywiście, 

że tak! Nasz Prąd 

ma po pierwsze 

wartość ( in)

formacyjną – 

każdy, kto działał 

w redakcji mógł 

wchłonąć kawał wiedzy na temat Stowarzyszenia 

i rozbudzić w sobie zapał do rozwijania naszego 

charyzmatu. Po drugie jest pewnym łącznikiem 

pokoleń – przecież artykuły pisali nie tylko re-

daktorzy, ale pallotyni różnej daty, a rozmowy  

z nimi były zawsze bardzo ubogacające. No i po 

trzecie – jest to pewna forma ewangelizacji, któ-

ra jednak trafia do ludzi – szczególnie osoby 

życia Pallottiego i jego obecności we współcze-

snym Kościele, opis przebiegu jego kanonizacji 

w Rzymie, jak i szereg tekstów podejmujących 

kwestie duchowości 

pallotyńskiej, naszej 

obecnej misji, pro-

pozycjach dla mło-

dzieży, o ZAK-u  

i o wielu jeszcze  

innych aspektach 

naszej działalności 

w Kościele. Myślę, 

że akurat ten numer 

wciąż świetnie na-

daje się do pokaza-

nia komuś, kto szu-

ka podstawowych informacji na nasz temat. 

Bardzo z tego numeru się cieszę  

i go szczerze polecam! 

…i jeszcze będzie! 

Aż dziw bierze, że „Nasz Prąd” liczy sobie 

już 100 numerów. To kawał pallotyńskiej histo-

rii. Historii, która przecież wciąż jest pisana, 

choć sądzę, że jest trochę niedoceniana.  

Jeden numer szczególnie zapadł  
mi w pamięć: był to specjalny  

numer (74), opracowany i wydany  
z okazji 50-u lat kanonizacji naszego 
Ojca Założyciela. Dlaczego był i jest  
wyjątkowy? Bo udało nam się wtedy  
stworzyć małe kompendium wiedzy  

o św. Wincentym Pallottim i jego  
spuściźnie.  
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dzieję, chociażby 

wszystko wokół 

krzyczało, że czas 

z ł ożyć  br oń…  

I może to jest jakaś 

myśl na kolejne 

numeru semina-

ryjnego czasopi-

sma? By dawać 

nadzieję i przypo-

minać, jak blisko 

nas jest dobry Bóg. 

Tego życzę tym, 

którzy to pismo tworzą i będą tworzyć. Niech 

Nasz Prąd płynie z prądem Bożej łaski – bo war-

to. 

świeckie ceniły sobie zawsze kolejne numery,  

w których znajdowali pożywkę dla własnego 

ducha. Myślę, że potrzebna jest zarazem reflek-

sja nad tym, co i jak zmienić. Sądzę, że potrzeb-

na jest refleksja nad formą czasopisma, jego 

szatą graficzną i wejście w większą promocję 

Naszego Prądu tak, by zasięg jego odbiorców się 

powiększył. 

PS. Czy pallotyni (i Nasz Prąd) są jeszcze 

potrzebni? 

Niedawno zadałem podobne pytanie mo-

im studentom z Pallotyńskiego Duszpasterstwa 

Akademickiego. 

Ich wypowiedzi 

bardzo mnie po-

ruszyły i pocie-

szyły albowiem 

wyrazili to, co 

jest ważną odpo-

wiedzią na po-

wyższe pytanie. 

Tak, jesteśmy 

potrzebni by to-

warzyszyć i pro-

wadzić do spo-

tkania z Jezusem. By wskazywać, że Bóg jest 

wobec nas zawsze nieskończoną miłością, szcze-

gólnie wtedy, gdy objawia się nasza nieskończo-

na głupota. Jesteśmy potrzebni by dawać na-

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  

Tak, jesteśmy potrzebni by towa-
rzyszyć i prowadzić do spotkania  

z Jezusem. By wskazywać, że Bóg jest 
wobec nas zawsze nieskończoną miło-

ścią, szczególnie wtedy, gdy objawia się 
nasza nieskończona głupota. Jesteśmy 
potrzebni by dawać nadzieję, chociażby 

wszystko wokół krzyczało, że czas  
złożyć broń…  
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 To, co jednak zda-

je się niezmienne, wciąż 

aktualne i wciąż warto-

ściowe to słowo pisane. 

Na nim opiera się pod-

stawowa forma komuni-

kacji. W dobie cyfrowego 

świata słowo pisane przeniosło się w dużej mie-

rze z papieru na ekrany komputerów i telefonów 

komórkowych, ale jako takie pozostaje niezbęd-

nym kanałem komunikacyjnym informacji  

i wiedzy. Każda jednak forma słowa pisanego, 

szczególnie tego z tradycją, jest warta podtrzy-

mywania i rozwijania. Stąd ogromna moja  

radość, że pomimo trudniejszych czasów, semi-

naryjne pismo „Nasz Prąd" nie tylko przeżywa 

niemały jubileusz, ale jako takie ma się zupełnie 

dobrze. Cieszę się zawsze, kiedy kolejny numer 

pojawia się na naszym stole w sali rekreacyjnej, 

bo jest to znak obecności i żywotności naszego 

seminarium. Otwierać „Nasz Prąd" to jakby na 

Ś 
wiat i czasy, w których żyjemy, coraz bar-

dziej uświadamiają nam, jak szybko rzeczy-

wistość, którą uznajemy za coś stałego, mo-

rze ulec zmianie, wymuszając na nas nowe po-

dejście niekiedy do nawet najprostszych czynno-

ści życia codziennego. Postępująca szybko tech-

nika, zmieniająca się kultura i przewartościowa-

nie istotnych elementów życia ludzkiego spra-

wia, że człowiek jest 

niejako zmuszony 

do dostosowania się 

do tego wszystkiego, 

co przynosi dzień 

powszedni. Nie jest 

to oczywiście złe 

zjawisko, codzienność jest nam dana i zadana 

jako dar i wyzwanie.  

tekst 

ks. Kamil Wolan SAC 

Otwierać "Nasz Prąd"  
to jakby na chwile wejść  

w rzeczywistość życia  
pallotyńskiego kleryka, którym 

każdy kiedyś był. 
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To był dla nas wtedy jasny znak, że pismo się 

rozwija i że ciągle ma swoją przyszłość. Każda 

zmiana motywowała nas do rozwoju treści  

i formy pisma. Pamiętam spotkania organiza-

cyjne związane z każdym nowym numerem, 

pamiętam pomysły i plany współbraci, którzy 

starali się przenieść na papier to wszystko,  

co działo się codziennie w seminarium. To był 

dobry czas.  

Uważam, że to, czego dziś potrzebuje 

„Nasz Prąd” to nieprzerwanej systematyczności, 

przejrzystości i dostępności treści. „Nasz Prąd” 

to część naszego życia, więc dobrze, gdy od cza-

su do czasu pojawia się w naszych domach. Le-

piej się go czyta, jeśli jest dobrze złożony. Treść 

jest zawsze ważna, nie może być ani za ciężka 

ani za banalna. To są składowe, które przyczy-

niają się do tego, że na widok kolejnego numeru 

chętniej otworzymy i poczytamy o tym, co dalej 

dzieje się w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Ołtarzewie. Naturalnie nie wszystkim może 

pasować forma i treść, ale też nie wszyscy czyta-

ją gazety, książki i czasopisma.  

chwile wejść w rzeczywistość życia pallotyńskie-

go kleryka, którym każdy kiedyś był. 

Moje wspomnienia związane z gazetką  

są tylko dobre. Cieszyłem się, że mogłem być 

częścią niewielkiej grupy, która słowem pisanym 

wychodziła wszędzie tam, gdzie istnieje pallo-

tyński charyzmat, dzieląc się działaniami zwią-

zanymi z naszym seminarium. To, co szczegól-

nie  utkwiło mi w pamięci z okresu mojej pracy  

w „Naszym Prądzie”, to zmiana szaty graficznej 

wewnątrz i na zewnątrz pisma. Moim staraniem 

było zaprojektowanie winiety, która po dziś 

dzień zdobi stronę tytułową „Naszego Prądu”. 
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Słowo pisane jest niezwykle mocno obecne 

w pallotyńskim chary-

zmacie. Od początków 

swej działalności pallo-

tyni starali się docierać 

do człowieka ze słowem 

pisanym wszędzie tam, 

gdzie go nie było albo 

było w ograniczonej 

formie. To jest misja, 

która niewątpliwie wpi-

suje się w nasz pallo-

tyński charyzmat. Dru-

karnie, które funkcjonują w obrębie naszych 

prowincji są potwierdzeniem, że słowo na papie-

rze jest ciągle potrzebne, ciągle wartościowe  

i poszukiwane. 

Szerokość charyzmatu może być również 

znakiem dla seminaryjnego pisma. Myślę, że 

mądrość naszego założyciela polega między in-

nymi na tym, że w tworzeniu Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego przewidział wiele za-

dań, które będą mogły być podejmowane przez 

przyszłych pallotynów. Szerokie spektrum dzia-

łań apostolskich pomaga nam iść wszędzie tam 

gdzie jesteśmy po-

trzebni.  Na tę drogę 

warto patrzeć. Trud-

ność, jaka się rodzi 

obecnie to fakt,  

że pracy wśród ludzi 

będzie co raz więcej,  

a pallotynów wśród 

nich coraz mniej. Jest 

to kolejny znak czasu, 

który stawia przed 

nami zadanie dostoso-

wania się do nowego funkcjonowania i działa-

nia. Nie zmienia do faktu, że dla nas jest to ko-

lejna okazja do odkrycia bogactwa jakim jest 

nasz charyzmat.    

Od początków swej działal-
ności pallotyni starali się do-

cierać do człowieka ze słowem  
pisanym wszędzie tam gdzie go 
nie było albo było w ograniczo-
nej formie. To jest misja, która 
niewątpliwie wpisuje się w nasz 

pallotyński charyzmat.  
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Jednym z celów, jaki obrałem przy redak-

cji pisma było to, by „Nasz Prąd” był pomocny. 

Chcieliśmy więc wyprzedzać tematy, by dać 

współbraciom, nie tylko klerykom, gotowy ma-

teriał związany z bieżącymi sprawami Kościoła. 

Nie było to łatwe zadanie, ale mam wrażenie,  

że udało się je zrealizować.  

Wyzwaniem, jakie stało i wciąż stoi przed 

Redakcją „Naszego Prądu” jest to, żeby jego 

B 
ez wątpienia funkcja redaktora naczelne-

go „Naszego Prądu” była dla mnie 

ogromnym zaszczytem. Podjąłem  

ją z wielkimi obawami, związanymi zwłaszcza  

z łamaniem i składaniem pisma przed wysyłką 

do druku. Ale był to dla mnie czas rozwojowy, 

zarówno pod względem umiejętności kompute-

rowych, jak również nawiązywania kontaktów  

z różnymi osobami, które prosiliśmy o artykuły 

czy wywiady. Jednak najpiękniejszym aspektem 

była dla mnie wspólnotowość powstawania tego 

dzieła. Redaktor naczelny nigdy nie działał  

w pojedynkę, ale zawsze miał do pomocy grupę 

współbraci, z którymi poza pracą nad pismem 

można było spędzić czas. Jednym z wydarzeń  

w jakim braliśmy udział jako redakcja była 1050 

rocznica Chrztu Polski, w której uczestniczyli-

śmy na stadionie miejskim w Poznaniu. 

„Nasz Prąd”  
dziełem 

wspomagającym 

tekst  

ks. Jan Jabłuszewski SAC 
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zawartość była zgodna z tytułem Pisma. Ma być 

on „nasz” (obecnie „Wasz”). Nikogo innego. 

Piękne było to, że Pismo cieszyło się pewną swo-

bodą. Nikt nie narzucał tego, co ma zawierać,  

o czym ma być. Tema-

tykę ustalali alumni 

wraz ze swoim opieku-

nem. Staraliśmy się, by 

zawierał zawsze dział 

zatytułowany wydarze-

nia”, by współbracia 

wiedzieli, czym żyje 

wspólnota seminaryj-

na. Tak naprawdę każ-

dy, nawet spoza redak-

cji, był zaproszony do 

współpracy w tym dzie-

le. Mile widziane były 

oddolne inicjatywy współbraci alumnów.  

Jestem przekonany, że gwarancją poczyt-

ności „Naszego Prądu” jest to, że zawiera w sobie 

treść, którą redakcja – alumni Wyższego Semi-

narium Duchownego w Ołtarzewie, chcą przeka-

zać współbraciom, a niekoniecznie to, co współ-

bracia chcieliby przeczytać. Wierzę, że jest to też 

aktualne i dzisiaj. Zwłaszcza, kiedy wspólnota 

Seminaryjna jest o połowę mniejsza niż za tak 

zwanych „moich cza-

sów”, to ważne jest, 

byśmy jako Pallotyni 

żyjący poza murami 

WSD wiedzieli, że jest 

to wspólnota żywa,  

z perspektywami i 

ambicjami, a nie za-

mykająca się w swoim 

wąskim gronie i tłu-

macząca się ze wszyst-

kiego słowami „bo nas 

jest mało”. Nasi 

współbracia, sięgając 

po lekturę „Naszego Prądu” powinni też z entu-

zjazmem patrzeć w przyszłość i wiedzieć, że na-

sze Seminarium wciąż żyje, a to powinno otwie-

rać nas na nadzieję, że Pan Bóg pobłogosławi 

nam nowymi, świętymi i licznymi powołaniami. 

 

Wyzwaniem, jakie stało  
i wciąż stoi przed Redakcją 

„Naszego Prądu” jest to, żeby jego 
zawartość była zgodna z tytułem 

Pisma. Ma być on „nasz” (obecnie 
„Wasz”). Nikogo innego. Piękne 

było to, że Pismo cieszyło się pew-
ną swobodą. Nikt nie narzucał  

tego, co ma zawierać, o czym ma 
być. Tematykę ustalali alumni 

wraz ze swoim opiekunem.  
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„Nasz Prąd” powinien być czymś w rodzaju za-

strzyku energii. A jedno-

cześnie, jeśli trafi do rąk 

młodego człowieka, po-

winien być pewnego 

rodzaju wizytówką, że 

kleryk to całkowicie nor-

malny człowiek, z pasja-

mi, ambicjami, zdolno-

ściami, dla którego wraz 

z przyjęciem sutanny  

i złożeniem pallotyńskiej 

konsekracji życie na 

świecie się nie kończy, 

ale dopiero zaczyna! 

Autentyczność Pisma 

jest według mnie szansą 

na utrzymanie i zwięk-

szenie jego poczytności. 

Bo iluzji wokół nas jest 

sporo, a potrzeba nam 

bardzo autentyczności. 

Tej autentyczności  

i „naszości” „Naszego 

Prądu” życzę Redakcji 

obecnej i przyszłej na 

kolejne 100 numerów 

Pisma.  

„Po co Kościołowi są obecnie Pallotyni?”. 

Pytanie skomplikowane. Od prawie dwóch lat 

posługuję w Parafii do niedawna prowadzonej 

przez księży diecezjalnych. Kiedy pierwszego 

dnia poszedłem do szkoły, by podjąć tam posłu-

gę katechety, jeden z nauczycieli zadał mi pyta-

nie: „a co dla nas, zwykłych parafian zmienia się 

wraz z Waszym przyjściem?”. Szczerze mówiąc, 

nie potrafiłem odpowiedzieć wtedy na tamto 

pytanie. Odpowiedziałem więc, że nic. Jednak 

po czasie ten sam nauczyciel mówi do mnie:  

„A jednak się zmieniło. Pokazaliście, że to samo 

można robić razem i to razem jest piękne”. Ra-

zem jako księża – wspólnota pallotyńska, razem 

jako dekanat, razem jako część Diecezji. Razem 

jako księża i wierni. Być razem to dzisiaj chyba 

najważniejsze zadanie naszej pallotyńskiej 

wspólnoty. Tak jak mówił św. Wincenty Pallotti, 

że współpraca jest bardziej owocna od indywi-

dualnych wysiłków. 

Pomimo tego, że jest 

trudniejsza, ale to wła-

śnie dobra współpraca 

jest dziś niesamowicie 

ważna w naszej co-

dziennej posłudze. We 

wspólnocie buduje się 

tożsamość bycia chrze-

ścijaninem, a tym sa-

mym bycia apostołem.  

Wskazówki, jakimi 

powinniśmy być Pallo-

tynami, zostawił nam 

nie tylko św. Wincenty 

Pallotti, ale również 

nasi błogosławieni 

Współbracia Męczen-

nicy, którzy swoją po-

stawą i zaangażowa-

niem jasno i wyraźnie 

wskazują, byśmy byli  

z ludźmi nam powie-

rzonymi w każdych 

warunkach. I w zdro-

wiu, radości, na wolno-

ści czy w obozie. Być z nimi i dla nich, by nie 

czuli w nas tylko „jakichś” księży, ale „swoich”. 

Bo z całym dorobkiem pallotyńskiej historii  

i dziedzictwa stajemy wśród konkretnych ludzi, 

by być z nimi. „Po co Kościołowi są obecnie Pal-

lotyni?” Po to, by być razem tam, gdzie pośle 

nas Bóg. I razem głosić Jego miłość.   



N a s z  P r ą d  

warsztaty dziennikarskie z Panią Redaktor 

Czaczkowską, dzięki której mogliśmy też odwie-

dzić jej redakcje „Rzeczypospolitej” oraz KAI.  

Codzienność redakcyjna wyglądała bardzo 

prozaicznie, ale nie brakowało w niej wyzwań. 

Pierwsze numery, jakie pamiętam były składane 

„ręcznie” i np. obrazki były dosłownie wklejane 

w odpowiednie miejsca, a następnie kopiowane. 

Numer był kserowany, składany i przygotowany 

do druku przez nas samych, więc niedobory to-

nera czy zacinające się ksero powodowały nie-

mały stres. Wielkim skokiem technologicznym 

okazał się program „Publisher”, w którym mój 

kursowy, kleryk Michał, rozpoczął edytowanie 

kolejnych numerów.  

W czasie mojej obecności redakcja otrzy-

mała od Przełożonych własną siedzibę, w piwni-

cach głównego budynku, nieopodal pomieszcze-

nia, gdzie odbierało się wysuszone pranie. Szcze-

gół, który mi utkwił, to malowanie tej naszej 

salki a zwłaszcza farba, która przy moim braku 

tekst  

ks. Piotr Bełczowski SAC   

Propozycja  
dla redakcji 

Z 
 publikacjami „Naszego Prądu” zetknąłem 

się po raz pierwszy jeszcze przed wstąpie-

niem do Pallotynów, w naszej parafii  

w Sandomierzu, z której pochodzę. Jeśli pamięć 

mnie nie zawodzi, to były to numery specjalne 

pisma przygotowane z okazji święceń kapłań-

skich. W nowicjacie kontynuowaliśmy ze współ-

braćmi wydawanie periodyku kopieckiego, więc 

po zamieszkaniu w seminarium stało się to pra-

wie w sposób naturalny, że rozpocząłem współ-

pracę z NP. Najpierw były to sporadyczne arty-

kuły, a z czasem, także stała obecność. Pamię-

tam jeden z pierwszych numerów z tego okresu, 

k t ó r y  w  d z i a l e  z a t y t u ł o w a n y m 

(prawdopodobnie) „Ogłoszenia” zawierał także 

jedno szczególne. Mianowicie, anonimowy 

sprzedawca, oferował radia samochodowe  

w hurtownych ilościach i konkurencyjnych  

cenach. Była to żartobliwa reakcja któregoś  

z seminarzystów na kradzież tychże odtwarzaczy 

z niektórych samochodów Księży profesorów. 

„Smaczku” całej sprawie dodawał fakt, że kra-

dzież ta odbyła się w czasie, gdy klerycy pełnili 

tzw. „stróżówkę”, czyli doglądali obejścia semi-

naryjnego w nocy.  

Chyba na trzecim roku zostałem zaproszo-

ny do redakcji (przez ówczesnego redaktora na-

czelnego, kleryka Podlejskiego), by po pewnym 

czasie przejąć obowiązki redaktora.  

Praca, czy też lepiej, posługa w NP była 

wielką przygodą. Dzięki temu mogłem np. odbyć 
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doświadczenia, w pewnym momencie zamiast 

zostawać na ścianie zaczęła owijać się na wał-

ku… Czasu nie było za wiele, więc ściana została 

zastawiona, na czas poświęcenia przez  

Ks. Prefekta, jakimś efektywnym i rozległym 

fotelem. 

Szczególnym „oczkiem w głowie” Redakcji, 

były, wspomniane 

już, numery spe-

cjalne przygotowy-

wane z okazji świę-

ceń kapłańskich. 

Były one planowa-

ne z kursem przy-

szłych neoprezbi-

terów, ale zaanga-

żowani w jego po-

wstanie bywali także bliscy i znajomi tychże.  

A docieraliśmy do nich przy okazji święceń dia-

konatu lub nawet listownie.  

W 2002 roku Seminarium ołtarzewskie 

świętowało 75-lecie powstania i także z tej oka-

zji powstał numer extra, jubileuszowy, w po-

większonym rozmiarze, kolorowej wersji,  

a przede wszystkim składany i drukowany  

w naszej drukarni w Ząbkach. Jeszcze dzisiaj 

pamiętam wizyty „robocze” i dogrywanie naj-

mniejszych szczegółów. 

I jeszcze jedna drobnostka: z racji liczby 

kleryków w tamtym czasie, posługa w NP była 

osobnym „officium” i wiązała się z pewnymi 

przywilejami. Pamiętam, że stali redaktorzy nie 

chodzili do pracy w ogrodzie i nie mieli wyzna-

czonych innych zajęć na rzecz Wspólnoty.  

Czasami inni nam tych przywilejów zazdrościli.  

Czego potrzebujemy w „Naszym Prądzie”? 

Z przykrością muszę stwierdzić, że od dłuż-

szego czasu nie mam styczności z NP.  

Od 13 lat mieszkam we Włoszech, gdzie najpierw 

studiowałem, a teraz posługuję na parafii.  

Nie jest to próba usprawiedliwienia, ale naj-

szczersza prawda.  

Tym bardziej ucieszyła mnie i zaszczyciła 

prośba od Redakcji, by podzielić się moimi prze-

myśleniami. To tytułem wstępu, ponieważ po-

mysły, które tutaj zaproponuję, mogą okazać się 

już zrealizowane.  

Wiem (ponieważ sprawdziłem), że numery 

są dostępne na stronie Seminarium. Może warto 

pomyśleć o internetowej „prenumeracie” i rozsy-

łania ich drogą elektroniczną do naszych do-

mów… także tych zagranicznych. Wypromowa-

niu np. poprzez „podlinkowanie” przy okazji 

wiadomości wy-

syłanych przez 

Zarządy.  

Podziwiam profe-

sjonalizm redak-

cji. Ja sam chęt-

nie przeczytał-

bym np. archi-

walne i istotne 

historycznie arty-

kuły, czy też anegdoty z aktualnego życia semi-

naryjnego.  

Codzienność redakcyjna wyglądała 
bardzo prozaicznie, ale nie brako-

wało w niej wyzwań. Pierwsze numery, 
jakie pamiętam były składane „ręcznie”  
i np. obrazki były dosłownie wklejane  
w odpowiednie miejsca, a następnie  

kopiowane.  
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Jest to zapewne narzędzie ewangelizacji  

i informacji, ale także formacji. Pomyślałbym  

np. o przedstawianiu, czytelnikom zewnętrznym, 

rzeczywistości seminarium i życia kleryckiego. 

Mogłoby stać się w ten sposób, jeszcze bardziej, 

narzędziem „powołaniowym”.  

„Po co Kościołowi są pallottyni”? 

Mam ochotę zacząć od stereotypowego zda-

nia: „to ważna  

i złożona kwestia”. 

A tak na serio, to 

jestem pewien,  

że Kościół wciąż nas 

potrzebuje. I my 

potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy czuć się 

jego częścią i brać za niego odpowiedzialność.  

Nasze Stowarzyszenie wciąż ma przed sobą 

wiele szans i przestrzeni, w których może posłu-

żyć swoim charyzmatem dla dobra Kościoła.  

Na wielu polach tak się dzieje, ale myślę, że wciąż 

mamy wiele do zaproponowania.  

Na pewno takim wymiarem jest bogactwo 

naszego doświadczenia w posłudze na wszystkich 

kontynentach, znajomość realiów Kościołów 

lokalnych i kultury innych ludów. Wielu naszych 

Współbraci stworzyło i tworzy wspaniałe i prze-

łomowe dzieła i inicjatywy, ale nie zapominał-

bym o tych wszystkich, którzy nie goszczą  

na łamach prasy czy na ekranach telewizorów, 

ale stoją na „pierwszej linii” ewangelicznej posłu-

gi. To oni są solą i światłem dla świata i Kościoła. 

Czasami mogą czuć się „zapomnieni”.  

Mamy także wspaniałych Świętego i Błogo-

sławionych oraz Sługi Boże. Poznawanie ich 

postaw, nauczania i świadectwa jest tym,  

co Kościołowi może pomóc i go ubogacić.  

Pallotti, w swoim dążeniu do „rozpalania” 

wiary, obok zaangażowania świeckich, nie zapo-

minał o formowaniu kapłanów. Pallottyni mogli-

by być w tym wymiarze propagatorami pewnej 

„nowej jakości”: prawdziwej i pogłębionej współ-

pracy między klerem diecezjalnym i osobami 

konsekrowanymi. Budowanie „mostów” w tym 

wymiarze mogłoby się stać naszym znakiem 

rozpoznawczym.  

I wreszcie współpraca ze świeckimi, czy też 

raczej takie ich zapraszanie i słuchanie, by fak-

tycznie odbywało się ono nie tylko w duchu 

„synodalnym”, ale właśnie naszym, pallotyń-

skim. Kapłan czy brat pallotyn ma być nie tylko 

„motorem” czy też „corpo centrale”, ale przede 

wszystkim bra-

tem; owszem 

nauczycielem -  

w tym, co odnosi 

się do jego misji 

kościelnej, ale 

także uczniem - w tym, co donosi się do świata  

i patrzenia tegoż na Kościół. Możemy,  

i w tym wymiarze, stać się znakiem, wobec któ-

rego także inni zrozumieją, że to my mamy być 

dla naszych „owiec”, a nie one dla nas… że ma-

my strzec Prawdy i głosić Zbawienie, ale faktycz-

nie przybliżać a nie segregować, słuchać a nie 

tylko pouczać. Wielu z nas to potrafi, ale wciąż 

jednak nie jest to postawa powszechna.  

Na pewno takim wymiarem jest  
bogactwo naszego doświadczenia  

w posłudze na wszystkich kontynentach, 
znajomość realiów Kościołów lokalnych 

i kultury innych ludów. 
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nie od przysłowiowej dechy do dechy, ale wiem 

gdzie co jest i gdzie czego szukać. A najbardziej 

chciałbym na to pytanie odpowiedzieć tak, jak 

zrobił to Benedykt XVI będąc jeszcze prefektem 

Kongregacji Nauki Wiary: jak plotka głosi, kie-

dyś u kardynała Ratzingera w mieszkaniu zjawił 

się jakiś prałat, który na widok ściany zapełnio-

nej książkami miał wykrzyknąć tradycyjne łał !,  

a następnie postawić równie tradycyjne pytanie: 

czy Eminencja to wszystko przeczytał? Na co 

przyszły papież miał odpowiedzieć: nie tylko 

przeczytałem, ale większość z tego samodzielnie 

napisałem.  

Czasami książka może pełnić funkcję orna-

mentu. Z ciekawością dostrzegłem podczas przy-

musowej wędrówki po marketach budowalnych, 

że są nawet do nabycia tapety ścienne imitujące 

rzędy książek. Bardzo praktyczne: ładnie wyglą-

da, nie kurzy się, podczas przeprowadzki nie 

wymaga wysiłku. Ale żarty na bok: trzeba też 

zauważyć, że książka nie ma wartości z góry na-

danej. Jest masa książek-produktów grafomań-

skiego kiczu, spisanych świadków braku kompe-

tencji oraz zamiłowania do interpunkcji i orto-

grafii. W końcu książek wydanych nie dlatego, 

że autor ma coś ważnego do przekazania, lecz 

tylko dla punktów na ścieżce uczelnianego 

awansu. Myślę, że gdybyśmy się pokusili o pro-

centowe wyliczenie byle jakich książek i porów-

nali to z byle jakimi filmami to, śmiem przy-

puszczać, że zdecydowaną faworytką w tym kon-

K 
orzystając z powielkanocnej przerwy 

świątecznej wziąłem się za długo obiecy-

wany samemu sobie porządek w księgo-

zbiorze. Nazbierało się tego. Ze zdziwieniem 

odkryłem kilka dubletów, z rozrzewnieniem 

przypomniałem sobie o dawniejszych zaintere-

sowaniach astronomią, po których dziś został 

rząd książek. Ciężar tej wiedzy daje się odczuć 

podczas przeprowadzek – szczególnie czuć  

go w rękach i plecach. Stawiam sobie pytanie:  

po co? W dzisiejszych czasach, kiedy całą biblio-

tekę można mieć w laptopie? Niestety nie znaj-

duję odpowiedzi; jakimś surogatem, namiastką 

sensu jest może zachwyt gości, którzy mnie od-

wiedzają po raz pierwszy i wydają okrzyk zdzi-

wienia czy zachwytu: łał! ile tego. Później pyta-

nie: a ty to wszystko przeczytałeś? Oczywiście, że 

tekst  

ks. Grzegorz Kurp SAC 
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kursie niepiękności byłoby słowo pisane. Przede 

wszystkim dziś książkę wydać może właściwie 

każdy, film to jednak bardziej finansowo wyma-

gające przedsięwzięcie i wielu musi się nad nim 

napracować. Dlatego zamiast słabej książki le-

piej obejrzeć ambitne dzieło spod znaku X Mu-

zy.  

W moich porządkach dotarłem do pudeł  

z czasopismami, a w nim archiwalne numery 

seminaryjnego pisma Nasz Prąd, z którym by-

łem związany przez całe seminarium jako  

redaktor. W nie zamierzchłych czasach dla re-

daktorów NP (zazwyczaj 3-4 osoby) było to zwy-

czajowe oficjum – 

przygotowanie co-

miesięcznego wyda-

nia wymagało dobrej 

koordynacji i cierpli-

wości w uprzykrzaniu 

życia autorom po-

przez konsekwentne 

przypominanie o deadline. Dla nas była to prze-

de wszystkim szkoła formułowania własnych 

myśli: z mglistych pojęć i mniemań na papierze 

musi zostać wykuta forma, która wprowadza 

porządek, znaczenie i sens. Świadomość,  

że czytelnikami tego, co napiszemy, będą nie 

tylko przymykający oko na wszelkie niedosko-

nałości i potyczki językowe wspóbracia-alumni 

(czyt. à rebours), lecz także Przyjaciele naszego 

Seminarium, dopingowało nas to ciągłego  

poszukiwania nowych tematów i nieoczywistych 

ich ujęć. Ważne było dla nas jasne sformułowa-

nie tematu i taka organizacja testów, która nie 

sprawiałby wrażenia, że dany numer jest niczym 

słup ogłoszeniowy z przeklejonymi bez ładu  

i składu refleksjami na dany temat.  

Uważnymi czytelnikami kolejnych nume-

rów NP byli także nasi Profesorowie i Wycho-

wawcy – śp. ks. prof. Lucjan Balter z właściwym 

sobie prowokującym tonem odnosił się  

do zawartych treści, zmarły zaś w tym roku  

ks. dr Stanisław Char-

chut dostarczał redak-

cji egzemplarz naj-

nowszego wydania  

ze swoim uwagami 

naniesionymi na mar-

ginesach. Ukazanie 

się NP było w WSD 

wydarzeniem pobudzającym do dyskusji, roz-

mów kawiarnianych czy nawet ogólnosemina-

ryjnych debat.  

Z podziwem patrzę na poziom i jakość wy-

konania aktualnych Twórców NP  - to taka oso-

bista radość, że rozwija się coś, w czym miało się 

swój mały udział.  

Dla nas była to przede wszyst-
kim szkoła formułowania wła-

snych myśli: z mglistych pojęć  
i mniemań na papierze musi zostać 

wykuta forma, która wprowadza 
porządek, znaczenie i sens.  
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W okresie mojej seminaryjnej formacji 

Nasz Prąd był miesięcznikiem i był wydawany 

na miejscu, tzn. drukowaliśmy wszystkie egzem-

plarze na kleryckim ksero, jedynie okładka  

i zszywanie numeru wykonywane były w War-

szawie. Bardzo dobrze wspominam czas oficjum 

w Naszym Prądzie. Pamiętam, że jako redakto-

rzy stanowiliśmy zgrany zespół. Najpierw spoty-

kaliśmy się, by zaplanować tematy kolejnych 

numerów, a potem skupić się na najbliższym  

z nich, rozdzielić zadania, ustalić terminy ich 

realizacji itd. Potem materiały spływały  

do współbrata, który zajmował się składaniem 

numeru. Oczywiście przed wydrukowaniem na-

kładu dokonywaliśmy korekty.  

Jako redaktor naczelny pisałem 

„wstępniaki”, artykuły, a także przeprowadzałem 

wywiady. Największe wrażenie zrobiły na mnie 

rozmowy przeprowadzone z prof. Stefanem 

Swieżawskim, światowej klasy historykiem filo-

zofii (jedną z nich obecna Redakcja przedruko-

wała na łamach poprzedniego numeru NP),  

M 
oje pierwsze wspomnienie związane  

z Naszym Prądem pochodzi z okresu, 

kiedy jeszcze nie należałem do grona 

redaktorów pisma. Otóż gdy byłem na pierw-

szym roku, w pewną jesienną - wietrzną i desz-

czową - noc, naszą Alma Mater, a właściwie na-

leżące do niej garaże, nawiedzili złodzieje. Nie-

stety dostali się do kilku samochodów, kradnąc  

z nich odbiorniki radiowe. Nie muszę dodawać, 

że ku niezadowoleniu ich właścicieli – księży 

profesorów. W tę nieszczęsną noc, stróżówkę 

(dla młodszych współbraci wyjaśnienie: pilno-

wanie terenu WSD – dwóch kleryków od 20.00 

do 1.00, następnych dwóch od 1.00 do 5.00 – 

„gdzie te czasy?”) pełnił mój kurs. W opubliko-

wanym wkrótce po tym wydarzeniu Naszym 

Prądzie, na rozkładówce, ukazała się reklama: 

„FIRMA OCHRONIARSKA – KURS PIERW-

SZY”.  

tekst 

Ks. Przemysław Podlejski SAC 
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a także z s. Cecylią, karmelitanką klauzurową  

z klasztoru na warszawskiej Woli. Oba wywiady, 

poza walorami merytorycznymi, przyniosły do-

świadczenie spotkania z ludźmi głęboko wierzą-

cymi, co było dla mnie niesłychanie budujące. 

Tak to pamiętam.    

Każdego roku najwięcej pracy kosztowało 

nas przygotowanie numeru specjalnego,  

tj. z okazji święceń kapłańskich. Najpierw  

w czasie święceń diakonatu przeprowadzaliśmy 

wywiady z rodzicami, krewnymi i znajomymi 

przyszłych neoprezbiterów, przygotowywaliśmy 

odpowiednie teksty itp., by w formacie A4,  

z piękną, kolorową okładką wydać numer, który 

był rozdawany wszystkim gościom przyjeżdżają-

cym do Ołtarzewa na święcenia kapłańskie.  

Bardzo się 

cieszę, że Nasz 

Prąd jest stale 

w y d a w a n y .  

Pismo stwarza 

alumnom świet-

ną okazję do 

rozwijania ta-

lentów pisar-

skich, uczenia 

się pracy w ze-

spole itd. Co zrobić, by jeszcze bardziej był czy-

tany wśród nas – pallotynów? Myślę, że jego 

walorem jest ukazywanie spraw seminaryjnych, 

prezentacja tego, co dzieje się w Ołtarzewie, 

publikowanie artykułów i opinii kleryków na 

różne tematy. Innymi słowy, chodzi o to, by 

Nasz Prąd zachował swą specyfikę, nie tyle więc 

poruszał jakieś ogólne tematy opracowywane 

przez specjalistów z zewnątrz. Tego typu teksty 

można z łatwością znaleźć. Niech Nasz Prąd 

nadal będzie pismem alumnów WSD w Ołtarze-

wie.  

Jedną z ważnych kwestii podejmowanych 

przez Nasz Prąd 

może (nawet powin-

na) być sprawa na-

szego charyzmatu.  

Z pewnością warto 

także na łamach 

Pisma prowadzić 

debaty, być może 

spory i polemiki na 

ten temat. Dogłębne 

p r z e p r a c o w a n i e 

zagadnień owocuje potem w postaci inspiracji 

dla konkretnych rozwiązań i propozycji. Przy-

znam, że zapoznanie się z materiałami propono-

wanymi w związku z odbywającym się synodem 

(Vademecum synodu o synodalności, Dokument 

Przygotowawczy – ku kościołowi synodalnemu: 

komunia, uczestnictwo i misja) uświadomiły mi, 

jak bardzo nasz pallotyński charyzmat jest aktu-

alny. Obyśmy jako duchowi synowie świętego 

Wincentego nie przegapili znaku czasu! W jaki 

sposób jeszcze bardziej służyć Kościołowi jako 

pallotyni? Może redakcja Naszego Prądu zaini-

cjuje dyskusję na ten temat? 

 Z okazji Złotego Jubileuszu życzę Współ-

braciom Redaktorom wielu wspaniałych pomy-

słów, kreatywności i coraz więcej czytelników. 

Jedną z ważnych kwestii podejmo-
wanych przez Nasz Prąd może 

(nawet powinna) być sprawa naszego 
charyzmatu. Z pewnością warto także 

na łamach Pisma prowadzić debaty, być 
może spory i polemiki na ten temat.  
Dogłębne przepracowanie zagadnień 

owocuje potem w postaci inspiracji dla 
konkretnych rozwiązań i propozycji.  
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N 
iniejszy numer stał się okazją do prze-

prowadzenia „aktu synodalnego” na 

łamach „Naszego Prądu”. Podsumowa-

nia zarówno siedmioletniej przygody formacyj-

nej naszych neoprezbiterów, kończącego się 

roku akademickiego, a przede wszystkim – dro-

gi, którą w ostatnich czasach przebył nasz semi-

naryjny periodyk. Jak w przypadku wszystkich 

refleksji tego typu, wydaje się adekwatnym wy-

ciągnąć z niej kilka wniosków w odniesieniu  

do przyszłości.  

A pierwszym z nich niech będzie radość.  

I nie tyle chodzi tu o wszelkie miłe słowa skiero-

wane pod adresem wspólnoty seminaryjnej,  

a szczególnie członków redakcji. Radością napeł-

nia również ilość pomysłów i wskazówek, które 

będą mogły stać się przedmiotem refleksji. Bar-

dzo pozytywnym aspektem, który możemy wy-

czytać między proponowanymi wskazówkami 

jest to, że wiele spośród nich zostało już prze-

prowadzonych. Część artykułów zachęcała  

do poświęcenia bliższej uwagi takim tematom 

jak choćby: praca pallotynów (szczególnie tych 

zapomnianych) na misjach, błogosławieni 

współbracia pallotyni czy kwestia charyzmatu 

naszego stowarzyszenia. Nie są to (i możliwe,  

że nigdy nie będą) tematy zamknięte czy omó-

wione w stopniu wyczerpującym w zakresie za-

ledwie czterdziestu ośmiu stron, jednak warto 

zauważyć, że ww. kwestie zostały poruszone  

w numerach 98 (numer poświęcony misjom 

pallotyńskim), 97 (świętości naszych współbra-

ci) czy 94 (poświęcony kwestii konsekracji pal-

lotyńskiej). W pewnym stopniu zatem udało się 

nam „wstrzelić” w oczekiwania osób reprezentu-

jących odbiorców „Naszego Prądu”. 

tekst 

al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny 
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czego warto się uczyć jak i to, czego należy uni-

kać”.  

Ten artykuł jest 

próbą krótkiego 

wyciągnięcia wnio-

sków. Muszę jed-

nak pozostać wier-

ny słowom zapisa-

nym w pierwszym 

artykule tematu 

numeru. Potrzeba 

konkretu. Pozosta-

wiam więc poniżej 

listę tematów, któ-

re zostały zapropo-

nowane redakcji przez poszczególnych redakto-

rów naczelnych. Czy zostaną podjęte w przyszło-

ści? Miejmy nadzieję, że jeśli tak, to zostaną 

podjęte w sposób rzetelny, zaś pracę poprzedzi 

dialog oraz typowa dla naszego charyzmatu 

otwartość na współpracę.  

Współczesny kontekst charyzmatu pallo-

tyńskiego 

Temat ekumenizmu 

Pasje oraz zainteresowania osób tworzą-

cych Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. 

Obecność księży pallotynów „wśród ludzi” 

– współczesny kontekst duszpasterski. 

Anegdoty związane z życiem seminaryjnym 

w ostatnich latach.  

Wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do tworzenia naszego 
seminaryjnego pisma, składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, 

że również w przyszłości praca redakcji będzie przynosić dobre owoce. 

Bardzo ważną kwestią, podjętą w poszcze-

gólnych artykułach, jest temat profilu pisma. 

Tradycyjnie dzielimy go na część poświęconą 

wydarzeniom z życia seminaryjnego oraz temat 

numeru. Intuicje osób wypowiadających się na 

łamach „Naszego Prądu” wskazują na potrzebę 

dowartościowania pierwszej z opisanych części, 

stanowiącej znak żywotności seminarium. Jest 

to jedno z najważniejszych pytań w odniesieniu 

do „Naszego Prądu”. Dla kogo go tworzymy? 

Kto będzie go czytał? Godną docenienia wydają 

się intuicje i podpowiedzi dotyczące m.in. roz-

szerzonego kolportażu pisma w formie elektro-

nicznej, rozwinię-

c ia  ko nt a kt u  

z pallotyńskimi 

placówkami znaj-

dującymi się poza 

granicami nasze-

go kraju czy re-

fleksja nad aspek-

tem promocyjnym 

pisma oraz ulep-

szeniem aspektów 

graficznych. Z 

pewnością wpro-

wadzenie tych zmian należy powiązać właśnie z 

wiernością przyjętemu profilowi pisma, atrak-

cyjnemu dla określonej grupy odbiorców.  

I może nie tyle piszę to, by podać rozwiązania, 

ale uświadomić sobie i nam wszystkim, że two-

rzymy „Nasz Prąd”. Więc postawa otwartych 

oczu, szukania nowych możliwości dotarcia  

z wartościowym przekazem oraz wyszukiwania 

tematów prawdziwie potrzebnych pallotynom 

jest po prostu na wagę złota. Od siebie dodał-

bym również, że na przestrzeni lat dostrzegam 

spadek zainteresowania pismami tworzonymi 

przez alumnów innych seminariów. W rynko-

wym podejściu do sprawy możemy powiedzieć, 

że „u konkurencji można dostrzec zarówno to, 

Pozostawiam więc poniżej listę  
tematów, które zostały zapropono-

wane redakcji przez poszczególnych  
redaktorów naczelnych. Czy zostaną 

podjęte w przyszłości? Miejmy nadzieję,  
że jeśli tak, to zostaną podjęte w sposób 

rzetelny, zaś pracę poprzedzi dialog 
oraz typowa dla naszego charyzmatu 

otwartość na współpracę.  



Znajdź nas na: 
www.wsdsac.pl 
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/wsdsac 

 
al. Paweł Strojewski SAC 

Redaktor naczelny, skład i łamanie 
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Redaktor 
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Redaktor 

 
 

ks. Michał Siennicki SAC 
opiekun redakcji 

Nasz Prąd   jest czasopismem wydawanym przez alumnów  
Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.  

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, korekty i zmiany tytułów tekstów. Korektę przeprowadzają członkowie redakcji. 
Foto: zdjęcia pochodzą ze zbiorów seminaryjnych, bądź też zostały dostarczone przez autorów artykułów. 

 
Druk: Drukarnia Apostolicum, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki www.apostolicum.pl 

REDAKCJA 

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

który płacisz. Jak to zrobić?  
Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,   
a jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 

 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze semina-
rium. 

 
W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 

 
 22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św. 

 Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św. 
 codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych 

 codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych  
 Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne 

 
Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 
 

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

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

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

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

85 1240 1037 1111 0010 0132 0841 
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