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 Jubileusz… czym jest? Jak to 
się dzieje, że wspominanie 

niektórych wydarzeń z życia 
człowieka lub społeczności za-
sługuje na szczególne obcho-
dy? Dlaczego dopiero po wie-
lu latach i z okazji okrągłej 
daty rocznej? Czemu prawdzi-
wy jubileusz jest srebrny, złoty, 
diamentowy? Skąd opinia, że 
jubileusz małżeństwa, kapłań-
stwa, ślubów zakonnych to tyl-
ko huczne zagłuszanie gorzkiej 
prawdy o przemijaniu?

W kontekście tych poważ-
nych pytań warto postawić in-
spirowaną Ewangelią tezę, że 
tradycja świętowania jubile-
uszy jest jednym ze sposobów 
dawania wyrazu przekonaniu, 
że chociaż doczesność przemi-
ja, to możemy przecież w życiu 
realizować takie wartości, któ-
re w żadnej mierze się nie de-
zaktualizują, wytrzymują pró-
bę czasu, są trwałe. Innymi 
słowy, jubileusz – jakiejkolwiek 
nie byłby rangi – jest wyrazem 
głębokiej wiary, że nasze życie 
może być napełnione treścią 
silniejszą od przemijania. Po-
wiedzmy to dobitniej: obcho-
dząc jubileusz, potwierdzamy 
radośnie, że oto spełniło się coś 
głęboko sensownego, co pozo-
stawiło trwały ślad w historii 

świata, Kościoła, lokalnej spo-
łeczności, rodziny, człowieka.

Najnowszy numer „Itinera-
rium”, który właśnie oddajemy 
do rąk Szanownych Czytelni-
ków, naszych Drogich Przyja-
ciół, daje świadectwo właśnie 
takiemu przekonaniu. Okazją 
do tego jest jubileusz 300-le-
cia Seminarium Duchowne-
go w Lublinie, założonego 
8 października 1714 roku. Ta 
doniosła rocznica, trwająca 
przez cały rok 2014, była dla 
naszej seminaryjnej wspólno-
ty czasem szczególnej inspi-
racji. Najpierw do wyrażenia 
wdzięczności Bogu i ludziom 
za chlubną przeszłość trzech 
wieków lubelskiego semina-
rium, za doniosłą rolę, jaką 
spełniło ono na rzecz Kościo-
ła w Lublinie. Następnie do 
wejrzenia w siebie, w głąb du-
szy dzisiejszej wspólnoty se-
minaryjnej, do wyrażenia my-
ślą, słowem i czynem naszej 
kleryckiej i kapłańskiej tożsa-
mości. Wreszcie do sięgnię-
cia z nadzieją w przyszłość, to 
znaczy do ogłoszenia Chrystu-
sa Panem całych dziejów. Ta 
trylogia jubileuszu – PAMIĘĆ, 
TOŻSAMOŚĆ, EWANGELI-
ZACJA – wyznaczająca eta-
py przygotowań i obchodów 
jubileuszowych, znalazła wy-
raz na okładce niniejszego wy-
dania.

Pierwsza część tego nume-
ru zawiera teksty przywołujące 

na pamięć przeszłość. Czym 
są lata jubileuszowe w Koście-
le katolickim, wyjaśnił nam 
ks. Włodzimierz Bielak, ge-
nezę lubelskiego seminarium 
przedstawił ks. Jarosław R. 
Marczewski, a o walorach ar-
chitektury seminarium na 
Żmigrodzie opowiedział Hu-
bert Mącik. Wszystko to okra-
szone zostało pięknym świa-
dectwem z seminaryjnych lat 
niegdysiejszego absolwenta, 
a dziś już emerytowanego pro-
fesora naszego seminarium, 
ks. Marka T. Zahajkiewicza. 
Lektura wymienionych artyku-
łów z pewnością wzbudzi prze-
konanie, że warto uczyć się hi-
storii. Potwierdził to dobitnie 
w swoim tekście ks. Marcin 
Modrzejewski, neoprezbiter, 
posługujący obecnie w para-
fi i pw. św. Anny w Lubartowie.

W spektrum zagadnień 
z zakresu chrześcijańskiej, ka-
płańskiej i kleryckiej tożsa-
mości umiejętnie wprowa-
dzi nas ks. Mirosław Wróbel, 
zapraszając na jubileuszo-
wą wędrówkę szlakiem Pisma 
Świętego. Nad wyjątkowością 
seminaryjnej formacji pochy-
lił się z namysłem ks. Marek 
Gątarz. Krzysztof Szlanta bę-
dzie wszystkich namawiał do 
pielgrzymowania z alumnami 
drogą świętych papieży, a od-
powiedzi na pytanie, jak se-
minarium przeżywało drugi, 
„tożsamościowy”, etap przy-

dk. Grzegorz Kruk 
redaktor wydania

 Jubileuszowa trylogia
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gotowań do obchodów jubi-
leuszowych, udzieli dk. Grze-
gorz Kruk.

Przepowiadanie Bożej 
prawdy w Roku Jubileuszu se-
minarium w jego murach roz-
począł swoją homilią, prze-
drukowaną w niniejszym 
numerze, ks. abp Stanisław 
Budzik, nasz pasterz. Ewange-
lizacyjny charakter kleryckiego 
zaangażowania na końcowym 
etapie rocznicowych obcho-
dów ukazany został w artyku-
le autorstwa Marka Stolarza. 
O skuteczności głoszenia Do-
brej Nowiny przez „nicniero-
bienie” podjęła się przekonać 
Czytelników s. Beata Zarzyc-
ka, a namawiać wszystkich 
do odwiedzania seminaryjne-
go kościoła (koniecznie w nie-
dziele o godz. 11.30!) zapra-
gnął Karol Mazurek.

W czasopiśmie nie mogło 
zabraknąć naszych stałych ru-
bryk. Stąd w dziale „Zza se-
minaryjnej furty” znalazło się 
kalendarium wydarzeń z ży-
cia seminaryjnego. Szczegó-
łowiej, rzecz jasna, należało 

potraktować wątki jubileuszo-
we. Dlatego na temat pomy-
słu, koncepcji i samego prze-
biegu obchodów zabrał głos 
nasz rektor, ks. Marek Słomka. 
O szczególnym jubileuszowym 
prezencie udzielonym przez 
Stolicę Apostolską wspólno-
cie seminaryjnej i wiernym, 
którzy odwiedzali naszą świą-
tynię, napisał ks. Zbigniew 
Wójtowicz. Jako że centrum 
kleryckiego życia jest modli-
twa u stóp Pana Jezusa, stąd na 
końcu tego działu przywołany 
został tekst jubileuszowej me-
dytacji, wypowiedzianej przed 
Najświętszym Sakramentem 
podczas nabożeństwa w ra-
mach centralnych obchodów 
jubileuszu.

Bardzo pragniemy, aby 
„Itinerarium” w dziale „Po-
wołanie i powołani” przybli-
żało Czytelnikom, na ile to 
możliwe, tajemnicę powołania 
do kapłaństwa, aby zachęcało 
do modlitwy za powołanych 
i o nowe powołania do służby 
w Kościele, a zwłaszcza w na-
szej archidiecezji. Tym razem 

otrzymujemy pomoc w po-
staci dwugłosu o niezwykłej 
rozpiętości chronologicznej: 
ks. abp senior Bolesław Pylak 
opowiedział o swojej drodze 
do kapłaństwa, rozpoczętej 
przed siedemdziesięciu laty, 
a alumn Artur Grzywaczewski 
podzielił się świadectwem do-
tyczącym tego, jak na tę dro-
gę niedawno wkroczył. Z kolei 
nuncjusz apostolski w Polsce, 
ks. abp Celestino Migliore, 
w homilii wygłoszonej w na-
szej archikatedrze i zamiesz-
czonej w niniejszym numerze 
zapewnił, że po prostu war-
to być księdzem, bo świat po-
trzebuje kapłanów.

Wszystkim tym, którzy łą-
czą się z nami w duchowej ra-
dości z faktu 300-lecia istnie-
nia Seminarium Duchownego 
w Lublinie i wezmą do rąk ten 
numer „Itinerarium”, życzy-
my Bożego błogosławieństwa 
i przyjemnej lektury.
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Tematyka obchodów lat ju-
bileuszowych była bardzo 

żywa na przełomie tysiącle-
ci, przy okazji obchodów dru-
giego milenium chrześcijań-
stwa. Teraz, w okresie trwania 
jubileuszu o znacznie mniej-
szej skali − rocznicy powsta-
nia lubelskiego seminarium 
duchownego − wypada nam 
do niej powrócić, bo i ta uro-
czystość w jakiś sposób wią-
że się z wielkimi jubileuszami 
Kościoła. Nie będziemy szcze-
gółowo omawiać całej histo-
rii jubileuszy, lecz postaramy 
się jedynie zwrócić uwagę na 
ich rolę.

Obchody jubileuszy odku-
pienia człowieka przez Chry-
stusa były nieznane w chrze-
ścijaństwie przez kilkanaście 
stuleci. Pierwszy jubileusz, 
który swoim zasięgiem ob-
jął cały Kościół, został ogło-
szony przez papieża Boniface-
go VIII w roku 1300. Były 
pewne przesłanki świadczące 
o tym, że także sto lat wcze-
śniej obchodzono w Rzymie 
rocznicę chrześcijaństwa. Na-
leżały do nich zeznania osób, 
których przodkowie mieli brać 
udział w uroczystościach dają-
cych możliwość zyskania od-
pustu zupełnego po spowiedzi 
i nawiedzeniu Bazyliki św. Pio-
tra i Bazyliki św. Pawła za Mu-

rami. Był też dokument 
papieski zezwalający 
na bicie medali z wize-
runkami świętych apo-
stołów Piotra i Pawła. 
Sprawa nie była jednak 
jasna, tak więc de facto należa-
ło stworzyć nowy, a zarazem 
trwały zwyczaj. Po zasięgnię-
ciu opinii kardynałów Boni-
facy VIII wydał bullę inau-
gurującą Rok Jubileuszowy, 
datowaną 22 lutego 1300 roku. 
Ojciec Święty udzielał odpu-
stu zupełnego, łaski organicz-
nie związanej z tym i następ-
nymi latami jubileuszowymi, 
wszystkim pielgrzymom przy-
byłym do Wiecznego Miasta 
pod warunkiem skorzystania 

z sakramentu pokuty i nawie-
dzenia dwóch bazylik rzym-
skich, podobnie jak było to 
100 lat wcześniej. Mieszkań-
cy Rzymu mieli je nawiedzać 

30 razy, pozostali pielgrzymi 
15 razy.

Jubileusz roku 1300 od-
był się w specyfi cznej sytu-
acji, w czasach przełomowych 
dla Kościoła i Europy. Druga 
połowa XIII wieku przyniosła 
daleko idące zmiany. Kończą-
ca się epoka wypraw krzyżo-
wych sprowadziła przeobraże-
nia w stosunkach społecznych 
i w mentalności ludzi. Kontak-
ty z chrześcijańskim Wscho-
dem i światem muzułmań-
skim doprowadziły m.in. do 
rozwoju handlu, nauki, nawią-
zania nowych kontaktów mię-
dzykulturowych. Wzrosła rola 
miast europejskich, rozwija-
ły się gildie kupieckie. Zapo-
czątkowało to rozwój społe-
czeństwa, które moglibyśmy 
określić, posługując się współ-
czesną terminologią, jako 
konsumpcyjne. Już wydarze-
nia czwartej wyprawy krzyżo-
wej pokazały, że cele i korzyści 
gospodarcze zaczęły brać górę 
nad sprawami wiary, miano-
wicie Wenecjanom udało się 
zmanipulować krzyżowców 
i wykorzystać ich do realizacji 

Znaczenie lat jubileuszowych 

w Kościele katolickim

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak  
wykładowca historii Kościoła

Obchody 
jubileuszy były 
nieznane w 
chrześcijaństwie 
przez kilkanaście 
stuleci
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interesów kupieckich, przez co 
ucierpiała religijna idea kru-
cjat. 

Długoletnie kontakty 
chrześcijan z obcymi religiami 
i kulturami, zwłaszcza z mu-
zułmańską, żydowską i grec-
ką, zaowocowały sceptycy-
zmem religijnym. Okazało się, 
że istnieją religie pozachrze-
ścijańskie, wyznające wiarę 
w jednego Boga, dającego zba-
wienie. Rodziło to pytania nur-
tujące średniowieczne umysły, 
czy chrześcijaństwo jest jedy-
ną prawdziwą religią. Prądy la-
icyzacyjne niosło ze sobą także 
wprowadzanie prawa rzym-
skiego.

W związku z tymi zjawi-
skami zaczęła pojawiać się 

krytyka Kościoła, której kon-
sekwencją był rozpad śred-
niowiecznej christianitas. 
Symboliczną postacią dla 
tego okresu dziejów był ce-
sarz Fryderyk II Hohenstauf. 
Wychowany w synkretycznej 
kulturze na Sycylii, przez nie-
których uważany za niewie-
rzącego, nie zamierzał liczyć 
się z papiestwem w swojej po-
lityce. Podkreślał absolutyzm 
władzy cesarskiej, stawiał na 
racjonalny osąd rozumu bę-
dącego źródłem prawdy, 
w swym ustawodawstwie po-
mijał sprawy religijne. W ten 
sposób upadał jeden z fi larów 
porządku średniowieczne-
go – cesarstwo, dotąd stano-
wiące wsparcie i uzupełnienie 

papieskiej władzy duchownej. 
Papiestwo, chcąc ocalić śre-
dniowieczny porządek, sta-
rało się przejąć przywództwo 
w Europie. Wybuchł ostry, 
a nawet krwawy konfl ikt mię-
dzy Fryderykiem II a dwoma 
papieżami – Grzegorzem IX, 
a następnie Innocentym IV. 
Po śmierci Fryderyka II ce-
sarstwo całkowicie podupadło 
i straciło znaczenie. Zaczę-
ły dochodzić do głosu pań-
stwa narodowe, a wśród nich 
na czoło wysunęła się Francja.

W takich właśnie okolicz-
nościach odbył się jeden z naj-
bardziej spektakularnych jubi-
leuszy średniowiecza. Impuls 
do jego obwołania dali piel-
grzymi, bardzo licznie na-
pływający do Rzymu na Boże 
Narodzenie 1299 roku, prze-
konani, że u progu nowego 
stulecia można będzie zyskać 
szczególne łaski i odpusty. Jest 
to świadectwo istnienia wśród 
ludu pragnienia rozwoju i po-
głębienia życia religijnego oraz 
potrzeby zamanifestowania 
przywiązania do Kościoła, 
którego stolica z dawien daw-
na znajdowała się w Rzymie. 
Pierwszoplanową rolę ode-
grały więc w tych wydarze-
niach względy religijne – tę-
sknota za prawdziwą wiarą, 
a także potrzeba propagowa-
nia chrześcijaństwa i jego za-
sad, płynących z Ewangelii.

Jubileuszu potrzebowa-
ło również papiestwo, stara-
jące się ratować christiani-
tas, a będące w długotrwałym 
konfl ikcie z cesarzem Frydery-

Papież Bonifacy VIII ogłasza jubileusz roku 1300



Znaczenie lat jubileuszowych w Kościele katolickim 9

kiem II, a następnie z królem 
Francji Filipem IV Pięknym. 
Bonifacy VIII postanowił wy-
korzystać fakt gromadzenia 
się wokół Stolicy Apostolskiej 
wielkich rzesz pielgrzymów 
z całej Europy, wśród których 
były koronowane głowy, 
np. książę Karol Valois, brat 
króla francuskiego, książęta 
niemieccy, ludzie kultury, np. 
Dante Alighieri, przyszły król 

Węgier Karol I Robert, liczni 
biskupi. Pragnął wykorzystać 
ich obecność do wzmocnie-
nia swego prestiżu i zazna-
czenia roli przywódcy świata 
chrześcijańskiego. Pokazywał 
się w nowej tiarze, która od tej 
pory przybrała kształt okrą-
gły, symbolizujący cały świat, 
z umieszczonymi na niej dwie-
ma koronami, oznaczającymi 
najwyższą władzę duchowną 
i zwierzchność nad władcami 
świeckimi.

Bezpośrednie owoce tego 
jubileuszu są trudne do 
uchwycenia w szczegółach, ale 
należy uznać, że bez wątpienia 
przyczynił się on do ożywienia 
religijności w Europie, która 

zaczęła się już ocierać o pro-
cesy laicyzacji, oraz podkreślił 
rolę Kościoła w życiu społecz-
nym. Te elementy będą się po-
jawiały przy okazji następnych 
jubileuszy.

Wolą Bonifacego VIII 
było, aby jubileusze obcho-
dzono w Kościele co 100 lat. 
W praktyce daty ich świętowa-
nia zmieniały się. Klemens VI 
ogłosił jubileusz w roku 1350. 
Odbył się on w Rzymie, jednak 
bez osobistego udziału papie-
ża, rezydującego w tym czasie 
w Awinionie. Urban VI skrócił 
czas między jubileuszami do 
33 lat, które miały odpowiadać 
długości życia Jezusa Chrystu-
sa. Ci dwaj papieże rozciągnęli 
obowiązek nawiedzania bazy-
lik rzymskich na dwie kolejne: 
Bazylikę Świętego Jana na La-
teranie i Bazylikę Matki Bożej 
Większej. W XV wieku ustaliła 
się tradycja świętowania jubi-
leuszy co 25 lat – od roku 1475 
za pontyfi katu Pawła II, jednak 
od czasu do czasu świętowano 
jubileusze odkupienia w cyklu 
33-letnim (np. w latach: 1423, 
1933, 1983).

Ważną nowość do obcho-
dów jubileuszowych wprowa-
dził papież Marcin V w 1422 
roku. Wtedy po raz pierwszy 
otwarto świętą bramę bazyli-
ki laterańskiej, będącej katedrą 
papieża – biskupa Rzymu. Był 
to akt symboliczny, wskazują-
cy na rolę Kościoła rzymskie-
go jako przewodnika w wierze.

Wzorem jubileuszu 1300 
roku, najbardziej doniosłe 
znaczenie miały tego typu 

uroczystości odbywające się 
w momentach szczególnie 
ważnych w życiu Kościoła. 
Taki był jubileusz roku 1450, 
ogłoszony w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1449 roku przez 
Mikołaja V. Podobnie jak 150 
lat wcześniej, Rzym odwiedzi-
ły wielkie rzesze pielgrzymów 
z różnych zakątków świa-
ta. Podobno każdego dnia ba-
zyliki były nawiedzane przez 
40 tysięcy ludzi. Po latach roz-
bicia Kościoła spowodowane-
go wielką schizmą zachodnią, 
sporami koncyliarystycznymi, 
wojnami religijnymi, pojawi-
ła się potrzeba oczyszczenia, 

przebaczenia win, pokoju i od-
rodzenia, których gwarantem 
mógł być tylko Kościół rzym-

Pamiątka jubileuszu roku 2000

Jubileusz 
przyczynił się 
do ożywienia 
religijności 
w Europie

Jubileuszu 
potrzebowało 
papiestwo, 
starające się 
ratować 
christianitas
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ski, otwierający wiernym skar-
biec Bożego miłosierdzia.

Spośród jubileuszy wie-
ku XVI należy wspomnieć ten 
ogłoszony przez papieża Grze-
gorza XIII w 1575 roku, któ-
ry miał zgromadzić w Rzymie 
400 tysięcy pielgrzymów. Jego 
celem było głównie podkre-
ślenie wiary w jeden Kościół, 
święty i apostolski, któremu 
przewodzi rzymski papież. 
Była to odpowiedź na szaleją-
cą w Europie od 1517 roku re-
formację i środek umocnienia 
odnowy trydenckiej. Specyfi -
ka jubileuszu spowodowała, że 
Grzegorz XIII nie zgodził się 
na udzielanie łask z nim zwią-
zanych poza Rzymem, jak to 
zdarzało się w latach poprzed-
nich, ale każdy, kto chciał zy-
skać odpusty, musiał osobiście 
udać się do Wiecznego Miasta. 
Położono nacisk na odnowę 
życia moralnego, także, a może 
przede wszystkim, kardynałów 
i hierarchów kościelnych, żyją-
cych jeszcze według standar-
dów odrodzenia i humanizmu.

Jubileusze wieków XVIII 
i XIX odbywały się w zgo-
ła odmiennych warunkach niż 
poprzednie. Dokonywały się 
zasadnicze zmiany światopo-
glądowe, inspirowane ideami 
oświecenia, ruchami rewolu-
cyjnymi i atakami liberalizmu. 
Ostatni jubileusz, obchodzo-
ny na miarę poprzednich, ma-
nifestujący rolę i znaczenie ka-
tolicyzmu w świecie, odbył się 
w roku 1825. Leon XII liczył 
na przywrócenie przedrewo-
lucyjnego porządku w Euro-

pie, na pomoc Francji w spra-
wach Państwa Kościelnego, 
ale to nie nastąpiło – rewolu-
cja francuska zbyt mocno od-
cisnęła swoje piętno. Następ-
ny jubileusz, w 1875 roku, pod 
przewodnictwem Piusa IX, już 
nawet nie starał się manife-
stować siły Kościoła. Wobec 
wojującego liberalizmu nale-
żało pójść inną drogą, drogą 
pokuty i modlitwy za Kościół 
i świat. Chodziło też papie-
żowi o mobilizację sił katolic-
kich w sprzeciwie wobec an-
tychrześcijańskiego modelu 
życia, lansowanego przez ideo-
logię liberalną.

W XX wieku bardzo uro-
czyście był obchodzony jubile-
usz 1900. rocznicy odkupienia 
w roku 1933 pod przewodnic-
twem Piusa XI. Papież chciał 
przypomnieć i podkreślić na-
dzieję płynącą z faktu odkupie-
nia człowieka przez Chrystusa. 
Przez kilkadziesiąt poprzed-
nich lat słychać było najczę-
ściej o nędzy ludzkiej, walce 
klas, niesprawiedliwości spo-
łecznej, zyskach i stratach, 
o rewolucjach i wojnach. Trze-
ba więc było dodać ludziom 
otuchy i sił do podjęcia trudu 
odnowy. Jednocześnie zdawał 
sobie zapewne Pius XI spra-
wę z nowych gróźb, jakie zawi-
sły nad światem, i widma ko-
lejnego konfl iktu zbrojnego. 
Chciał im przeciwdziałać po-
przez mobilizację sił chrześci-
jańskich i ożywienie życia reli-
gijnego.

Naszemu pokoleniu przy-
padło w udziale przeżywanie 

najbardziej wyjątkowego roku 
jubileuszowego w dziejach 
Kościoła – jubileuszu przeło-
mu tysiącleci, który mogliśmy 
przeżywać razem z naszym ro-
dakiem na Stolicy Piotrowej, 
dziś już świętym, Janem Paw-
łem II.

Najliczniejsze rzesze wier-
nych gromadziły z reguły jubi-
leusze przełomów stuleci. Sza-
cuje się, że w latach 1600 i 1700 
przewinęło się przez Rzym po 
3 miliony ludzi. Zdarzało się 
i tak, iż w pewnych okresach 
lat jubileuszowych nie obcho-
dzono, np. w 1800 roku prze-
szkodziły wojny napoleoń-
skie, a pół wieku później – tzw. 
Wiosna Ludów.

Od roku 1300 brali udział 
w obchodach jubileuszy Pola-
cy. Początkowo zapewne tyl-
ko nieliczni. Niewykluczone, 
choć trudno to potwierdzić, że 
w 1300 roku mógł być w Rzy-
mie Władysław Łokietek, przy-
szły król Polski, przebywają-
cy w tym czasie na wygnaniu. 
Powszechne uczestnictwo Po-
laków w uroczystościach jubi-

Najbardziej 
wyjątkowego 
roku jubileuszo-
wego w dziejach 
Kościoła – 
jubileuszu prze-
łomu tysiącleci
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leuszowych jest potwierdzone 
w 1450 roku. Do Rzymu piel-
grzymowali uczeni Akademii 
Krakowskiej, m.in. Jan Długosz, 
Jan Elgot, Jan Kanty. Ponad-
to król Kazimierz Jagiellończyk 
wyprosił u papieża dla swoich 
poddanych łaskę, by mogli zy-

skać odpusty w kraju. Miko-
łaj V wyznaczył kościoły, z któ-
rych jeden należało nawiedzać 
przez 3 dni. Były to katedry 
w Krakowie, Gnieźnie, Wilnie 
i Lwowie. Wydając taki przy-
wilej, papież docenił rolę Polski 
jako przedmurza chrześcijań-
stwa. W czasie trwania jubile-
uszu przygotowywano bowiem 
walną wyprawę przeciw Tata-
rom, pustoszącym wschodnie 
rubieże Rzeczypospolitej. Po-
dobny przywilej uzyskała Pol-
ska staraniem Zygmunta III 
Wazy w 1600 roku, z tym że 
odpustów udzielano w katedrze 
na Wawelu.

W innych latach na jubi-
leusze do Rzymu udawali się 
znani przedstawiciele polskiej 
elity. W roku 1500 pątnika-
mi byli m.in.: Mikołaj Koper-
nik, matematyk krakowski Sta-
nisław Biel, kronikarz Maciej 
z Miechowa, książę żagański 
Jan II. W jubileuszach okresu 
reformacji i odnowy trydenc-
kiej uczestniczyli biskupi pol-
scy, zwłaszcza w roku 1575. 
Wtedy jednym z penitencjarzy, 
słuchających spowiedzi w Ba-
zylice św. Piotra, był kardynał 
Stanisław Hozjusz, człowiek 
wielce zasłużony dla reformy 
trydenckiej.

W późniejszych stuleciach 
uroczystości lat jubileuszo-

Święte Drzwi Bazyliki 
 Matki Bożej Większej w Rzymie

wych odbywały się już nie tyl-
ko w Rzymie, ale obchodzono 
je w poszczególnych diece-
zjach. Tak było już w XVIII 
wieku i tak jest obecnie.

Jak widać, tradycja obcho-
dów lat jubileuszowych zro-
dziła się z konkretnych potrzeb 
Kościoła. Szczególnego zna-
czenia nabierały one w czasach 
trudnych, gdy duch chrze-
ścijański upadał, kiedy słabły 
struktury kościelne lub atako-
wano naukę katolicką. Wtedy 
wzmacniały wiarę ludzi, roz-
budzały sumienia, przyczynia-
ły się do odrodzenia życia reli-
gijnego. Były manifestacją roli 
Kościoła w życiu społecznym. 
Ten charakter zachowały do 
dzisiaj.

Od roku 1300 
brali udział 
w obchodach 
jubileuszy 
Polacy

Uroczystości lat 
jubileuszowych 
odbywały się 
już nie tylko 
w Rzymie, ale 
obchodzono je 
w poszczegól-
nych diecezjach
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Dekret soboru trydenc-
kiego, wydany w 1563 

roku, nakazujący zakłada-
nie seminariów duchownych 
dla kształcenia duchowień-
stwa, był dla społeczności ka-
tolickiej sporym wyzwaniem. 
W systemie, w jakim działał 
wówczas Kościół, każda insty-
tucja, a więc na przykład bi-
skupstwo, kapituła katedralna 
czy parafi a, aby mogła zaist-
nieć, musiała najpierw uzy-
skać solidne materialne pod-
stawy, gwarantujące jej trwały 
byt. Społeczność wierzących 
była bowiem zbyt uboga, 
aby z doraźnych ofi ar zbiera-
nych na tacę – tak jak to od-
bywa się obecnie – zabezpie-
czyć na stałe funkcjonowanie 
poszczególnych instytucji ko-
ścielnych. Tak więc koniecz-
ne było znalezienie spośród 
osób bardzo majętnych odpo-
wiednio hojnego darczyńcy, 
który przekazałby nowo za-
kładanej instytucji część swo-
jej własności w postaci ziemi, 
budynków, dziesięciny z upra-
wianych pól lub czynszu od 
wydzielonych kapitałów. Ma-
jątek ten miał generować sta-
łe środki do utrzymania da-
nej placówki i posługującego 
przy niej duchowieństwa. 
Przygotowanie i przekaza-
nie takiego majątku nosiło na-

zwę procesu fundacyjne-
go. Dopiero opierając się 
na uprzednio poczynionej 
fundacji, miejscowy biskup 
mógł powołać do istnie-
nia daną instytucję kościel-
ną. Tak było również z semi-
nariami duchownymi. Gdy 
8 października 1714 roku bi-
skup krakowski Kazimierz Łu-
bieński erygował seminarium 
na lubelskim Wzgórzu Żmi-
gród, oparł jego funkcjonowa-
nie na majątku przekazanym 
w tym celu przez Jadwigę Nie-
myską, właścicielkę podlubel-
skich wsi Dys i Kamionka. Do-
kument fundacji seminarium 
udało się odnaleźć w postaci 
dwóch kopii, przechowywa-
nych w archiwach kościelnych 
w Krakowie i Lublinie. Spisa-
no go w języku polskim, któ-
rego oryginalne właściwo-
ści – niekiedy sprzeczne ze 

współczesnymi zasadami or-
tografi i – zostały zachowane 
w poniższej edycji źródłowej. 
Udostępnia ona po raz pierw-
szy pełny tekst tego dokumen-
tu. Oto jego treść:

Jadwiga z Tomisławic Nie-
myska podsędkowa ziemska lu-
belska życząc najwięcej tego, 
aby chwała Boża coraz to bar-
dziej pomnażać się mogła, 
a wiedząc dostatecznie jak wie-
le pożytku dzieje się w duszach 
Krwią Chrystusową odkupio-
nych, przez fundacyje Wiel-
możnych Księży Misjonarzów, 
osobliwie przez misje i pilne 
a dozorne ćwiczenia tych, któ-
rzy się do stanu duchowne-
go zabierają, w powinnościach 
stanowi temu własnych, w se-
minariach, które ciż Ichmoście 
Księża Misjonarze w domach 
swoich po różnych w króle-
stwie tym miejscach, a osobli-
wie w Krakowie, Warszawie, 
w Chełmnie, Łowiczu i in-
nych miastach mają i dyrygu-
ją. Chcąc się oraz do fundacyi 
przez Wielmożną niegdy Ja-
śnie Panią Annę ze Stanisła-

Dokument fundacji 

lubelskiego seminarium

ks. dr hab. Jarosaw R. 
Marczewski  
prorektor i wykładowca 
historii Kościoła

Dokument 
fundacji 
seminarium 
udało się 
odnaleźć 
w postaci 
dwóch kopii
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Najstarsza część lubelskiego seminarium, tzw. kamienica Suchorabskich

wic Zbąską podkomorzynę lu-
belską zaczętej, a dla prętkiego 
jej z tego świata zejścia niedo-
kończonej przyłożyć i podda-
nym swoim tak w miasteczku 

Kamionce jakoż w Dysie wiecz-
nymi czasy opatrzyć wiernych 
i czułych około zbawienia ich 
pasterzów i robotników. Naj-
przód ius patronatus, abo pra-
wo do podawania plebanów do 

kościołów kamioneckiego i dys-
kiego, Wielmożnym Ichmościom 
Księżom Misjonarzom odstąpi-
łam i rezygnacyję z tegoż prawa 
w aktach Trybunału Koronne-
go lubelskich zeznałam, uczy-
niłam, zlawszy to prawo na po-
dawanie do kościoła dyskiego 
na osobę Jegomości Księdza To-
masza Kownackiego wizytato-
ra Prowincyi Polskiej Kongrega-
cyi Missionis i tegoż następców, 
to wiecznymi czasy mieć chcąc, 
i aby nikt inszy do przerzeczo-
nego kościoła podawany być nie 
mógł tylko superior domu lubel-
skiego tejże kongregacyi, dając 
oraz zupełną moc i władzę, aby 
się Ichmoście Księża Misjonarze 
o inkorporacyją tej plebanii do 
domu lubelskiego w zwierzch-
ności duchownej postarali, pra-

wo zaś na podawanie do kościo-
ła kamioneckiego zdałam na 
osobę Jegomości Księdza Jaku-
ba Cyboniego superiora domu 
lubelskiego tejże kongregacyi 
i jego następcom z tym dokła-
dem, żeby jeżeliby sami Ichmo-
ście tego benefi cjum trzymać 
nie chcieli, jednego z tych, któ-
rzyby w seminarium lubelskim 
na tej fundacyi, czy przed tym, 
czy podczas wakującego bene-
fi cjum zostawał, na toż benefi -
cjum prezentować mógł z na-
stępcy swymi, to jeszcze sobie 
warując, żeby to ius patrona-
tus lubo na Ichmościów Księży 
Misjonarzów się zlewa, zawsze 
naturę świeckiego podawania 
wiekuiście zachowało. Życzyła-
bym, aby i plebania kamionec-
ka temuż domowi lubelskiemu 

Aby chwała 
Boża coraz 
to bardziej 
pomnażać się 
mogła
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była inkorporowana, żeby Ich-
moście Księża Misjonarze tym 
skuteczniej doglądać mogli, 
aby było wszelkie należyte oko-
ło dusz do nich należących sta-
ranie i wszystkie dochody tym 
plebaniom kamioneckiej i dys-
kiej służące, tak jako od dawne-
go czasu w zażywaniu spokoj-
nym zostające, na pomienione 
kościoły jako i dom swój lubel-
ski obracać mogli. Jeżeliby to ius 
patronatus kiedykolwiek od po-
mienionych Ichmościów Księ-
ży Misjonarzów odstąpione być 
miało, ażeby się nazad bez żad-
nej odmiany do dziedziców tych 
dóbr wróciło.

Po wtóre, sumę piętna-
stu tysięcy złotych polskich 
kościołowi kamioneckiemu czę-
ścią przez nieboszczyka ś.p. Je-
gomość Pana Wojciecha Nie-
myskiego podsędka ziemskiego 
lubelskiego, małżonka nie-
gdyś mego, częścią przeze mnie 

samą zapisanych na pewną 
fundacyją, która skutku swo-
jego przez tak długi czas wziąć 
nie mogła. Za pozwoleniem Ja-
śnie Oświeconego Księcia Je-
gomości Biskupa Krakowskie-
go w Krakowie, dnia trzeciego 
czerwca w roku teraźniejszym 
otrzymanym, na odmienie-
nie pierwszych intencyi i apli-
kowanie tej sumy na erekcyją 
albo postanowienie semina-
rium w domu Ichmościów Księ-
ży Misjonarzów Lubelskich, te-

muż domowi lubelskiemu na 
pomienioną intencyją przyłą-
czyłam, i w tej sumie połowicę 
dóbr moich dziedzicznych Dys 
rzeczonych w województwie lu-
belskim sposobem wyderkaff o-
wym zapisałam temuż aktami 
Trybunału Koronnego, w so-
botę przed świętem Przemie-
nienia Pańskiego w roku ni-
niejszym. Co wszystko i teraz 
stwierdzam, i aby wiecznymi 
czasy walor swój miało nieod-
miennie mieć chcę kondycyja-
mi następującymi.

A najprzód benefi cjum albo 
plebania dyska na samą sub-

sistencyją Ichmościów Księży 
Misjonarzów Lubelskich obra-
cać się ma, z obmyśleniem jed-
nak przy nim pracującym, jako 
też na innych sług i potrzeby ko-
ścielne należytości.

Względem zaś sumy piętna-
stu tysięcy wyżej namienionej, 
Ichmoście Księża Misjonarze 
Lubelscy, jako się kontraktem 
osobliwym obligowali, trzech 
seminarystów wiecznymi cza-
sy na zawsze chować, sam tylko 
wikt im prowidując i trzymać 
dla nich profesora, pod którym 
by i pobożności, i nauk do sta-
nu kapłańskiego służących, jako 
to teologii moralnej i godne-
go a należytego administrowa-
nia sakramentów świętych spo-
sobów, pożytecznego kazania 
i katechizowania uczyć się mo-
gli, powinni będą tak, żeby se-
minarium nigdy nie wakowało. 
W czym sumienie Ichmościów 
Księży Misjonarzy obliguję.

Ciż klerycy przez dwie le-
cie bawić się mają w semina-
rium, po których skończeniu, 
a nie prędzej, chybaby tego 
wielka potrzeba wyciągać mia-
ła, i w nich znajdowała się do-
stateczna sposobność do nale-
żytego odprawowania funkcyj 
kapłańskich, co na zdaniu Ich-

Postanowienie
seminarium 
w domu 
Ichmościów 
Księży 
Misjonarzów 
Lubelskich

Anna Zbąska, współfundatorka 
seminarium w Lublinie

Trzech 
seminarystów 
wiecznymi 
czasy na 
zawsze chować
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Jeżeliby który 
nienależycie 
w seminarium 
zachować się 
miał, wolno 
będzie tako-
wego każdego 
z seminarium 
alienować

mościów Księży Misjonarzów 
należeć będzie, nigdzie indziej 
tylko do kościoła kamioneckie-
go i dyskiego aplikowani być 
powinni, przed którym skoń-
czeniem tymże klerykom gdzie 
indziej przenosić się ani benefi -
cjum żadnego akceptować wol-
no nie będzie, według reskryptu 
tegoż Jaśnie Oświeconego Księ-
cia Jegomości Biskupa Krakow-
skiego, żeby przeszkody do nauk 
nie mieli, i od nich odrywać się 
nie byli powinni, ale jako naj-
prędzej stać się mogli sposobny-
mi do usług Kościoła.

Obligacyj i powinności żad-
nych pomienieni klerycy mieć 
nie będą, okrom że ustaw se-
minarii z pilnością przestrze-
gać, i tak w seminarium póki 
w nim zostawać będą, pewne 

Jadwiga Niemyska, współfundatorka seminarium w Lublinie

Ciż klerycy 
przez dwie lecie 
bawić się mają 
w seminarium

nabożeństwa jako 
i przy kościołach 
wyżej wyrażo-
nych będąc, każdy 
z nich jednę Mszą 
w tydzień na in-
tencyją moję, to 
jest jednę za du-
sze ratunku nie-
mające, drugą za 
fundatorów teraź-
niejszych i fami-
lii ich, trzecią za 
potrzeby Kościoła 
świętego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 
odprawować będą 
obligowani.

Do podawa-
nia kleryków prze-
znaczonych do se-
minarium nikt się 
interesować nie 
będzie mógł, ale 
sami Ichmoście Księża Misjo-
narze ich dobierać mają. A je-
żeliby który nienależycie w se-
minarium zachować się miał, 
wolno będzie takowego każde-
go z seminarium alienować, in-
szego na to miejsce, żeby semi-
narium nie wakowało przybrać 
i upominać się kosztów na nie-
go łożonych Ichmościom Księ-
żom Misjonarzom, jednak że 
zalecenie w tej mierze osób do 
ćwiczenia duchownego sposob-
nych, przez dziedziców i pro-
fesorów w należytym respekcie 
niech będą.

Fundacyją tę moją, jako we 
wszystkim do fundacyi semina-
rium warszawskiego w domu 
tychże Ichmościów Księży Mi-
sjonarzów podobną mieć chcąc, 
tak ją protekcyi Jaśnie Wiel-
możnych Ichmościów Księ-
ży Nuncjuszów Apostolskich, 
ze wszelką uniżonością Jaśnie 
Oświeconych Książąt Ichmo-
ściów Biskupów Krakowskich, 
zalecam.

W Dysie, dnia piątego wrze-
śnia tysiąc sidemset czternaste-
go roku.
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Wykład inauguracyjny na roz-
poczęcie roku akademickiego 
2012/2013

Żmigród

Ta charakterystyczna na-
zwa, spotykana w kilku 

miejscach w Polsce, budzi od 
dziesięcioleci zainteresowa-
nie archeologów i historyków. 
Jeden z polskich Żmigrodów 
znajduje się w Lublinie, na po-
łudnie od Wzgórza Staromiej-
skiego. Dzisiaj jest to w świa-
domości mieszkańców Lublina 
tylko nazwa ulicy, biegnącej od 
ul. Królewskiej do Bernardyń-
skiej, jednak nazwą Żmigród 
określano niegdyś cały obszar 
położony na wschód od tej uli-
cy, do doliny Bystrzycy.

W Polsce znajduje się kil-
ka miejsc o takiej nazwie. Są 
to zarówno odrębne miejsco-
wości o nazwie Żmigród (na 
Śląsku, blisko granicy z Wiel-
kopolską, i na Podkarpaciu, 
nieopodal Jasła), jak i części 
dzisiejszych miast (czego przy-
kładami są Lublin, Sandomierz 
i Opatów). We wszystkich 
przypadkach były to zapew-
ne części wczesnośrednio-
wiecznych większych zespo-
łów osadniczych (np. Żmigród 

Zabytkowy zespół Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Lublinie 
na Żmigrodzie

na Śląsku był częścią zespo-
łu grodu w Miliczu). Miejsca 
te mają pewne cechy wspólne: 
położenie na przedpolu więk-
szego zespołu osadniczego, na 
wzgórzach lub wydzielających 
się wyraźnie w krajobrazie te-
rasach, w bezpośredniej bli-
skości wody – dolin rzecznych. 
Tak też położony jest Żmigród 
w Lublinie.

Z nazwy, zawierającej w so-
bie człon „gród”, wywodzi się 
hipotezę o obronności tego 
miejsca, jednak dotychczas 
w przypadku lubelskiego Żmi-
grodu nie odnaleziono pozo-
stałości umocnień. Podobnie 
nie odnaleziono pozostałości 
umocnień na Żmigrodzie san-
domierskim, jednak pozosta-
łości fosy, sugerującej istnienie 
obwarowań, odnaleziono na 
Żmigrodzie w Opatowie. In-
nym wytłumaczeniem nazwy 
Żmigród jest jej odniesienie 
do miejsca pogańskiego kultu 
istoty zwanej w mitologii Sło-
wian południowych Żmijem – 
opiekuna ogniska domowego, 
wód i zasiewów, pod postacią 
ognistej smugi lub ptaka, ale 
też smoka-żmija, broniącego 
granic. Sugerowano w związ-
ku z tym, że nazwa ta wiązać 
się mogła z określeniem punk-

tów granicznych, oddanych 
przez mieszkańców w opie-
kę tego mitycznego stworze-
nia. Proponowano także tłu-
maczenie nazwy tych miejsc 
od dzwonienia – ostrzegania 
mieszkańców w razie niebez-
pieczeństwa, tak interpretowa-
na jest m.in. nazwa grodu Zve-

dr Hubert Mącik  
Miejski Konserwator 
Zabytków w Lublinie

Wytłumacze-
niem nazwy 
Żmigród jest 
jej odniesienie 
do miejsca 
pogańskiego 
kultu istoty 
zwanej 
w mitologii 
Słowian 
południowych 
Żmijem
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nihorod (Dźwinogród) na Rusi 
Halickiej.

W przedlokacyjnej aglo-
meracji Lublina obszar Żmi-
grodu nie był intensywnie 
użytkowany. Ograniczone ba-
dania archeologiczne pro-
wadzone tu w latach 60. i 70. 
XX wieku potwierdziły niezbyt 
intensywne osadnictwo wcze-
snośredniowieczne na tym ob-
szarze. Dopiero w okresie po 
lokacji miasta na prawie mag-
deburskim na jego obszarze 
powstały ogrody mieszczan. 
W nich lokalizowano z cza-
sem rozmaite zakłady produk-
cyjne, w szczególności bro-
wary ze względu na bliskość 
wody, potrzebnej do produk-
cji piwa. Niewielka liczba źró-
deł pisanych utrudnia stwier-
dzenie, jakie były w późnym 
średniowieczu granice obszaru 
określanego przez mieszkań-
ców Lublina Żmigrodem. Nie-

jasne jest zwłaszcza, czy w skład 
Żmigrodu wchodziły wówczas 
późniejsze Korce (teren pomię-
dzy dzisiejszą ulicą Królewską 
i Bernardyńską), a także obszar, 
gdzie powstał kościół i klasztor 
oo. Bernardynów.

Na początku XVII wie-
ku dokonano dalszego po-
działu tzw. Korców. Być może 
w tym mniej więcej czasie zna-
ny z kartografi i z przełomu 
XVIII i XIX stulecia kształt zy-
skał Żmigród, podzielony na 
mniejsze działki niż pierwot-
ne ogrodowe z okresu lokacji, 
ale nadal obszerne w stosun-
ku do posesji w zwartej zabu-
dowie miasta. W XVII i XVIII 
wieku na terenie tym powsta-
ło skupisko dworów szlachec-

kich i pałaców magnackich. 
Były to m.in., w części zacho-
wane do dziś, pałace takich 
rodów, jak Sobiescy, Radzi-
wiłłowie, Suchorabscy, Mała-
chowscy, Łańcuchowscy itd. 
Powodem lokalizowania w Lu-
blinie wielu dworów i pałaców 
była potrzeba szlachty i ma-
gnatów obecności w mieście, 

nieraz długotrwałej, w cza-
sie obrad Trybunału Koron-
nego, umieszczonego w Lubli-
nie w 1578 roku. Długotrwale 
sesje trybunalskie wymusza-
ły potrzebę, nawet koniecz-
ność, pilnowania toku swoich 
spraw sądowych, dlatego też 
wielu przedstawicieli szlach-
ty budowało na ten okres wła-
sne siedziby w Lublinie, nie 

poprzestając na wynajmie ka-
mienic i domów mieszczan. 
Jak świadczą o tym lustra-
cje miasta, w drugiej połowie 
XVII wieku takich siedzib szla-
checkich i magnackich było 
w Lublinie ponad sto.

Istotną zmianę ukształto-
wania urbanistycznego Żmi-
grodu spowodowało wytycze-
nie w latach 20. XIX wieku 
na nasypie przedzielającym 
ten obszar nowego traktu za-
mojskiego. W drugiej połowie 
XIX i w XX wieku zagęszczo-
no zabudowę, pojawiły się ka-
mienice w pierzejach ulic, ale 
w znacznym stopniu do dziś 
zachował się charakter Żmi-
grodu z czasów nowożytnych 
jako terenu o zabudowie roz-
luźnionej w stosunku do zwar-
tego centrum.

Chronologia budowy zespołu 
pomisjonarskiego (rys. H. Mącik)

W przedloka-
cyjnej aglome-
racji Lublina 
obszar 
Żmigrodu nie 
był intensywnie 
użytkowany

Wielu przedsta-
wicieli szlachty 
budowało 
własne siedziby 
w Lublinie
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Pałac Suchorabskich 
/ Radziwiłłów

Pałac został wzniesiony 
przed 1616 rokiem i był wła-
snością arianina Jana Lubie-
nieckiego, który posadził przy 
nim ogród, wybudował nie-
wielką kaplicę i założył cmen-
tarz dla swoich współwyznaw-
ców. Następnie do 1653 roku 
pałac stanowił własność Bo-
gusława Radziwiłła, a od 1668 
roku benedyktynek sando-
mierskich. W 1653 roku, gdy 
Radziwiłł sprzedawał nieru-
chomość Danielowi Żytkie-
wiczowi, pałac nazwano „ka-
mienicą Suchorabską” – co 
sugeruje jeszcze własność tej 

rodziny, zanim nabył pałac Bo-
gusław Radziwiłł. W ręce księ-
ży misjonarzy wszedł w 1701 
roku. Wyróżniający się intere-
sującym fryzem z medalionów 
przedstawiających książąt 
i królów polskich, został roz-
budowany na początku XVIII 
wieku na ich klasztor i diece-
zjalne seminarium. Zbudowa-
no przy nim także późnobaro-
kowy kościół. W zespole tym 
mieści się dziś Metropolitalne 
Seminarium Duchowne.

W jego „przedmisjonar-
skiej” fazie pałac był dwu-
kondygnacyjnym gmachem, 
wzniesionym na rzucie lite-
ry „L”, o skrzydle północnym 

półtoratraktowym i dwuipół-
traktowym skrzydle wschod-
nim, od strony doliny Bystrzy-
cy. Gmach posiadał prostą 
architekturę o ograniczonych 
środkach kompozycji i ekspre-
sji, z jednym zasadniczym wy-
jątkiem, dość unikalnym na tle 
ogólnopolskim.

Charakterystycznym ele-
mentem wystroju elewacji ze-
wnętrznych pałacu jest wyko-
nany w zaprawie murarskiej 
wczesnobarokowy fryz, obie-
gający ściany pałacu, przed-
stawiający książąt i królów 
polskich (legendarnych i hi-
storycznych), od Lecha I do 
Leszka Białego, wraz z towa-
rzyszącymi im obrazami em-
blematów. Fryz zachował się 
w większości, z wyjątkiem 
czterech medalionów z dwu-
dziestu czterech, jakie zapew-
ne składały się na całą kompo-
zycję.

Emblemat był specyfi czną 
kompozycją literacko-obra-
zową, która upowszechniła 

się w Europie w XVI stuleciu. 
W dojrzałej formie był złożo-
ny z elementu ilustracyjnego 
– zwanego obrazem (imago) 
oraz dwóch elementów gra-
fi cznych – krótkiego hasła, 
złożonego z kilku słów (mot-
to, lemma) i dłuższego epigra-
matu – często wierszowanego, 
objaśniającego związek obra-
zu z hasłem. Cała kompozy-
cja miała na celu przedstawie-
nie pewnej myśli czy zjawiska 
za pomocą powiązanych zna-
czeniowo elementów grafi cz-
nych i słownych.

Dziedziniec seminaryjny

Pałac nazwano 
„kamienicą 
Suchorabską”

Wczesnobaro-
kowy fryz, 
obiegający 
ściany pałacu, 
przedstawiający 
książąt i królów 
polskich
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W lubelskim fryzie po-
wiązano wyobrażenia książąt 
i królów polskich, zaczerpnię-
te z dzieła Arnolda Myliusa 
Principum et Regum Polonorm 
imagines, wydanego w Kolo-
nii w 1591 roku, z dodany-
mi do nich obrazami emble-
matów. Obrazy te nie zostały, 
rzecz jasna, dobrane dowol-
nie. Przeciwnie, autor tej cie-
kawej inicjatywy artystyczno-
-literackiej znał z pewnością 
aktualną literaturę europej-
ską i w taki sposób dobrał wi-
zerunki emblematów, aby ich 
treść pasowała do zdarzeń 
z historii panowania poszcze-
gólnych władców lub do opisy-
wanych w ówczesnych opraco-
waniach cech ich charakteru. 
Źródła emblematów są róż-
ne: Achille Bocchi, Symbolica-
rum Questiones, praca wydana 
w Bolonii w 1574 roku, Otto 
van Veen-Vaenius, Quinti Ho-
racii Flacii emblemata, wyda-
ne w Antwerpii w 1607 roku 
i w latach kolejnych w nowych 
wydaniach, czy praca Gabriela 
Rollerhagena Selectorum em-

blematum centuria, opubliko-
wana w Kolonii w 1613 roku, 
z której zaczerpnięto aż dzie-
sięć medalionów w lubelskiej 
kompozycji.

Emblematy przedstawio-
ne w lubelskim fryzie, wraz 
z ich pierwowzorami oraz ge-
nezą w odniesieniu do historii 
ukazanych książąt i królów, zy-
skały już szczegółowe opraco-
wanie. Jako przykłady, w jaki 
sposób wiązano ówczesną 
wiedzę historyczną z poetyc-
ko-moralizatorską wymową 
emblematów, mogą posłużyć 
medaliony towarzyszące wi-
zerunkom Władysława II Wy-
gnańca i Mieszka III Starego. 
Przedstawieniu księcia Włady-
sława II towarzyszy medalion 
z wyobrażeniem błazna, trzy-
mającego za szyję dwie gęsi. 
Lemma tego wizerunku gło-
si: Stultorum ad iumenta nocu-
menta (Pomoc głupców szko-
dą), a epigramat: Anseribus 
fatuus constringit colla per am-
nem / Dum vadint: Hoc stul-
ti more iucando nocet (Błazen 
łapie gęsi za szyje, gdy przez 

strumień przechodzi. Tym 
sposobem głupcy, pomagając, 
szkodzą). Treść ta odnosić się 
może do złego doradztwa, ja-
kim miała się przysłużyć księ-
ciu jego żona. Wizerunkowi 
Mieszka III towarzyszy przed-
stawienie niedźwiedzia, wspi-
nającego się na drzewo z barcią 
pszczół. Treść lemmy emble-
matu brzmi: Patior ut potiar 
(Aby posiąść, cierpię), a epi-
gramat: Ut potiar patior stimu-
los pro melle, dolores / Mille, ut 
mille feram pectore delicatas 
(Aby posiąść miód, znoszę ból 
użądleń. Tysiąc rozkoszy będę 
nieść w mej piersi). Mieszko III 
Stary znany był ze swej twar-
dej polityki fi skalnej i nieustę-
pliwości w dążeniu do celów 
politycznych, stąd porównanie 
go do niedźwiedzia niezwra-
cającego uwagi na użądlenia 
pszczół, owładniętego posta-
wionym sobie celem.

Według niektórych opinii 
powstanie fryzu o tak intere-
sującej i unikalnej treści moż-
na łączyć z osobą Bogusława 
Radziwiłła, z którego dworem 
związanych było wówczas wie-
lu czołowych intelektualistów 
Rzeczypospolitej. Zasadne jest 
założenie, że Radziwiłł mógł 
starać się, aby ze względu na 

Powstanie 
fryzu można 
łączyć z osobą 
Bogusława 
Radziwiłła

Medalion z przedstawieniem Mieszka III Starego 
i związanym z nim imago Patior ut potiar
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prestiż rodu jego siedziba wy-
różniała się spośród pałaców 
zapełniających przedmieścia 
Lublina. Jednocześnie, biorąc 
pod uwagę wczesnobaroko-
we formy girland otaczających 
owalne medaliony, można 
skłaniać się do datowania fry-
zu na lata 40. XVII wieku.

Fundacja i zabudowania 
misjonarzy

Powstanie seminarium, 
a potem kościoła pw. Prze-
mienienia Pańskiego łączy 
się ze Zgromadzeniem Mi-
sjonarzy św. Wincentego 
à Paulo, sprowadzonym do 
Lublina na początku XVIII 
wieku. Zgromadzenie to zało-
żył w 1625 roku św. Wincen-
ty à Paulo. Zadaniem zakonu 
było m.in. prowadzenie semi-
nariów dla kształcenia księ-
ży. Misjonarze zostali sprowa-

dzeni do Polski w 1651 roku 
przez królową Marię Ludwi-
kę Gonzagę. Ich pierwszą sie-
dzibą w Polsce był warszawski 
kościół pw. św. Krzyża, wkrót-
ce założyli także domy w Cheł-
mnie i Krakowie.

W 1698 roku wdowa po 
podkomorzym lubelskim, Anna 
Zbąska (nazywana pierwszą 
polską poetką), ufundowała mi-
sjonarzom majątek w Maciejo-
wicach. W roku 1700 założono 
(m.in. dzięki tej fundacji, a nie, 
jak czasem błędnie się wskazu-
je, na jej nieruchomości) klasz-
tor dla misjonarzy w Lublinie. 

Zakupiono dla misjonarzy od 
benedyktynek sandomierskich 
murowany dwór na Żmigro-
dzie wraz z budynkami gospo-
darczymi i ogrodem.

Dzięki fundacjom, czy-
nionym w latach 1701-1714 
przez miejscową szlachtę 
i mieszczan, a także dona-
cjom biskupa krakowskiego 
Teodora Potockiego i bisku-
pa poznańskiego Bartłomieja 
Tarły, powstało lubelskie se-
minarium misjonarskie. Ery-
gował je 8 października 1714 
roku biskup krakowski Ka-
zimierz Łubieński. Donacje 
wspomnianych biskupów oraz 
Jana Tarły, wówczas podsto-
lego Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego (następnie wojewo-
dy lubelskiego, a od 1736 roku 
wojewody sandomierskiego), 
i w mniejszym stopniu Karola 
Rozwadowskiego, podczasze-
go płockiego, wspomogły wy-
budowanie kościoła.

Późnobarokowa świąty-
nia powstała w latach 1719-

Zakupiono 
dla misjonarzy 
murowany 
dwór 
na Żmigrodzie

Kościół seminaryjny pw. Przemienienia Pańskiego

Lubelskie 
seminarium 
misjonarskie 
erygował 
8 października 
1714 roku 
biskup krakow-
ski Kazimierz 
Łubieński
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-1736. Autorem projek-
tów był prawdopodobnie 
Giovanni Spazzio, archi-
tekt nadworny Elżbiety Sie-
niawskiej, której artyści byli 
często zatrudniani przez Jana 
Tarłę, głównego fundato-
ra lubelskiego kościoła Księ-
ży Misjonarzy. Spazzio, archi-
tekt włoskiego pochodzenia, 
w Polsce funkcjonował głów-
nie jako wykonawca zleceń 
Elżbiety Sieniawskiej, wybit-
nej mecenaski sztuki. Jego 
dziełami są m.in. kościo-
ły w Sieniawie i Łęczeszy-
cach, rozbudowa pałacu wila-
nowskiego w okresie, gdy był 
on własnością Sieniawskiej, 
a także niezachowany, nieste-
ty, pałac Sieniawskiej w Łubni-
cach. Wymieniany często jako 
autor świątyni ks. Mikołaj Au-
gustynowicz, superior misjo-
narzy lubelskich, był zapew-
ne tylko prowizorem budowy 
– jej nadzorcą ze strony za-
konu. Kościół konsekrował 
w 1739 roku biskup Michał 
Kunicki, sufragan krakow-
ski. Z okresu budowy kościoła 
pochodzi również skrzydło łą-
czące kościół z najstarszą czę-
ścią dawnego pałacu.

Kościół seminaryjny 
stanowi jeden z najciekaw-
szych przykładów archi-
tektury późnobarokowej 
z pierwszej ćwierci XVIII 
wieku na całym terenie 
dawnej Rzeczypospolitej. 
Źródła jego architektury tkwią 
w przodujących europejskich 
ośrodkach przełomu XVII 
i XVIII wieku, zwłaszcza my-

śli preferowanej przez rzymską 
Akademię Świętego Łukasza 
oraz w formach rozpowszech-
nionych w krajach habsbur-
skich. Ze swej strony lubelska 
świątynia stanowiła inspirację 
dla dalszego rozwoju późnoba-
rokowej architektury sakralnej 
w Rzeczypospolitej.

Kościół jest orientowany 
– skierowany prezbiterium na 
wschód, zbudowany na zło-
żonym, centralno-podłuż-

nym planie, składającym się 
z krzyża greckiego wpisane-
go w kwadrat, do którego do-
stawiono kwadratowe w rzu-
cie prezbiterium od wschodu 
i płytkie przęsło zawierające 
kruchtę i chór muzyczny od 
zachodu. W bryle najistotniej-
sze są przenikające się nawa 
oraz transept, których połą-
czenie jest zaakcentowane la-
tarnią schowaną w dachu ko-
puły. Aneksy umieszczone 
pomiędzy ramionami krzy-
ża są znacznie niższe od nawy 
i transeptu, niezbyt widoczne 
w bryle kościoła, chociaż pod-

kreślone wieńczącymi je zdob-
nymi szczycikami.

Elewacje zewnętrzne ko-
ścioła artykułowane są pła-
skimi toskańskimi pilastrami 
w wielkim porządku – czyli 
przeprowadzonymi przez wię-
cej niż jedną kondygnację ele-
wacji. W elewacjach transeptu 
oraz przy narożnikach fasa-
dy zachodniej pilastry zgru-
powano parami, by podkreślić 
kompozycyjnie te narożniki. 
Fasada oraz ściany szczytowe 
transeptu są opracowane ana-
logicznie: artykułowane para-
mi pilastrów oraz zwieńczone 
smukłymi szczytami woluto-
wymi (z wolutami, czyli ina-
czej ślimacznicami – spiral-
nymi zwojami po bokach), 
zwieńczonymi wklęsło-wypu-
kłymi naczółkami. Elewacje 
utrzymane są w konsekwent-
nych późnobarokowych for-
mach architektonicznych, łą-
czących wytworny linearyzm 

Kościół 
seminaryjny 
stanowi jeden 
z najcie-
kawszych 
przykładów 
architektury 
późnobarokowej

Tak zwany Nowy Gmach seminarium 
 lubelskiego
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detalu architektonicznego 
z dynamicznie zestawianymi 
płaszczyznami ścian, w tym 
wklęsłymi i zaokrąglonymi na 
przemian narożnikami. O kla-
sie projektanta, ale także wy-
konawców budowy kościoła 
świadczy również wyrafi nowa-
ny późnobarokowy kamienny 
portal, podkreślający wejście 
główne do świątyni od strony 
zachodniej.

We wnętrzu kościoła sil-
nie zaakcentowany jest cen-
tralny charakter jego układu 
przestrzennego, podkreślony 
kopułą umieszczoną na skrzy-
żowaniu nawy i transeptu 
(nawy poprzecznej). Kopuła 
jest podzielona czterema pa-
rami gurtów sklepiennych, po-
między którymi znajdują się 
owalne płyciny, obramowane 
skomplikowanymi w rysunku 
listwami, zwieńczonymi ostro 
zakończonymi przyczółkami. 
Latarnia kopuły ma wewnątrz 
artykulację złożoną z par pila-
sterków doryckich. Centralny 
charakter podkreślają również 
ołtarze w ramionach transeptu, 
o podobnych rozmiarach i ana-
logicznych formach, co ołtarz 
główny. Wnętrze nawy, prezbi-
terium i transeptu jest opięte 
jednolitym porządkiem toskań-
skim, złożonym z pilastrów 
o gładkich trzonach i prostych 
kapitelach, o wydatnym gzym-
sie wieńczącym i fryzie, zre-
dukowanym do znajdujących 
się ponad pilastrami impostów 
(inaczej nasadników, czyli ele-
mentów, które znajdują się po-
między kolumną lub pilastrem 

a dźwiganym przez nie elemen-
tem poziomym: belkowaniem, 
fryzem lub gzymsem). Od-
cinki gzymsu ponad pilastra-
mi są gierowane – wysadzone 
do przodu w stosunku do linii 
gzymsu, co podkreśla dynami-
kę ukształtowania architektu-
ry ścian. W zachodnim przę-
śle nawy znajduje się, zapewne 
późniejszy od kościoła, w peł-
ni późnobarokowy w formie 
chór muzyczny, o dynamicz-
nym wklęsło-wypukłym planie, 
opartym na falującej linii. Cha-
rakterystycznym elemen-
tem w architekturze kościo-
ła zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz są wklęsłe na-
rożniki, obecne w zewnętrz-
nych elewacjach, oraz we-
wnątrz, w skrzyżowaniu 
naw. Bardzo podobną archi-
tekturę i sposób kształtowania 
kompozycji do lubelskiego ko-
ścioła seminaryjnego ma ko-
ściół parafi alny we Włostowi-
cach (dziś na terenie Puław), 
fundowany przez Elżbietę Sie-
niawską w latach 1726-1728, 
zbudowany wg projektu ar-
chitekta Franciszka Antoniego 
Mayera, współpracującego ści-
śle z Giovannim Spazzio.

Wyposażenie kościo-
ła pochodzi niemal w cało-
ści z XVIII wieku, jednak nie 
jest jednolite. Bezpośrednio 
po budowie kościoła powstały 
trzy zbliżone do siebie ołtarze: 
główny oraz dwa transeptowe, 
wykonane przez warsztat Jana 
Eliasza Hoff manna z Puław, 
nadwornego rzeźbiarza Sie-
niawskich i Lubomirskich, czę-

sto pracującego dla Jana Tarły 
(oprócz lubelskiego kościoła 
seminaryjnego m.in. również 
w rodowym kościele Tarły 
w Opolu Lubelskim, gdzie Tar-
ło ufundował kolegium pijar-
skie i gdzie zgodnie ze swoją 
ostatnią wolą został pochowa-
ny). Obrazy w ołtarzach wyko-
nane zostały w warszawskim 
warsztacie Szymona Czecho-
wicza, zapewne w latach 40. 
XVIII wieku. Ciekawostką łą-
czącą lubelski kościół semi-
naryjny z opolskim kościo-
łem popijarskim jest fakt, że 
jeden z obrazów ołtarzowych 
w Opolu, przedstawiający 
św. Elżbietę Węgierską dają-
cą żebrakowi jałmużnę, jest 
oparty na identycznej kom-
pozycji, co jeden z obra-
zów – o tej samej tematyce 
– w zwieńczeniu ołtarza bocz-
nego w lubelskim kościele se-
minaryjnym. Obrazy te różnią 
się w zasadzie tylko rozmia-
rami – lubelski jest znacznie 
mniejszy. Ambona oraz oł-
tarz naprzeciw niej, przy 
tęczy, pochodzą z okre-
su nieco późniejszego, za-
pewne z lat 60. XVIII wie-
ku. Pamiątką po fundatorze 
jest portret Jana Tarły, który 
wisi w zakrystii kościoła. Re-

Wyposażenie 
kościoła 
pochodzi nie-
mal w całości 
z XVIII wieku
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prezentacyjny, mimo niewiel-
kich rozmiarów, ukazuje Tarłę 
w zbroi i z Orderem Orła Bia-
łego. Musiał powstać po 1736 
roku, gdyż sportretowana po-
stać została przedstawiona już 
jako wojewoda sandomierski.

Ciekawym z artystyczne-
go punktu widzenia elemen-
tem zespołu seminaryjnego 
jest murowane ogrodzenie od 
strony ulicy Zamojskiej, pod-
dane w ostatnich latach szcz e-
gółowej konserwacji, dofi -
nansowanej z budżetu miasta 
Lublin. Ogrodzenie to powsta-
ło w latach 1825-1826 wg pro-
jektu Jana Stompfa. Powo-
dem jego powstania było to, iż 
podczas budowy nowego trak-
tu zamojskiego zlikwidowa-
no część ogrodu księży misjo-
narzy i podcięto pagórek, na 
którym się znajdował zespół. 
W celu wsparcia skarpy i jedno-
cześnie estetycznego zamknię-
cia oprawy traktu, korzystając 
z funduszy państwowych, zbu-
dowano mur ogrodzeniowy. 
Zaleceniem ówczesnego mi-
nistra stanu Stanisława Staszi-
ca było, aby zachować półkoli-
sty plac przed kościołem oraz 
ekspozycję kościoła od stro-
ny traktu zamojskiego. Mu-
rowi nadano formy neogotyc-
kie, stosowane w latach 20. 
XIX wieku także w innych in-
westycjach państwowych na te-
renie Lublina, takich jak wię-
zienie na Zamku Lubelskim, 
przebudowa Wieży Trynitar-
skiej, budowa gmachów Komi-
sji Obwodowej i Komory Cel-
nej przy placu Litewskim.

Około 1890 roku wybudo-
wano za prezbiterium kościo-
ła ceglaną neogotycką kaplicę. 
Powodem rozbudowy był fakt 
niemieszczenia się wewnątrz 
prezbiterium (nawa była udo-
stępniona dla wiernych) 
wszystkich uczących się w se-
minarium kleryków. Obecnie 
korzystają z niej alumni ob-
rządku bizantyjsko-ukraiń-
skiego, którzy studiują tu od 
lat 60. XX wieku.

Kaplica za prezbiterium, 
wzniesiona w stylu neogotyc-
kim, jest niewielką jednona-
wową, trójprzęsłową budowlą, 
zamkniętą trójbocznie. Kapli-
ca jest dostępna z zakrystii ko-
ścioła, nie została bezpośred-
nio połączona z jego wnętrzem. 
Zachowana dekoracja archi-
tektoniczna wnętrza kapli-
cy jest pierwotna, neogotycka, 
złożona z zestawionych obok 
siebie wiązek smukłych ko-
lumienek oraz żeber sklepien-
nych. Wystrój wnętrza, autor-
stwa Jerzego Nowosielskiego, 
dostosowany do funkcji kapli-
cy greckokatolickiej, pochodzi 
z przełomu lat 80. i 90. XX wie-

ku. Zewnętrzne elewacje ka-
plicy są neogotyckie, podpar-
te smukłymi, dwuuskokowymi 
skarpami i zwieńczone ostro-
łukowym fryzem arkadkowym.

Obecne usytuowanie ko-
ścioła w krajobrazie Lublina 
jest nieco odmienne od histo-
rycznego. W XVIII wieku nie 
istniał jeszcze trakt zamoj-
ski, wytyczony w latach 20. 
XIX wieku. Pierwotnie kościół 
znajdował się na szczycie pa-
górka, a jak wskazują przekazy 
kartografi czne z końca XVIII 
i początku XIX wieku, najle-
piej wyeksponowany był od 
ulicy biegnącej łukowato od 
strony kościoła oo. Jezuitów 
(obecna archikatedra) w kie-
runku ulicy Bernardyńskiej. 
Pozostałości tej ulicy to dzisiaj 
północny fragment ulicy Mi-

sjonarskiej, niemal równoległy 
do ulicy Prymasa Wyszyńskie-
go, oraz ulica Miedziana. Ko-
ściół, wysunięty przed zabu-
dowania klasztorne, ze smukłą 
wieżyczką latarni kopuły, sta-
nowił urbanistyczny akcent 
w otoczeniu, najbardziej uwy-
datniony w całej zabudowie 

Około 1890 
roku wybudo-
wano za prezbi-
terium kościoła 
ceglaną neogo-
tycką kaplicę

Murowane 
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strony ulicy 
Zamojskiej 
powstało 
w latach 
1825-1826
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Żmigrodu, i był odpowiednio 
wyeksponowany zarówno od 
strony fasady, jak i od elewa-
cji transeptu – od strony doli-
ny Bystrzycy.

W latach 1907-1908 
wzniesiono ostatni budynek 
kompleksu seminaryjnego, 
tzw. Nowy Gmach, wg pro-
jektu Władysława Sienickie-
go. W XX wieku kilkakrotnie 
odbudowywano i remontowa-
no seminarium. Duże znisz-
czenia przyniosła druga woj-
na światowa, gdy 9 września 
1939 roku została zburzona 
podczas nalotu część Starego 
Gmachu, odbudowana potem 
w latach 1947-1951. W latach 
50. i 60. XX wieku budynki se-
minarium były remontowane 
i rozbudowywane, m.in. pod 
koniec lat 70. XX wieku pod-
wyższono o jedną kondygnację 
budynek z początku XX wie-
ku. Większe prace remontowe 
wraz z rozbudową obiektów 
(m.in. zbudowano podziemną 

salę gimnastyczną) prowadzo-
no też w ostatnich latach.

Zespół pomisjonarski jest 
jednym z najciekawszych ze-
społów zabytkowych na ob-

szarze Lublina, a jego ranga 
zabytkowa z pewnością prze-
kracza regionalne ramy. Istot-
ną wartością zespołu jest to, iż 
w większości zachował auten-
tyczną substancję z różnych 
okresów powstawania i rozbu-

dowy oraz w dużym stopniu 
integralność zabytkowego ze-
społu, mimo nieraz daleko za-
awansowanej rozbudowy.

Zdecydowanie najcenniej-
szymi artystycznie częściami 
zespołu są dawny pałac Sucho-
rabskich / Radziwiłłów, z uni-
kalnym fryzem przedstawiają-
cym książąt i królów polskich, 
oraz fundowany przez Jana 
Tarłę późnobarokowy kościół, 
reprezentujący wyrafi nowaną 
architekturę o austriacko-cze-
skiej genezie. Niewiele ustępu-
ją im pod względem wartości 
zabytkowej późniejsze obiekty, 
zbudowane na tym obszarze, 
utrwalone w krajobrazie Lub-
lina i budujące wraz z pała-
cem i kościołem spójny zespół 
zabytkowy – ważny akcent 
urbanistyczny w południowej 
części zabytkowego zespołu 
Śródmieścia, kształtujący toż-
samość tej części miasta.

Kompleks zabudowań seminaryjnych

W latach 
1907-1908 
wzniesiono 
ostatni budynek 
kompleksu 
seminaryjnego,
tzw. Nowy 
Gmach
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Kilka ważnych lat z mojego życia 

zawsze mile wspominanych

Pierwsze moje posługiwa-
nie, ale jeszcze ministranc-

kie, datuje się na lata mroczej 
okupacji rosyjskiej i niemiec-
kiej na Kresach, na terenie ar-
chidiecezji lwowskiej. Pod ko-
niec 1944 roku, kiedy trwała 
jeszcze wojna, a front wschod-
ni zatrzymał się na Wiśle, 
ważne okoliczności (groźba 
wywózki w głąb Rosji za dzia-
łalność patriotyczną moje-
go ojca) zmusiły rodziców do 
opuszczenia stron rodzinnych. 
Tak więc z konieczności zwią-
załem się z Chełmem, z Lubel-
szczyzną. Pozostała rodzina, 
opuszczając ziemię lwowską, 
wyjechała na Śląsk. Dzięki 
temu wakacje i czas wolny od 
nauki i ja spędzałam w tam-
tych stronach. To umożliwia-
ło utrzymywanie kontaktów 
z księżmi z archidiecezji lwow-
skiej, którzy po zakończeniu 
wojny przenieśli się na te tere-
ny. Zbliżała się matura i nale-
żało podjąć decyzję o wyborze 
właściwej drogi życiowej. Ser-
ce ciągnęło do Lwowa, a tym-
czasem tamtejsze seminarium 
duchowne, które od 1946 roku 
krótko funkcjonowało w Kal-
warii Zebrzydowskiej, zosta-
ło rozwiązane pod naciskiem 
władz komunistycznej Polski. 
Klerycy, decyzją arcybisku-
pa lwowskiego Eugeniusza Ba-

ziaka, zostali poumiesz-
czani całymi rocznikami 
w poszczególnych semi-
nariach Polski, w tym 
jeden kurs znalazł się 
w Lublinie (zostali wy-
święceni na kapłanów z alum-
nami lubelskimi w 1953 roku). 
Dzięki kontaktom z duszpa-
sterzami z Chełma sporo do-
wiedziałem się o seminarium 
lubelskim, o jego wychowaw-
cach, o dobrym poziomie na-
ukowym na skutek powiąza-
nia z KUL itd. Ponadto wielu 
byłych profesorów lwowskich 
zasiliło kadrę naukową Lubli-
na. W rezultacie mój wybór 
padł na Wyższe Seminarium 
Duchowne w Lublinie.

Warunki seminaryjnej 
egzystencji

Wstępując do semina-
rium w pierwszych latach po 
zakończeniu II wojny świa-
towej w większości mieliśmy 
za sobą przeżycia, często tra-
giczne, z okresu okupacji hi-
tlerowskiej, sowieckiej agresji, 
a później z czasów wprowa-
dzania nowego ładu komuni-
stycznego w Polsce. Ponadto 
przychodziliśmy z różnych te-
renów przedwojennej Polski. 
Wydaje się, że te doświadcze-
nia życiowe wpłynęły na we-

wnętrzną dojrzałość ówcze-
snej młodzieży. Większość 
zahartowana była do pokony-
wania trudów życia, a to wte-
dy przydawało się bardzo. Wa-
runki seminaryjnej egzystencji 
byłyby trudne do zrozumie-
nia przez obecne pokolenie. 
Zresztą nie mogło być inaczej, 
ponieważ wojna pozostawi-
ła spustoszenia w każdej dzie-
dzinie.

Kiedy wstąpiłem do semi-
narium, mogliśmy się już cie-
szyć zakończeniem odbudowy 
tzw. Starego Gmachu (głów-
nego refektarza). Jednak oko-
liczności samego zamieszki-
wania pozostawiały wiele do 
życzenia. Gmach główny pod 
względem kubatury był o wie-
le mniejszy od dzisiejszego, 

ks. prof. dr hab. Marek T. 
Zahajkiewicz  
emerytowany wykładowca 
historii Kościoła

Mój wybór 
padł na Wyższe 
Seminarium 
Duchowne 
w Lublinie
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już znacznie rozbudowane-
go, a przecież kleryków było 
więcej (najliczniejszy był mój 
rocznik – wstąpiło nas prze-
szło 70 osób, a do święceń do-
szło 54). Szczególnie trudne 
warunki były w czterech sa-
lach, w każdej z nich mieszka-
ło po ok. 16 alumnów (stąd po-
koje te nazywano „stodołami”).

Nie było oczywiście cen-
tralnego ogrzewania, lecz je-
dynie piece, obsługiwane przez 
alumna pełniącego dyżur. Pod-
łogi były drewniane i musie-
liśmy je szorować. Na każdej 

kondygnacji znajdowała się 
tylko jedna łazienka. Na środ-
ku stało w niej długie, według 
kleryckiego nazewnictwa, „ko-
ryto” z kilkunastoma krana-
mi. Te pomieszczenia nie były 
ogrzewane i były pozbawio-
ne ciepłej wody. Naturalnie 
zimą woda zamarzała. Tylko 
na parterze w łazience znajdo-
wał się bojler na wodę i czte-
ry kajuty z prysznicami. Moż-
na było z nich korzystać przez 
3 dni w tygodniu po obiedzie. 
Dla dzisiejszych alumnów ta-
kie warunki zapewne wyda-
ją się spartańskimi. Dla nas, 
pomimo doświadczeń okre-
su wojennego, było to również 
dolegliwe, ale uświadamiali-
śmy sobie, że nie mogło być 
inaczej.

Ciasnota panowała rów-
nież w stołówce. Wyposażono 
ją w długie rzędy stołów, sto-
jących wzdłuż ścian, i jeszcze 
dwa umieszczono na środku. 
Pod oknem w połowie refek-
tarza stała mała ambonka, słu-
żąca do wspólnej lektury. Roz-

mawiać można było w czasie 
śniadania, a w czasie obiadów 
i kolacji lektor czytał wyzna-
czoną przez wicerektora książ-
kę. Jedynie w niedziele i waż-
niejsze uroczystości mogliśmy 
prowadzić rozmowy w czasie 
wszystkich posiłków. Te ostat-
nie w zasadzie były wystarcza-
jące, chociaż bardzo skrom-
ne. Na przykład wędlina (po 
4-5 plasterków) była na ogół 
w czwartki i w niedziele wie-
czorem. Często pojawiała się 
słynna seminaryjna kaszanka, 

a rano dostawaliśmy po dwie 
kromki chleba, posmarowa-
nego przeważnie smalcem lub 
marmoladą. Kiedy czasami 
nie wyrażaliśmy „entuzjazmu” 
z powodu kaszanki, do refek-
tarza wpadał nasz prokurator, 
ks. kan. Franciszek Kapalski 
(dawniej w instytucjach ko-
ścielnych dyrektora admini-
stracji nazywano prokurato-
rem), krzycząc głośno: „Nie 

W niedziele 
i ważniejsze 
uroczystości 
mogliśmy 
prowadzić 
rozmowy 
w czasie 
wszystkich 
posiłków

Prokurator seminarium 
 śp. ks. Franciszek Kapalski 
 w otoczeniu ówczesnych alumnów

Okoliczności 
samego 
zamieszkiwania 
pozostawiały 
wiele do 
życzenia



Kilka ważnych lat z mojego życia zawsze mile wspominanych 27

chcecie jeść tej kaszanki, a lu-
dzie ubiegają się o nią”. Ks. Ka-
palski znany był w Lublinie 
z tego, że załatwiając w mieście 
sprawy seminaryjne, wręczał 
czasami urzędnikom podarun-
ki w postaci tejże kaszanki, co 
w tamtych trudnych czasach 
było mile widziane. Zresztą po-
wrócimy jeszcze do samej oso-
by ks. kan. Kapalskiego, który 
był bardzo lubiany w semina-
rium. W stołówce usługiwał 
pan Piotr, zamieszkały w Lubli-
nie przy ul. Orlej – postać bar-
dzo barwna – który schludnie 
się ubierał i zawsze miał kra-
wat w kolorze liturgicznym da-
nego dnia – takie dość sympa-
tyczne dziwactwo. Przy wejściu 
do refektarza stała spora szafa, 
w której można było przecho-
wywać produkty żywnościowe 
otrzymywane z domu; trzyma-
nie ich w pokojach było zabro-
nione.

Ważną pomocą w wyży-
wieniu seminaryjnym były or-
ganizowane na terenie diecezji 
zbiórki produktów żywnościo-
wych. Zwoziliśmy je szcze-
gólnie jesienią. Ponadto w za-
budowaniach gospodarczych 
znajdujących się obok semina-
rium była hodowla świń, którą 
później przeniesiono do Dysa 
– klerycy nazywali ją dowcip-
nie: „niższe seminarium”. Kie-
dy wspominamy o warunkach 
seminaryjnego życia, to należy 
ogólnie zaznaczyć, że musie-
liśmy wykonywać dodatkowo 
wiele innych prac, np. sprzątać 
kościół, pielęgnować ogródek 
seminaryjny czy uprawiać pole 

seminaryjne na Bronowicach 
(dzisiaj w tym miejscu stoi ko-
ściół i zabudowania parafi i 
pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego).

Seminaryjni wychowawcy

W tych trudnych warun-
kach rozwijało się jednak to, 
co jest najważniejsze w życiu 
seminaryjnym – formacja ka-
płańska alumnów. Warto za-
znaczyć, że liczba wychowaw-
ców w moich latach studiów 
była bardzo ograniczona. Za-
sadniczo był to zespół składa-
jący się z trzech osób – rektora, 
wicerektora i ojca duchowne-
go. Dopiero pod koniec moje-
go pobytu w seminarium cza-
sami pomagał im ks. Bolesław 
Pylak. Wielkim autorytetem 
cieszył się mój pierwszy rektor, 
ks. Tomasz Wilczyński (póź-
niej biskup). W mojej pamięci 
zapisał się jako osoba zdecydo-

wana, o charakterze prawdzi-
wie wysokim, budząca zaufanie 
i wielki respekt. Jego konferen-
cje co dwa tygodnie, w czwart-
ki (30 minut przed kolacją), 
były przez nas bardzo oczeki-

wane. Zapełnialiśmy szczelnie 
aulę (tzw. salę zieloną), któ-
ra była zbyt mała, jak na ów-
czesną liczbę alumnów. Już na 
pół godziny przed rozpoczę-
ciem konferencji starano się 
zająć dogodne miejsce. Tym-
czasem na konferencje prowa-

Rozwijało się to, 
co najważniejsze 
w życiu 
seminaryjnym – 
formacja kapłań-
ska alumnów

Siostry Służki NMP Niepokalanej w dawnej kuchni seminaryjnej



22  2014  itinerarium  PAMIĘĆ28

dzone przez ojca duchowne-
go udawaliśmy się spokojnie 
zazwyczaj dopiero po usłysze-
niu dzwonka. Później ks. Wil-
czyński, już jako biskup sufra-
gan, miewał z nami podobne 
spotkania i zawsze był bardzo 
oczekiwany. Dwaj pozostali 
wychowawcy odegrali również 
istotną rolę w kształtowaniu 
naszej formacji kapłańskiej, 
chociaż byli to ludzie inne-
go pokroju aniżeli wspomnia-
ny rektor. Podobnie wielką rolę 
spełnił na urzędzie rektorskim 
następca ks. Wilczyńskiego. 
Był nim poczciwy i spokojny 
ks. Paweł Pałka, ale była to już 

inna osobowość. Osobą sta-
le nam towarzyszącą i pilnują-
cą przestrzegania regulaminu 
seminaryjnego był wicerektor, 
ks. Józef Drzazga. Wicerektor 
był wszędzie obecny: na ko-
rytarzach w czasie rekreacji, 
w refektarzu, wizytował poko-
je kleryckie, obserwował nas, 
kiedy udawaliśmy się dwa razy 
w tygodniu na spacery (wy-
chodziliśmy parami do miasta, 
a udawaliśmy się w wyznaczo-
ne dla poszczególnych roczni-
ków kierunki), codziennie po 
godz. 22 przemykał cicho, do-
glądając, czy wszyscy udali się 
na spoczynek. W tym miejscu 
mógłby ktoś postawić pytanie: 
jak tak mały zespół wycho-
wawców był w stanie podo-
łać odpowiedzialnym zada-
niom związanym z formacją 
kapłańską? Wydaje się, że ów-
czesna młodzież była bardziej 
dojrzała i zdyscyplinowana. To 
nie znaczy, że poważnie trak-
towano regulamin, który za-
wierał o wiele surowsze prze-
pisy niż dzisiejszy (np. prośbę 
o wyjście do miasta przedsta-
wiało się przełożonemu na piś-
mie i wychodziło się w towa-
rzystwie socjusza). Dosłownie 
jeden krok za furtkę bez zgo-
dy przełożonych równał się au-
tomatycznemu usunięciu z se-
minarium. Nawet odbierając 
przesyłkę, stawało się przy furt-
ce, dzwonkiem przywoływa-
ło się furtiana, a ten przynosił 
oczekiwaną paczkę. Wspom-
niałem jeszcze o trzecim wy-
chowawcy. Był nim ks. Karol 
Konopka, nasz ojciec duchow-

ny. Człowiek prawy i gorliwy, 
ale charakteryzujący się pew-
nymi śmiesznostkami, które 
czasami budziły u braci kle-
ryckiej sporą wesołość. Pamię-
tam jak w listopadzie, w dzień 
św. Stanisława Kostki (dawniej 
bowiem w tym miesiącu ob-
chodzono jego wspomnienie), 
mówiąc o świętym, z naciskiem 
zaznaczył, że po śmierci na 
łożu spoczywał wielki człowiek 
święty i że był nawet ochrzczo-
ny. Takie stwierdzenie wywo-
łało zrozumiałą wesołość, nad 
którą już nie mógł zapanować 
nasz ukochany ojciec.

W okresie powojennym 
w szkołach rozdawano tran. 
Razu pewnego przywiezio-
no do seminarium ten spe-
cyfi k i należało się zgłosić po 

Dawny wygląd tzw. dolnego 
 podwórka seminaryjnego

Stara biblioteka seminaryjna

Alumni sprzed kilku dekad przy pracy
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Dążenie do 
kapłaństwa 
w trudnych 
warunkach 
ówczesnej 
rzeczywistości 
nie pozbawiło 
nas entuzjazmu

jego odbiór z własnym opa-
kowaniem szklanym. Powstał 
problem. Ktoś zauważył, że 
w zakrystii stoją jakieś butel-
ki z wodą. Nie byliśmy świado-
mi tego, że była to woda świę-
cona, przygotowana przez ojca 
duchownego. Woda zosta-
ła wylana i opakowanie szkla-
ne na tran się znalazło. Mój 
Boże! Co się później działo! 
Dwie konferencje wieczorne 
zostały poświęcone nam, czy-
li świętokradcom i bezbożni-
kom. Mimo iż wyszliśmy na 
złodziei i ludzi niewychowa-
nych, to jednak na spoczynek 
udawaliśmy się w wesołym na-
stroju.

Wprawdzie prokuratora 
seminaryjnego, ks. Francisz-
ka Kapalskiego, nie można za-
liczyć do grona wychowawców 
w ścisłym tego słowa zna-

czeniu, to należałoby go jed-
nak wspomnieć w tym miej-
scu. Był osobą lubianą przez 
kleryków. Bardzo praktyczny, 
zasadniczy i energiczny. Do 
niego chodziło się w razie ja-
kichkolwiek kłopotów i trud-
ności życiowych. Gdy wy-
kładowca kogoś za ostro 
ocenił na egzaminie, szło się do 
ks. Kapalskiego z prośbą 
o wstawiennictwo. Szczegól-
nie przed egzaminem z historii 
Kościoła u groźnego ks. Mie-
czysława Żywczyńskiego pro-
siliśmy naszego prokurato-
ra o interwencję. Potrafi ł tak 
wpłynąć na profesora, że ten 
zaczął go zapraszać na egza-
min i prosić, aby za niego py-
tał i oceniał. U ks. Kapalskie-
go szukało się wstawiennictwa 
wtedy, gdy nie dało się czegoś 
załatwić bezpośrednio z wi-
cerektorem. Szczególnie waż-
na była jego pomoc w dniach 
transmisji radiowych z imprez 
sportowych (np. z popularnych 
w tamtych czasach wyścigów 
kolarskich czy walk bokserów). 

Niegdysiejsza infi rmeria seminaryjna

Nie mogliśmy mieć w pokojach 
własnych odbiorników radio-
wych. Wtedy to ks. Franciszek 
Kapalski w swoim mieszkaniu 
stawiał na oknie wychodzącym 
na ul. Misjonarską radio, a ki-
bice sportowi siadali w krza-
kach na pochyłym zboczu, tuż 
przy murze okalającym semi-
narium. Zresztą nasz prokura-
tor miał zawsze panaceum na 
wszelkie nieprzewidziane oko-
liczności.

Drogi Czytelniku, celowo 
zostały umieszczone w opi-
sie dawnego życia seminaryj-
nego także dygresje wywołu-
jące uśmiech, aby można było 
zrozumieć, że dążenie do ka-
płaństwa w trudnych warun-
kach ówczesnej rzeczywistości 
nie pozbawiło nas entuzja-
zmu, a zarazem młodzieńczej 
wesołości. Do dzisiaj na spo-
tkaniach koleżeńskich wspo-
minamy tych kilku naszych 
gorliwych i prawych wycho-
wawców. Już ponad pół wieku 
minęło od czasu, kiedy opuści-
łem mury seminaryjne, a jed-
nak minione wydarzenia są za-
wsze żywe w mojej pamięci.
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W życiu każdego z nas 
zdarzają się chwile, 

które powodują, że wracamy 
myślami do przeszłości. Mi-
nione wydarzenia mają to do 
siebie, że z biegiem czasu sta-
ją się coraz bardziej odległe, 
mgliste, jakby traciły na war-
tości i gubiły znaczenie. Tym-
czasem świadomy powrót do 
wspomnień zwykle pozwa-
la spojrzeć na naszą codzien-
ność w innym świetle, głę-
biej, mądrzej, rozumniej. 

Jak pojechałem do Rzymu, czyli o tym, 

że warto się uczyć historii

W takiej sytuacji znaleźliśmy 
się w przeddzień 300-lecia ist-
nienia Seminarium Duchow-
nego w Lublinie. Spojrzeliśmy 
wstecz, aby w teraźniejszości 
nie zgubić tego, co istotne: toż-
samości, sensu, motywacji.

W roku 2014 wspólnota lu-
belskiego seminarium prze-
żywała obchody 300-lecia 
swojego powstania. Jednym 
z elementów przygotowują-
cych do jubileuszu był zor-
ganizowany wśród alumnów 
konkurs wiedzy o dziejach na-
szego seminarium. Jego celem 
była swoista powtórka z histo-
rii. Rzecz nie była nudna, bo 
mieliśmy motywację. Główną 
nagrodę w konkursie stanowił 
darmowy wyjazd do Rzymu 
na spotkanie z Ojcem Świę-
tym Franciszkiem. Oczywi-
ście nie w pojedynkę, ale wraz 
z wychowawcami i pozostały-
mi alumnami, którzy jednak 
koszty pielgrzymki musieli już 
pokryć z własnej kieszeni.

Chociaż historia semina-
rium na Żmigrodzie miejsco-
wym alumnom jest dobrze 
znana, to jednak ogólne poję-
cie o niej należało podeprzeć 
znajomością konkretów. Pa-
miętam pewien dzień przed 
samym konkursem, gdy w jed-
nym z pokoi wokół kompute-
ra skupiło się kilku kleryków, 

gorliwie przygotowujących się 
do wyzwania, jakie przed nimi 
postawiono. Co kilka chwil, 
wzbudzając zachwyt lub sensa-
cję, na ekranie pojawiała się ko-
lejna istotna data lub nazwisko 
wraz z wydarzeniem, z którym 
należało je kojarzyć. Czy zasto-
sowana metoda grupowo-ob-
razkowo-wyrywkowa, znana 
studentom wszystkich specjal-
ności, aplikowana przeważnie 

tuż przed spotkaniem z egza-
minatorem, wydała pożądany 
owoc? Mówiąc serio, nie było 
specjalnego szukania materia-
łów, wertowania książek czy 
przesiadywania do późna. Było 
natomiast zbieranie pewnych 
faktów, brakujących elemen-
tów układanki, której pozo-

ks. Marcin 
Modrzejewski  
neoprezbiter

Alumni u św. Benedykta w Nursji

Główną nagrodę 
w konkursie 
stanowił 
darmowy wyjazd 
do Rzymu 
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stałe części były powszechnie 
znane. Siłą rzeczy przed plano-
wanym testem w rozmowach 
pojawiały się takie czy inne po-
ważne zagadnienia bądź małe 
ciekawostki. W konsekwen-
cji udało się zebrać odpowied-
nią wiedzę, mniej lub bardziej 
uporządkowaną.

O wyznaczonej godzinie 
pod czujnym okiem wycho-
wawcy-egzaminatora przystą-
piliśmy do dzieła. Test, pytanie 
za pytaniem, strona po stro-
nie. To wiem, a tego nie. To mi 
się z czymś kojarzy, ale czy na 
pewno? Pytania, jak to zwykle 
bywa w takich sytuacjach, były 
różne. Udało się w końcu do-
trzeć do ostatniego i z pewną 
ulgą zakończyć pracę. Czas mi-

Czekała na 
mnie jedna 
z piękniejszych 
podróży życia

nął. Zebrano karty odpowie-
dzi. Wróciliśmy do codzien-
ności. Gdzieś jeszcze pojawiały 
się dyskusje, co i jak należało 
zaznaczyć. Oczywiście każde 
tego typu wyzwanie budzi pra-
gnienie, aby wypaść jak najle-
piej. Pozostało więc oczekiwać 
na wyniki, a te, z racji plano-
wanej nagrody, nie były trakto-
wane obojętnie. W sercu było 
trochę nadziei i zaciekawie-
nia. Może ja? W każdym razie 
nie trzeba było długo czekać. 
Wszystkie wątpliwości zosta-
ły rozwiane na jednej z cotygo-
dniowych seminaryjnych kon-
ferencji. Padło imię i nazwisko 

U św. Rity w Roccaporena

W drodze na Isola del Giglio

tego, który otrzymał najwięcej 
punktów. Z radością stwier-
dziłem, że chodzi o mnie. Po 
chwili zrozumiałem, że czekała 
na mnie jedna z piękniejszych 
podróży życia.

Trudno opisać tak boga-
ty czas, jak ten, który przeżyli-
śmy we Włoszech i innych kra-
jach Europy na początku lipca 
2013 roku. Tyle wrażeń, spo-
tkań, nowych doświadczeń. 
Nie będę nawet próbował opi-
sywać tutaj tej podróży. Może 
kiedyś wrócę do tych chwil, 
żeby pozostawić po nich jakiś 
trwalszy ślad. A może pozo-
staną jedynie w mojej pamię-
ci? W każdym razie 300-le-
cie lubelskiego seminarium 
długo będzie kojarzyć mi się 
z podróżą do Rzymu, spotka-
niem z papieżem Franciszkiem 
i tymi wszystkimi momentami, 
którymi dane mi było cieszyć 
się wraz z moimi braćmi. Bogu 
niech będą dzięki. 

Na Placu św. Piotra w Rzymie
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Jubileusz 

w świetle Biblii

W próbie poszukiwa-
nia genezy obchodów 

roku jubileuszowego wielką 
pomoc stanowią teksty biblij-
ne, które opisują jego natu-
rę oraz związane z nim regu-
lacje prawne i obchody. Biblia 
Hebrajska określa jubileusz 
terminem „jobel”, który ozna-
cza „róg, trąba” i związany jest 
z radosną i uroczystą czyn-
nością ogłaszania jubileuszu 
za pomocą dęcia w trąbę. He-
brajski termin „jobel” został 
w Wulgacie przez św. Hiero-
nima przetłumaczony jako 
„iobeleus” i stąd trafi ł do ję-
zyków nowożytnych. Przepisy 
dotyczące roku jubileuszowe-
go zostały zawarte w Księdze 
Kapłańskiej (Kpł 25), któ-
ra wchodzi w skład tzw. Tory 
Mojżeszowej, uważanej przez 
żydowskich wyznawców za 
serce Biblii. Rok jubileuszo-
wy był obchodzony po upły-
wie siedmiu tygodni lat (sied-
miu lat szabatowych), czyli po 

49 latach. Był on świętowany 
jako „rok pięćdziesiąty”. Jego 
początek ogłaszał dźwięk trą-
by (szofaru), która rozbrzmie-
wała w Dzień Pojednania (Kpł 
25,9). W tym czasie ziemia le-
żała odłogiem w celu zabez-
pieczenia jej przed wyjałowie-
niem (Kpł 25,11-12). Z czasem 
jubileuszowym związane było 
ściśle wyzwolenie wszystkich 
mieszkańców ziemi oraz po-
wrót wszystkich pól i domów 
do ich pierwotnych właścicie-
li. W tym czasie niewolnicy 
byli uwalniani, pracownicy na-
jemni powracali do swoich do-
mów, a niewypłacalnym dłuż-
nikom darowano długi (Kpł 
25,13-17). Prawa roku jubile-
uszowego zapewniały w Izra-
elu pamięć o własnej historii 
oraz kształtowały świadomość, 
że właścicielem ziemi jest sam 
Bóg. Czas jubileuszu był cza-
sem radości i wdzięczności 
Bogu, gdyż dzięki niemu zie-
mia nie mogła być defi nityw-
nie sprzedana, a Izraelici nie 
mogli być zamienieni w stałych 
niewolników. Czas ten podkre-
ślał prawdę, że ziemia należy 
do Boga, a Izrael jest narodem 
wybranym przez Boga, który 
został przez Niego wyprowa-
dzony z niewoli egipskiej.

Teksty biblijne zwraca-
ją uwagę na duchowy aspekt 

przeżywania czasu jubileuszo-
wego. Aby świąteczna radość 
była prawdziwa, powinna być 
przeżywana w czystości i skru-
sze serca. Zewnętrzne przepi-
sy i świętowanie nie mają sen-
su, jeśli nie towarzyszy temu 
wewnętrzna przemiana ser-
ca. Aspekt ten jest w sposób 
szczególny podkreślany przez 
proroków Izraela (Am 5,21; 
Oz 2,13; Iz 1,13-14; 58,6).

W późniejszej tradycji bi-
blijnej rok jubileuszowy zostaje 
związany z czasami eschatolo-
gicznymi, w których Bóg przej-
muje władzę nad całym świa-
tem i dokonuje ostatecznego 
zwycięstwa dobra nad złem. 
Prorocy Izajasz i Zachariasz 
wiążą rozpoczęcie ery me-
sjańskiej z dźwiękiem trąby – 
Iz 27,13: „W ów dzień zagra-
ją na wielkiej trąbie, i wtedy 
przyjdą zagubieni w kraju Asy-
rii i rozproszeni po kraju egip-
skim, i uwielbią Pana na świę-
tej górze, w Jeruzalem”; za 9,14: 
„Pan się zjawi nad nimi. Jak 
błyskawice wzlecą Jego strza-
ły i Pan, Bóg wszechmogący, 
zadmie w trąbę. Nadciągnie 
w szumie wichru z południa”. 
Teksty Nowego Testamentu, 
nawiązując do tej symboliki, 
podkreślają fakt, że ostatecz-
ne przyjście Mesjasza będzie 
ogłoszone dźwiękiem trąby 

ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, 
prof. KUL  
wykładowca Pisma Świętego
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(Mt 24,31; 1 Kor 15,52; 1 Tes 
4,16). Według jednej z wizji 
proroka Daniela era mesjań-
ska zostanie zainaugurowa-
na w roku dziesiątego jubi-
leuszu – Dn 9,24: „Ustalono 
siedemdziesiąt tygodni nad 
twoim narodem i twoim świę-
tym miastem, by położyć kres 
nieprawości, grzech obłożyć 
pieczęcią i odpokutować wy-
stępek, a wprowadzić wiecz-
ną sprawiedliwość, przypie-
czętować widzenie i proroka 
i namaścić to, co najświęt-
sze”. Prorok Izajasz podkreśla, 
że na końcu czasów Bóg ześle 
proroka, który dokona pełne-
go uwolnienia ludzkości – Iz 
61,1-3: „Duch Pana Boga nade 
mną, bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą 
nowinę ubogim, by opatrywać 
rany serc złamanych, by za-
powiadać wyzwolenie jeńcom 

i więźniom swobodę; aby ob-
wieszczać rok łaski Pańskiej, 
i dzień pomsty naszego Boga; 
aby pocieszać wszystkich za-
smuconych, by rozweselić 
płaczących na Syjonie, aby im 
wieniec dać zamiast popiołu, 
olejek radości zamiast szaty 
smutku, pieśń chwały zamiast 
zgnębienia na duchu”. Tekst 
ten Jezus odnosi do siebie 
w swojej programowej mo-
wie w synagodze w Nazarecie 
(Łk 4,16-21). Jezus, przytacza-
jąc tekst tego proroctwa, pod-
kreśla wobec wszystkich zgro-
madzonych w synagodze, że to 
On jest oczekiwanym Mesja-
szem, który przynosi wolność 
uciśnionym i ogłasza „rok ła-
ski od Pana”. Jezus przynosi 
przebaczenie wszystkim przy-
chodzącym do niego z wia-
rą oraz wzywa do darowa-
nia sobie długów (Mt 6,14-15; 
Mk 11,25; Łk 17,4). Głosi on 
królestwo Boże, w którym pa-
nuje wolność i równość wobec 
wszystkich poddanych. Inau-
guracyjną mowę Jezusa ob-
wieszczającą rok łaski komen-
tuje św. Jan Paweł II w liście 
apostolskim Tertio millen-
nio adveniente: „Słowa pro-
roka odnosiły się do Mesja-
sza. «Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli» 
(Łk 4,21), powiedział Jezus, 
dając poznać, że to On jest 
tym zapowiedzianym przez 
proroka Mesjaszem, że wraz 
z Nim rozpoczął się ‘czas’ 
szczególnie upragniony. Nad-
szedł dzień zbawienia, ‘pełnia 

czasu’. Wszystkie Jubileusze 
odnoszą się poniekąd do tego 
‘czasu’, odnoszą się do me-
sjańskiej misji Chrystusa. To 
On przybył jako «namaszczo-
ny Duchem Świętym», jako 
«posłany od Ojca». To On 
głosi ubogim Dobrą Nowinę, 
przynosi wolność tym, któ-
rzy są jej pozbawieni, wyzwa-
la uciśnionych, a niewidomym 

przywraca wzrok (Mt 11,4-5; 
Łk 7,22). W ten sposób Chry-
stus urzeczywistnia «rok ła-
ski od Pana», ogłaszając go 
nie tylko słowem, ale przede 
wszystkim swymi czynami. 
Jubileusz, czyli «rok łaski od 
Pana», jest charakterystycz-
ną cechą działalności Jezusa, 
a nie tylko chronologicznym 
określeniem trwania tej dzia-
łalności”.

W świetle Biblii rok jubile-
uszowy staje się rzeczywiście 
świętem radości i wdzięczno-
ści Bogu (Pwt 16,11), jeśli jest 
obchodzony sercem czystym 
i odnowionym, które w du-
chu i prawdzie dziękuje Bogu 
– Panu wszelkiego czasu – za 
Jego troskliwy uścisk Miłości.

Wszystkie Jubi-
leusze odnoszą 
się poniekąd do 
mesjańskiej mi-
sji Chrystusa
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Pewna znana mi katechet-
ka zapytała dzieci z trzeciej 

klasy szkoły podstawowej o to, 
jak się nazywa miejsce, w któ-
rym kształcą się przyszli księża. 
Pierwsza odpowiedź brzmia-
ła: sanatorium. Jak łatwo się 
domyśleć, trudno jej było po-
wstrzymać się od śmiechu. Po-
dobnie jak wówczas, gdy dzieci 
ostatni dzień przed wstąpie-
niem do seminarium nazwa-
ły „dniem ostatecznym”. W tak 
radosnym klimacie na różne 
sposoby próbowała przybliżyć 
dzieciom to, czym jest semi-
narium duchowne. Na koniec 
lekcji natomiast każde dziec-
ko podjęło zaproszenie do mo-
dlitwy za konkretnego semi-
narzystę – włączając się tym 
samym w inicjatywę „ducho-
wej adopcji kleryka”.

Jubileusz 300-lecia istnie-
nia lubelskiego seminarium 
jest okazją do głębszej refl eksji 
nad naszą tożsamością. Spró-
buję to uczynić w odniesieniu 
do misji, jaką trzeba nam speł-
niać. Nam – czyli komu? Kto 
jest przede wszystkim odpo-
wiedzialny za kształt semina-
rium duchownego jako prze-
strzeni formacyjnej? Może się 
nasuwać szybka odpowiedź: 
ksiądz arcybiskup oraz ksiądz 
rektor wraz z gronem wycho-
wawców. Niezaprzeczalnie jest 

Czy seminarium duchowne 

ma swoją tożsamość?

to prawda. Jednakże doświad-
czając radości i trudu pra-
cy formacyjnej tak w roli pre-
fekta, jak i ojca duchownego, 
uważam, że istnieje uzasadnio-
na potrzeba, by spojrzeć na to 
zagadnienie nieco szerzej.

Kapłaństwo poszczegól-
nych powołanych rodzi się 
i rozwija w czasie danym od 
Boga, a dojrzewa i kształtuje 
w instytucji diecezjalnej, którą 
zwiemy seminarium duchow-
nym. Jest to dla nas oczywi-
ste. Wydaje się jednak rzeczą 
słuszną, by spojrzeć szerzej 
na grono osób odpowiedzial-
nych za kształtowanie tożsa-
mości seminarium. Nie cho-
dzi tu bynajmniej o zwalnianie 
kogokolwiek z odpowiedzial-
ności, jaka spoczywa na nim 
z tytułu formalnie powierzo-
nej mu funkcji. Chodzi raczej 
o podkreślenie pozytywnego 
wpływu na rzeczywistość se-
minaryjną i formację alumnów 
także tych osób, którym auten-
tycznie leży na sercu dobro se-
minarium, mimo że nie nale-
żą w ścisłym sensie do grona 
wychowawców. Przecież na-
wet najstarszy kapłan sięga do 
wspomnień z lat, w których 
dojrzewał do swoich później-
szych zadań w Kościele. Jego 
związek z seminarium pozo-
staje wciąż żywy, mimo upły-

wu lat. Jakże wiele zależy także 
od tych, którzy kończąc for-
mację seminaryjną, wyrusza-
ją jako kapłani do pracy dusz-
pasterskiej. Oni również mają 
wielki wpływ na kształtowanie 
obrazu seminarium duchow-
nego w świadomości wiernych, 
wśród których pobrzmiewa co 
rusz zaproszenie Pana Jezusa: 
„Pójdź za Mną!”.

Pytanie o tożsamość semi-
narium duchownego zachę-
ca do przypomnienia funda-
mentalnej prawdy o tym, czym 
ono jest w swej istocie. To zde-
cydowanie coś więcej, aniżeli 
jedynie w miarę dobrze funk-
cjonująca na co dzień instytu-
cja i jej zewnętrzny wizerunek, 
także ten medialny. To coś wię-
cej, aniżeli pięknie odnowiony 

ks. dr Marek Gątarz 
ojciec duchowny

Związek 
z seminarium 
pozostaje wciąż 
żywy, mimo 
upływu lat
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gmach. To przede wszystkim 
żywi ludzie, których Pan Bóg 
zgromadził w jednej wspólno-
cie i którzy pragną realizować 
Jego zamiar miłości wobec 
współczesnego świata.

Jeśli często odwołujemy się 
do obrazu roli, na której wzra-
stają ziarna powołania kapłań-

skiego, to ową rolą są kleryc-
kie serca. W nich dokonuje się 

posiew Bożego ziarna. Pierw-
szym Rolnikiem jest natomiast 
sam Jezus Chrystus. To On – 
pełniąc odwieczną wolę Boga 
Ojca w mocy Ducha Świętego 
– jest niezmiennie przez wie-
ki „Pierwszym Formatorem”. 
Zapewne mógłby to uczy-
nić za jednym razem, wszak-
że jest Bogiem. Jednak wsku-
tek naszej ludzkiej kondycji, 
nadwątlonej grzechem pier-
worodnym, zdolność absorbo-
wania Bożych treści jest ogra-
niczona. Jednocześnie Pan Bóg 
jest „Miłośnikiem Procesu”. 
Człowiek przyjmuje pokarm 
łyżka po łyżce, a wodę kropla 
po kropli. A promienie sło-
neczne ogrzewają nas z wolna, 
stopniowo, bo większa dawka 
mogłaby nas poparzyć.

Na posiew przeznaczona 
jest cała rola. A działaniu Bo-
żej łaski sprzyja każda chwi-
la. W seminarium bowiem 
wszystko może mieć wymiar 
formacyjny. Całe nasze życie 
przeszłe, teraźniejsze i przy-
szłe, samotność, relacje, roz-
mowy, praca, modlitwa, wy-
poczynek, wszystko, co składa 
się na naszą codzienność, 
a więc okoliczności, sytuacje, 
wydarzenia – te sprzyjające 
i przeciwne, przynoszące sa-
tysfakcję i radość, ból, złość 
i opór, zwycięstwa, kryzysy 
i upadki są sposobnością do 
formacji. Pan Bóg wychowuje 
nas i formuje przez najdrob-
niejsze fragmenty egzysten-
cji. Potrzebuje naszej uległo-
ści i gotowości do współpracy. 
Każde zajęcie powinno kształ-

tować w kleryku kapłański ob-
raz Jezusa Chrystusa, który 
„nie przyszedł, aby Mu służo-
no, lecz aby służyć i dać swo-
je życie jako okup za wielu” 
(Mt 20,28). Lata zasiewu se-
minaryjnego stają się w swej 

istocie źródłem wieloletniego 
owocowania duszpasterskie-
go. Sprawdzają się słowa św. 
Pawła: „Kto skąpo sieje, ten 
i skąpo zbiera, kto zaś hojnie 
sieje, ten hojnie też zbierać 
będzie” (2 Kor 9,6). Przypo-
minają mi się często powta-
rzane słowa jednego z moich 
seminaryjnych wychowaw-
ców: „Nie marnujcie czasu!”. 
Można by pójść jeszcze da-
lej i zaryzykować stwierdze-
nie: kto się w seminarium nie 
przykłada – ten się do nicze-
go nie nada. Łaska Boża dzia-
ła bowiem tam, gdzie znaj-
duje odzew. Jakże ważna jest 
tu osobista gotowość do nie-
ustannego bycia uczniem 
(z łacińska nazywana docibi-
litas) oraz świadomość od-
powiedzialności za swój roz-
wój. Życie kandydata do 

To przede 
wszystkim żywi 
ludzie, których 
Pan Bóg zgro-
madził w jednej 
wspólnocie

Każde zajęcie 
powinno
kształtować 
w kleryku 
kapłański obraz 
Jezusa 
Chrystusa
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kapłaństwa staje się tym bar-
dziej zintegrowane i dojrza-
łe, im bardziej wsłuchuje się 
on w słowo Boże i pozwala się 
temu słowu formować.

Jak długo istnieje Kościół, 
tak długo formacja kandyda-
tów do kapłaństwa stanowiła 
dla chrześcijańskiej wspólnoty 
rzecz niezwykle ważną, choć 
w ciągu dziejów różnie wy-
glądała formacyjna praktyka. 
Mając ciągle w pamięci wska-
zanie św. Jana Pawła II na „pil-
ną potrzebę weryfi kacji treści 
i metod formacji kapłańskiej” 
(Pastores dabo vobis, 2), trze-
ba zdać sobie sprawę, że re-
fl eksji nad tożsamością semi-
narium duchownego powinno 
być dużo. Zapewne można 
ją prowadzić na wiele sposo-
bów. Osobiście wolę bardziej 
stawiać pytania i zapraszać, 
by z nimi „pobyć” oraz wspól-
nie szukać odpowiedzi, aniże-
li głosić pięknie sformułowa-
ne, gotowe tezy. Można zatem 
rozmyślać nad tym, kim jeste-
śmy jako społeczność semina-
ryjna dla siebie samych albo 
też – kim jesteśmy w zetknię-
ciu ze światem współczesnym? 
Co trzeba nam w naszej semi-
naryjnej rzeczywistości stale 
zmieniać na lepsze? Na co się 
otwierać, a z czego rezygno-
wać? Może czas pokazał, że 
coś nam nie służy… Niewąt-
pliwie stale trzeba odkrywać 
i nieustannie pogłębiać rozu-
mienie tożsamości kapłańskiej, 
natury i misji kapłana. Potrze-
ba nieustannej autorefl eksji 
pod kątem wcielania w życie 
wskazań zawartych w doku-
mentach Kościoła, dotyczą-
cych podstawowych aspek-
tów formacji seminaryjnej: 
ludzkiej, duchowej, intelek-

tualnej i pastoralnej. Nie spo-
sób nie uznać, że wychowawcy 
i alumni tworzący społeczność 
seminaryjną mają być nie-
ustannie otwarci na pogłębia-
nie wiary, na wspólne trwanie 
na modlitwie u stóp naszego 
Pana i aktywne zaangażowanie 
w ewangelizacyjną działalność 
lokalnego Kościoła. Warto 
brać także pod uwagę różne-
go rodzaju kryzysy tożsamo-
ści seminaryjnej i kapłańskiej, 
na które składają się problemy 
natury socjologicznej, ducho-
wej, psychologicznej, pasto-
ralnej czy liturgicznej. Nie-

zwykle ważne jest również, by 
uwzględniać uwarunkowania 
historyczne i korzystać z tego, 
do czego dojrzewają formato-
rzy seminaryjni w innych czę-
ściach Polski, a nawet świata. 
W ten sposób będziemy mo-
gli pogłębiać naszą tożsamość 
i otrzymane w darze od Pana 
powołanie – wedle zachęty 
Apostoła Piotra: „bardziej jesz-
cze, bracia, starajcie się umoc-

Wychowawcy 
i alumni tworzą-
cy społeczność 
seminaryjną 
mają być 
nieustannie 
otwarci na po-
głębianie wiary
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nić wasze powołanie i wybór!” 
(2 P 1,10). W rezultacie na tej 
drodze będziemy mogli dosko-
nalić naszą odpowiedź na wy-
zwania seminaryjne i te dal-
sze, które stawia przed nami 
współczesność.

Tożsamość seminarium
duchownego pod kątem prze-
biegu i owocności forma-
cji do kapłaństwa trzeba nade 
wszystko stale odnosić do sa-
mego Jezusa Chrystusa Naj-
wyższego Kapłana oraz do 
Ewangelii, w której znaj-
dujemy m.in. słowa: „Przy-
wołał do siebie tych, któ-
rych sam chciał…, aby byli 
z Nim i aby mógł ich wysyłać” 
(Mk 3,13-14). Słowa te stresz-
czają, łączą i nadają znacze-
nie jedności całej formacji 

w seminarium duchownym. 
Żywię głębokie przekonanie, 
iż tym, co integruje wszyst-
kie poziomy formacji semina-
ryjnej, pozostaje niezmiennie 
życie duchowe, którego ser-
cem jest zażyła więź z Jezu-
sem. Więź, która jest darem 
i owocem sakramentów oraz 

pogłębionej relacji ze słowem 
Bożym. Sakramenty i słowo 
Boże są dane po to, aby więź 
z Jezusem pozostawała w cen-
trum codziennych kleryckich 
i kapłańskich decyzji, wybo-
rów, postaw i pełnionej misji. 
„Niech to w was goreje, czym 
innych zapalać chcecie” – po-
wiedział św. Augustyn. Zatem 
ściśle i obopólnie zależne po-
zostają: kondycja kleryckiego 
serca i seminaryjna tożsamość 
oraz kształt formacji. 

„Przywołał do 
siebie tych, 
których sam 
chciał…, 
aby byli z Nim 
i aby mógł ich 
wysyłać”
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 W przeżywany przez Me-
tropolitalne Semina-

rium Duchowne w Lublinie 
jubileusz 300-lecia istnienia 
bardzo dobrze wpisała się piel-
grzymka seminaryjnej wspól-
noty na kanonizację papieży 
Jana Pawła II i Jana XXIII. Była 
to doskonała okazja do wyra-
żenia wdzięczności Bogu za 
trzy wieki istnienia naszego se-
minarium.

Całą wspólnotą alumnów 
i wychowawców wyruszyliśmy 
24 kwietnia 2014 roku w da-
leką drogę, aby po kilkunastu 
godzinach jazdy przez Polskę, 
Czechy i Austrię dotrzeć do 
Bolonii. Po zwiedzeniu miasta 
udaliśmy się do Prato, gdzie 
posługuje kilku księży z na-
szej archidiecezji. Przenoco-
wawszy w tamtejszym diece-
zjalnym domu rekolekcyjnym, 
pielgrzymi szlak prowadził nas 

Droga do świętości, 

droga do Świętego

dalej przez Castel Gandolfo 
do Rzymu. Wieczór i noc po-
przedzające kanonizację spę-
dziliśmy na czuwaniu przygo-
towującym do uroczystości. 
Wielotysięczny tłum, różne ję-
zyki, chwile modlitwy i wspól-
nego śpiewu oraz atmosfera 
oczekiwania wypełniały czas 
bezpośrednio poprzedzający 
Mszę św. kanonizacyjną. Wie-
lu alumnom udało się wejść na 
Plac św. Piotra, niektórym na-
wet do sektorów bliskich oł-
tarza. Podniosła atmosfera 
uroczystości i szczera radość 
przybyłych na kanonizację na 
długo pozostaną w pamięci 
jej uczestników. „Było to wy-
darzenie niesamowite, które 
będę zawsze pamietał. Dane 
mi było uczestniczyć w kano-
nizacji dwóch wielkich papie-
ży, gdzie przy ołtarzu stanęli 
obok siebie papież Franciszek 
i papież senior Benedykt XVI” 
– wspominał jeden z alumnów. 
Po dniu pełnym wrażeń ruszy-
liśmy na nocny odpoczynek 
poza Rzym.

Kolejny etap podróży lu-
belskich seminarzystów pro-
wadził przez miejsca związa-
ne z życiem św. Rity – takie jak 
Roccaporena i Cascia – oraz 
przez Nursję – miejsce naro-
dzin św. Benedykta i św. Scho-
lastyki. Następnie zawitaliśmy 

do prowadzonego przez wło-
skie zakonnice nadmorskie-
go ośrodka w Santa Marinella, 
na północ od Rzymu, przy 
słynnej i starożytnej Via Ap-
pia. Stamtąd wyruszyliśmy 
na całodniowy rejs po Mo-

rzu Tyrreńskim, połączony ze 
zwiedzaniem dwóch wysepek 
w Archipelagu Toskańskim – 
Isola di Giannutri oraz Isola 
del Giglio. Mieliśmy okazję 
zobaczyć wciąż spoczywają-
cy u włoskich wybrzeży statek 
Concordia, który stał się gro-
bem dla wielu jego pasażerów. 
„W środę 30 kwietnia powró-
ciliśmy do Rzymu, aby uczest-
niczyć w audiencji generalnej 

 Krzysztof Szlanta 

Pielgrzymka 
seminaryjnej 
wspólnoty na 
kanonizację 
papieży 
Jana Pawła II 
i Jana XXIII

Podniosła 
atmosfera 
uroczystości 
i szczera radość 
przybyłych na 
kanonizację
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papieża Franciszka. Zajęliśmy 
miejsca w pierwszym sekto-
rze, tuż przy schodach prowa-
dzących do Bazyliki św. Piotra. 
Wielką niespodzianką, połą-
czoną z ogromnym wzrusze-
niem, był moment, w którym 
Ojciec Święty wysiadł z papa-
mobile i osobiście podszedł 
do naszej seminaryjnej gru-
py. Nieocenioną pomocą po-
służył nam obecny na tej samej 
audiencji bp Artur Miziński, 
który trwał wiernie przy na-
szej grupie, a w odpowiednim 
momencie zachęcił Ojca Świę-
tego do podejścia, informując 
go o obecności całego semina-
rium z Lublina. W Roku Jubi-
leuszowym papież pobłogo-
sławił nas, zamienił kilka słów 
z najbliżej stojącymi i poprosił 
o modlitwę w jego intencji. Do-
pełnieniem radości spotkania 
z papieżem Franciszkiem było 
pozdrowienie seminarzystów 
z wysokości schodów przed Ba-
zyliką św. Piotra. Papież poma-
chał do nas naszą pielgrzym-
kową zieloną chustą, którą na 
zakończenie audiencji prze-
kazał papieżowi bp Miziński” 

Alumni w oczekiwaniu na środową audiencję papieską przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie

W towarzystwie bpa Artura Mizińskiego

Chusta pielgrzymkowa lubelskiego 
 seminarium
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– relacjonuje ks. Marek Słomka, rektor 
Metropolitalnego Seminarium Duchowne-
go w Lublinie. Popołudnie po audiencji ge-
neralnej seminarzyści spędzili na zwiedza-
niu Rzymu. Następnego dnia udaliśmy się 
w drogę powrotną do Lublina, gdzie dotar-
liśmy 2 maja. Wracającym towarzyszyła ra-
dość z tego, że na drodze do świętości mie-
liśmy okazję spotkać nowo kanonizowanych 
Świętych.

Alumni pozdrawiają papieża Franciszka

Wielką niespodzianką,
połączoną z ogromnym 
wzruszeniem, był mo-
ment, w którym Ojciec 
Święty wysiadł z papa-
mobile i osobiście 
podszedł do naszej 
seminaryjnej grupy

Dialog sprzed chwili: „Módlcie się za mnie! Będziecie pamiętać? 
– Taaaak!”

Papież Franciszek wita alumnów lubelskiego seminarium

Transparent przygotowany przez lubelskich alumnów
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Kim jesteśmy
dk. Grzegorz Kruk 
alumn VI roku

W czasie, gdy nasze se-
minarium było już na 

drugim etapie przygotowań do 
jubileuszu 300-lecia swojego 
istnienia, akcentującym temat 
naszej tożsamości, nieustannie 
rodziły mi się skojarzenia od-
noszące się do rozważań Jana 
Pawła II, już świętego, zawar-
tych w książce Pamięć i tożsa-
mość. W 1993 roku w Castel 
Gandolfo doszło do spotka-
nia papieża z księdzem Józe-
fem Tischnerem i Krzysztofem 
Michalskim. Odbyli oni z Oj-
cem Świętym wiele rozmów. 
Zostały one wówczas spisa-

ne i zainspirowały papieża do 
przygotowania wspomnianej 
publikacji. Dlaczego jednak 
nawiązuję do genezy tego oso-
bistego dzieła papieża, a nie 
bezpośrednio do jego treści? 
Otóż w dniach od 19 do 24 lu-
tego 2013 roku w lubelskim se-
minarium odbyły się „Dni mo-
dlitwy i dialogu”. Był to szereg 
spotkań wewnątrz seminaryj-
nej wspólnoty, odbywających 
się w kontekście modlitew-
nego dialogu z Bogiem, a za-
planowanych jako pogłębione 
rozmowy o naszej tożsamości.

Dyskusje toczyły się nie 
tylko pomiędzy alumnami, ale 
również na linii alumni – wy-
chowawcy. Dało to możliwość 
wypowiedzenia wielu myśli, 
które na co dzień były noszone 
w sercach i głowach kleryków, 
ale nie znajdowały odpowied-
niego forum do ich wyrażenia. 
Podjęto wówczas m.in. kwestie 
dialogu wewnątrzkleryckie-
go, czyli budowania wspólnoty 
alumnów. Rozmawiano na te-
mat troski o powołania w kon-
tekście duszpasterstwa mło-
dzieży oraz jak wykorzystać 
włączenie w Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II,
a zarazem ocalić łaskę życia 
niejako za klauzurą. Ponad-
to dyskusje dotyczyły otwar-
cia na wschód, czyli znacze-

nia obecności grekokatolików 
w naszym seminarium, ale tak-
że otwarcia na zachód, czyli wy-
pracowania postaw patriotycz-
nych w zjednoczonej Europie. 
Podczas spotkań poruszone 
zostały również kwestie co-
dziennej troski o seminarium 

i jego rozwój, a także otwarcia 
alumnów na nowinki technicz-
ne, które mogą również po-
służyć w dziele ewangelizacji. 
W dyskusjach alumni wyrazili 
również swoje zdanie na temat 
wyzwań, jakie stawia powoła-
nym do kapłaństwa współcze-
sny antyklerykalizm. Wśród 
wypowiadanych opinii znala-
zły się obawy alumnów odno-
śnie do ich przyszłej posługi, 
ale również słowa nadziei wraz 
z propozycjami, jak stawić czo-
ła przeciwnościom.

W dniach od 19 
do 24 lutego 
2013 roku 
w lubelskim 
seminarium 
odbyły się „Dni 
modlitwy 
i dialogu”
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„Dni modlitwy i dialo-
gu” nie były jednak wyłącz-
nie czasem burzliwych dys-
kusji pomiędzy członkami 
społeczności seminaryjnej. 
Dla odprężenia wkompono-
wane w nie zostały również 

Wśród wypo-
wiadanych opi-
nii znalazły się 
obawy alumnów 
odnośnie do ich 
przyszłej posłu-
gi, ale również 
słowa nadziei 
wraz z propozy-
cjami, jak stawić 
czoła przeciw-
nościom
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atrakcje intelektualno-sporto-
we. Klerycy mogli sprawdzić 
stan swojej wiedzy w quizie ze 
znajomości historii lubelskie-
go seminarium, gdzie nagrodą 
główną było pokrycie kosztów 
pielgrzymki do Rzymu na spo-
tkanie seminarzystów z całego 
świata z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem w ramach przeżywa-
nego wówczas Roku Wiary. 
Natomiast w ramach potycz-
ki sportowej odbył się fi nałowy 
mecz seminaryjnego turnieju 
w piłce siatkowej. Puchar zwy-
cięzcy uniosła w górę łączona 
drużyna, składająca się z alum-
nów ówczesnych roczników 
V i IV.

Dialogowanie bez oparcia 
na fundamencie modlitwy by-
łoby zapewne tylko czczą ga-
daniną bez istotnych efektów. 
Dlatego punktem centralnym 
„Dni modlitwy i dialogu” była 
codzienna modlitwa. Zwień-
czyły ją, odbyte bezpośred-
nio potem, rekolekcje wielko-
postne.

W nurcie jubileuszo-
wych wydarzeń związanych 
z 300-letnią historią naszego 
seminarium znalazło się za-
tem i to, co pozwoliło podjąć 
refl eksję nad naszą teraźniej-
szą, rzeczywistością nam bliż-
szą, tą, którą tworzymy. „Dni 
modlitwy i dialogu” pozwoli-
ły nam uświadomić sobie, kim 
jesteśmy w sztafecie semina-
ryjnych i kapłańskich pokoleń.
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Czcigodny Księże Rektorze! Drodzy Księża Wychowawcy!
Czcigodni Bracia Kapłani! Drogie Siostry Zakonne!
Drodzy Bracia Diakoni i Alumni!
Kochani Słuchacze Radia „eR”!

Przeżywamy dziś Niedzie-
lę Chrztu Pańskiego. Ra-

zem z Jezusem schodzimy 
w Dolinę Jordanu, aby sobie 
przypomnieć o wielkiej god-
ności dziecka Bożego, otrzy-
manej na Chrzcie Świętym. 
Aby wspomnieć nasz Chrzest 
– pierwszy i najważniejszy sa-
krament – i odnowić w sobie 
zapał do realizacji wypływają-
cych z niego zobowiązań.

Dobrze się składa, że Nie-
dziela Chrztu Pańskiego zo-
stała wybrana na uroczystą 
inaugurację jubileuszu 300-le-
cia Seminarium Duchownego 
w Lublinie. Dzisiejsza liturgia 
niesie bowiem ze sobą istot-
ne dla naszej chrześcijańskiej 
wiary przesłanie. Odpowia-
da na trzy zasadnicze pytania, 
na które winien sobie odpo-
wiedzieć każdy chrześcijanin, 
a szczególnie każdy kapłan.

Drodzy Alumni! Wła-
ściwie przyszliście po to do 
seminarium, aby przez sześć 
lat szukać głębokiej, osobistej 
odpowiedzi na te trzy pytania. 
Jeśli staniecie się kapłanami – 
a modlimy się o to nieustannie 
– będziecie pomagać ludziom, 
aby także oni odpowiadali na 
nie swoim życiem.

Zasadnicze pytania naszej 
wiary, na które odpowiada Li-
turgia Niedzieli Chrztu Pań-
skiego, brzmią: Kim jest Bóg? 
Kim jest Jezus Chrystus? Kim 
jest człowiek?

Z opisanego w dzisiej-
szej Ewangelii wydarzenia nad 
rzeką Jordan pada jasny snop 
światła na największą tajem-
nicę naszej wiary: tajemni-
cę Trójcy Świętej. Jest to ta-
jemnica Boga w Jego działaniu 
i w Jego wewnętrznym życiu. 
Oto głos Niebieskiego Ojca 

objawia Jezusa jako umiłowa-
nego Syna. Oto Duch Święty, 
ukazujący się w postaci gołębi-
cy, zstępuje na Jezusa, Wcielo-
nego Syna Bożego, i namasz-
cza go na Mesjasza Pańskiego.

Bóg, którego wyznaje-
my jako chrześcijanie, nie 
jest „największym samotni-

kiem wszechświatów”. Jest 
Bogiem żywym i miłującym, 
pełnym łaski i miłosierdzia. 

Homilia wygłoszona w kościele 
seminaryjnym w Niedzielę Chrztu 
Pańskiego, 12 stycznia 2014 roku, 
z okazji inauguracji jubileuszu 300-lecia 
Seminarium Duchownego w Lublinie

abp Stanisław Budzik 
Metropolita Lubelski

Zasadnicze pyta-
nia naszej wiary: 
Kim jest Bóg? 
Kim jest Jezus 
Chrystus? Kim 
jest człowiek? 
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Jest Bogiem żyjącym w do-
skonałej jedności i harmonii 
Trzech Osób: Ojca, Syna i Du-
cha Świętego. Pomiędzy nimi 
pulsuje bogate życie pozna-
nia i miłości. Tworzą wspania-
łą jedność w wielości i wielość 
w jedności.

Cały pontyfi kat papieża 
Benedykta był jednym wiel-
kim wołaniem o prymat Boga, 
który jest miłością. „Na ogół 
nie potrafi my już dziś zrozu-
mieć – pisał w Nowej Pieśni 
dla Pana – że sprawa z Bogiem 
jest czymś w najwyższym stop-
niu realnym – co więcej: że jest 
właściwym kluczem do na-
szych najgłębszych udręk. [...] 
I naprawdę nie będzie uzdro-
wienia, jeśli Bóg nie zostanie 
ponownie uznany za funda-
ment całego naszego istnienia. 
Jedynie we wspólnocie z Nim 
życie ludzkie staje się właści-
wym życiem”.

Podczas swojej jedynej po-
dróży do Polski papież Bene-
dykt przypominał nam oczy-
wistą, wydawałoby się, prawdę: 
„Wierni oczekują od kapłanów 
tylko jednego, aby byli specja-
listami od spotkania człowie-
ka z Bogiem. Nie wymaga się 
od księdza, by był ekspertem 

w sprawach ekonomii, budow-
nictwa czy polityki, Oczekuje 
się od niego, by był ekspertem 
w dziedzinie życia duchowego”.

Niedziela Chrztu Pańskie-
go odpowiada także na pyta-
nie, kim jest Jezus Chrystus. 
Błogosławiony Jan Paweł II 
twierdził, że jest to najważ-
niejsze pytanie, jakie kiedykol-
wiek zostało postawione. Po-
wraca ono z nową siłą i dotyka 
w sposób egzystencjalny milio-

nów ludzi. Od odpowiedzi na 
to pytanie zależą losy ludzkie-
go zbawienia, gdyż Chrystus 
„przeznaczony jest na upadek 
i powstanie wielu w Izraelu i na 
znak, któremu sprzeciwiać się 
będą” (Łk 2,34).

Rozpoczynając swoją mi-
sję zbawienia, Jezus chce sta-
nąć w szeregu tych, których 
przyszedł zbawić. Chce razem 
z nimi wejść solidarnie do wód 
Jordanu. Bo przecież przyszedł 

Jest Bogiem 
żywym 
i miłującym, 
pełnym łaski 
i miłosierdzia
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na ziemię dzielić nasz los. Żyć 
naszym życiem i umrzeć na-
szą śmiercią. Chodzić naszy-
mi drogami i nosić nasze cier-
pienia.

„W Jordanie zanurzali się 
grzesznicy pragnący odnowy 
życia, szukający oczyszczenia. 
Do tej rzeki wylewali swoje 
łzy, obmywali w niej ciała na-
znaczone grzechem. Jordan to 
rzeka ludzkich grzechów. Sto-
py Jezusa dotknęły dna tej rze-
ki. Bóg zstępuje na samo dno 
ludzkiej nędzy. Bierze na sie-
bie nasz los i nasze grzechy, 
nasze łzy i zwątpienia”. Zanu-
rza się w tej ludzkiej rzece po 
to, by nad nami, grzesznika-
mi, otwarło się niebo i abyśmy 
usłyszeli, skierowany także do 
nas, głos Niebieskiego Ojca.

Wielki teolog XX wie-
ku, Hans Urs von Balthasar, 
w swojej chrystocentrycznej 
antropologii odróżnił podmiot 
duchowy od osoby. Każdy czło-
wiek jest najpierw podmiotem 
duchowym. Osobą staje się 
dopiero wtedy, kiedy Bóg po-
wie mu, kim jest, kiedy prze-
każe mu trwałe posłannictwo. 
W sposób wyjątkowy, archety-
piczny dokonało się to w histo-
rii Jezusa poprzez skierowane 

do Niego słowa Niebieskiego 
Ojca: „Tyś jest mój Syn umi-
łowany” oraz przekazanie Mu 
posłannictwa o jedynym i uni-
wersalnym charakterze. Każdy 
podmiot duchowy staje się oso-
bą w Chrystusie, jeżeli przyj-
muje posłannictwo przekaza-
ne mu przez Boga, kiedy bierze 
na siebie rolę, jaką w dramacie 
zbawienia powierzył mu Boski 
Reżyser.

Drogi Bracie Alumnie, Oj-
ciec Niebieski powierzył Ci 
szczególne posłannictwo, prze-
widział dla Ciebie ważną 
rolę do spełnienia w Koście-
le. I wzywa Cię, abyś coraz 
bardziej stawał się tym, czym 
uczynił Cię przez chrzest: 
umiłowanym dzieckiem Boga. 
Abyś w swoim życiu wiary da-
wał więcej miejsca Ducho-
wi Świętemu, którym zostałeś 
namaszczony. Abyś wypeł-
niał posłannictwo Sługi Pań-
skiego, o którym mówi pierw-
sze czytanie Niedzieli Chrztu 
Pańskiego: Utrwalać prawo 
Boże na ziemi. Budować po-
kój i sprawiedliwość, równość 
i braterstwo, bo Ojciec Nie-
bieski miłuje wszystkie swoje 
dzieci. Ponad odmętami nie-
nawiści i krzywdy, niespra-
wiedliwości i egoizmu budo-
wać most w nowy świat: świat 
ludzi o czystych sercach i rę-
kach, bliskich Bogu i solidar-
nych z człowiekiem.

Do solidarności z czło-
wiekiem wzywa Ojciec Święty 
Franciszek. Zachęca nas, aby-
śmy, tak jak Chrystus, wkro-
czyli do rzeki ludzkiej nędzy 

i cierpienia, abyśmy szli na pe-
ryferie naszego świata i szuka-
li owiec zagubionych. Abyśmy 
z radością głosili ludziom Do-
brą Nowinę o zbawieniu.

Papież Franciszek dąży do 
misyjnego przeobrażenia Koś-
cioła. Wzywa do misyjnego na-
wrócenia każdego chrześcija-
nina, każdego kapłana, diako-
na i alumna. Uzupełnia słuszny 
teocentryzm Ojca Świętego Be-
nedykta, domagający się pry-
matu Boga, o zdrowy antro-
pocentryzm, przypominający, 

że troska o człowieka musi być 
priorytetem naszych działań 
duszpasterskich. Przecież Bóg 
stał się człowiekiem i umarł 
na krzyżu dla nas i dla nasze-
go zbawienia. Nie ma konku-
rencji pomiędzy miłością Boga 
i człowieka.

Widać to wyraźnie w chrys-
tocentrycznej teologii bł. Jana 
Pawła II, który od swojej pierw-
szej encykliki aż po zawierzenie 
świata miłosierdziu Bożemu 
głosił Chrystusa Odkupiciela 

Jezus chce 
stanąć w szere-
gu tych, których 
przyszedł 
zbawić

Ojciec Niebieski 
wzywa Cię, abyś 
coraz bardziej 
stawał się tym, 
czym uczynił Cię 
przez chrzest: 
umiłowanym 
dzieckiem Boga
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człowieka. Wiara w Chrystusa, 
Syna Bożego i Syna Maryi sku-
pia w sobie, jak w soczewce, 
istotne akcenty dawnej i no-
wej teologii. W postawieniu 
Chrystusa w centrum zawiera 
się zarówno postulat pryma-
tu Boga, jak i wezwanie do tro-
ski o człowieka będącego dro-
gą Kościoła.

Błogosławiony Jan Paweł II, 
podobnie św. Paweł, Apostoł 
Narodów, głosił niezgłębioną 
tajemnicę Chrystusa ludziom 
na wszystkich kontynentach 
i mocą Ducha Świętego od-
nowił oblicze ziemi. Bene-
dykt XVI podjął misję św. Pio-
tra: umacniać braci w wierze, 
wzmacniać fundamenty Ko-
ścioła i dawać świadectwo na-
dziei, w której już jesteśmy 
zbawieni. A obecny Papież re-
alizuje dzieło św. Franciszka – 
świętego, który odkrył Chry-
stusa w trędowatych i ubogich 
i zadziwił świat radykalizmem 
swojej prostoty.

Prowadzeni przez takich 
świadków wiary, nadziei i mi-
łości, wchodzimy z ufnością 
w Rok Jubileuszowy z potrój-
nym zadaniem.

Po pierwsze: Uczynić spra-
wę Bożą absolutnym prioryte-
tem wszystkich naszych wy-
siłków. Bo jeżeli Bóg jest na 
pierwszym miejscu, to wszyst-
ko inne jest na swoim miejscu.

Po drugie: Postawić Chry-
stusa w centrum naszej for-

macji ludzkiej, duchowej, in-
telektualnej i duszpasterskiej, 
bo tylko Chrystus wie, co tkwi 
w sercu człowieka, i tylko On 
zna odpowiedź na wszystkie 
ludzkie pytania.

Po trzecie: Uwierzyć w ko-
nieczność misyjnego nawró-
cenia Kościoła, poczynając od 
każdego z nas, i przyjąć we-
zwanie do odważnego wycho-
dzenia na spotkanie z człowie-
kiem.

Zakończmy słowem, jakie 
kieruje do nas w Liturgii godzin 
wielki teolog starożytności 
chrześcijańskiej, św. Grzegorz 

z Nazjanzu: „My zaś uczcij-
my dzisiaj chrzest Chrys-
tusa, obchodząc należycie to 
święto. Przede wszystkim po-
zostańcie czyści i oczyszczaj-
cie się. Bóg przecież niczym 
bardziej się nie raduje jak na-
wróceniem i zbawieniem czło-
wieka, któremu cała ta nauka 
została dana i wszystkie ta-
jemnice. I macie być jak źró-
dła światła w świecie i siłą 
życiodajną dla ludzi. Macie 
być jak płonące światła przy 
owym wielkim świetle z nie-
ba i napełnieni Jego promieni-
stą jasnością, jaśniejący pełniej 
i wyraźniej blaskiem Trój-
cy Przenajświętszej. Bo przy-
jęliście teraz, choć jeszcze nie 
w pełni, jeden promień jedy-
nego Boga, w Chrystusie Je-
zusie, Panu naszym, które-
mu chwała i pan owanie przez 
wszystkie wieki. Amen”.

Przyjąć wezwa-
nie do odważne-
go wychodzenia 
na spotkanie 
z człowiekiem
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Czas przygotowań do prze-
żywania jubileuszu 300-le-

cia istnienia Seminarium 
Duchownego w Lublinie po-
dzielony został na trzy okresy. 
I tak po roku 2012, przebiega-
jącym pod hasłem PAMIĘĆ, 
i kolejnym, poświęconym od-
krywaniu TOŻSAMOŚCI, 
rok 2014 przeżywany był we 
wspólnocie seminaryjnej pod 
hasłem EWANGELIZACJA. 
Był to czas dziękczynienia za 
dar i tajemnicę powołania, któ-
re możemy realizować w lubel-
skim seminarium, oraz czas 
wychodzenia z misją ewangeli-
zacji poza nasze mury. Dosko-
nałą ku temu sposobnością stał 

się czas wakacji, kiedy to alum-
ni zaangażowali się w letnie 
praktyki duszpasterskie, stając 
się nie kim innym, jak ewan-
gelizatorami, którzy dzielili się 
z postawionymi na ich drodze 
ludźmi świadectwem o spotka-
niu Boga we własnym życiu.

Część naszych alumnów 
głosiła Ewangelię dzieciom 
i młodzieży podczas trwa-
jących piętnaście dni reko-
lekcji oazowych. Nie było to 
zadanie łatwe, ale z pewno-
ścią przynoszące dużo rado-
ści. Świadectwo nie ograni-
czało się tylko do słów, alumni 
ewangelizowali całą swoją po-
stawą, bacznie obserwowa-

ni przez młodych uczestni-
ków. Takie doświadczenia, 
jak wspólne przygotowywa-
nie posiłków, sprzątanie domu 

rekolekcyjnego czy gra w pił-
kę podczas poobiedniej prze-
rwy uświadomiły alumnom, 
że ewangelizacja musi zaczy-
nać się od prostego spotka-
nia z drugim człowiekiem. To 
przez wspólne bycie razem, 
wspólną pracę i zabawę moż-
na głosić, że Chrystus jest po-
śród nas. Dopiero wtedy świa-
dectwo wypowiadane ustami 
nabiera autentyczności. Oczy-
wiście, nie może również bra-
kować samego przepowiada-
nia, stąd też alumni prowadzili 

Marek Stolarz 
alumn V roku

Wyjść z seminarium z Ewangelią

Alumni 
zaangażowali się 
w letnie praktyki 
duszpasterskie, 
stając się ewan-
gelizatorami

Alumni wraz z pielgrzymami zdobywają Święty Krzyż w pieszej wędrówce 
 na Jasną Górę
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spotkania w mniejszych gru-
pach, gdzie razem z uczestni-
kami rekolekcji rozważali sło-
wo Boże i wspólnie szukali 
Chrystusa żyjącego w Koście-
le. Właśnie na Oazach Nowe-
go Życia alumni mieli doniosłe 
zadanie głoszenia kerygmatu 
osobom, które słysząc słowo 
Dobrej Nowiny, zadeklarowa-
ły pierwszy lub kolejny może 
już raz w życiu przyjęcie Je-
zusa Chrystusa jako swojego 
osobistego Pana i Zbawiciela. 
Trzeba było ukazać dzieciom 
i młodzieży, że Bóg stworzył 
każdego z nas, kierując się pla-
nem miłości. Należało głosić 
także trudną prawdę, że często 
sami odrzucamy zamysł Boga, 
tkwiąc w błędzie samowystar-
czalności, co ostatecznie koń-
czy się upadkiem w grzech. 
W końcu trzeba było dzie-
lić się wiarą, że Jezus Chry-
stus umarł i zmartwychwstał, 
chce wyzwolić nas z grzechu 
i przyprowadzić z powrotem 
do najlepszego Ojca, jakim jest 
Bóg. Wchodzenie w głąb tych 
prawd budowało nie tylko słu-
chaczy, ale i samych alumnów. 
Świadectwa wiary i nawró-

cenia uczestników to chyba 
najlepszy prezent, jaki mogli 
otrzymać za swój trud młodzi 
ewangelizatorzy.

Okazji do głoszenia Do-
brej Nowiny podczas waka-
cji nie brakowało także w in-
nych okolicznościach. Oprócz 
rekolekcji organizowanych 
przez Ruch Światło-Życie 
alumni dość licznie zaangażo-
wali się w pieszą pielgrzymkę 
na Jasną Górę. Tu także nikt 
nie narzekał na brak pracy 
i to często w skwarze piekące-
go słońca albo strugach lejące-
go deszczu. Był to jednak czas 
przepełniony Bożą radością. 

Z pielgrzymki alumni przy-
nieśli doświadczenie ewan-
gelizacji jako kroczenia wraz 
z innymi ludźmi za Jezusem. 
Niekiedy gimnazjalna czy li-
cealna młodzież zawstydza-
ła swoją wiarą i determinacją 
niektórych spośród nas. Pomi-
mo powiększającego się zmę-
czenia alumni nie rezygnowali 

Ewangelizacja 
musi zaczynać 
się od prostego 
spotkania 
z drugim 
człowiekiem

Msza św. podczas wczasorekolekcji dla niepełnosprawnych w Dąbrowicy

Posługa w diakonii muzycznej

Doświadczenie
ewangelizacji 
jako kroczenia 
wraz z innymi 
ludźmi za 
Jezusem
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z prowadzenia modlitw, śpie-
wania Godzinek i pobożnych, 
marszowych pieśni. Można 
było w czasie drogi poznać lu-
dzi, wsłuchać się w ich proble-
my i życiowe niepokoje, z jaki-
mi szli do Pani Jasnogórskiej, 
niekiedy coś doradzić, wska-
zać na miłość Bożą, na Jezu-
sa i Maryję. W efekcie nikt 

z powracających z pielgrzym-
ki alumnów nie miał prze-
konania, że to czas stracony. 
Przeciwnie, to czas słuchania 
i głoszenia, który wielu z nas 
zapadł głęboko w serce.

Caritas − to słowo stresz-
cza wszystko. Oznacza ono 
miłość, jaką ma do nas Bóg Oj-
ciec, powód, dla którego Jezus 
umarł na krzyżu, drogowskaz, 
który mówi, jak mamy żyć. 
Kolonie organizowane przez 
diecezjalną Caritas tego wła-
śnie nas uczyły. Każde dzieło 
ewangelizacji, nieważne, w ja-
kiej formie, powinno mieć źró-
dło właśnie w tej jedynej Miło-
ści. Alumni, którzy pojechali, 
aby opiekować się dziećmi na 
wakacyjnych koloniach Ca-
ritas, przywieźli stamtąd bo-
gate doświadczenia. Niektó-
rzy może pierwszy raz zetknęli 
się bezpośrednio z ludzką bie-
dą, przejawiającą się tragedią 
domu rodzinnego swoich ma-
łych podopiecznych. Uświa-
domiło to naszej seminaryjnej 

wspólnocie, że ewangelizator 
posłany jest do tych, „którzy 
źle się mają”. Paradoksalnie to 
osoby biedne, czasem cierpią-
ce niewinnie są bardziej otwar-
te na prawdę Ewangelii niż ci, 
którzy żyją dostatnio, ale czę-
sto także egoistycznie. Alum-
ni podczas kolonii, oprócz 
wspólnej modlitwy, organi-
zowali czas dzieciom poprzez 
wspólne gry i zabawy. Niekiedy 

była to gra w piłkę, innego dnia 
wyjście na basen, kiedy indziej 
zabawa w chowanego. Dzieci 
z utęsknieniem czekały też na 
organizowane co kilka dni dys-
koteki, kiedy mogły się wysza-
leć i pójść trochę później spać. 
Były też momenty, gdy jakiś 
alumn musiał opatrywać zdar-
te kolano czy po prostu wy-
trzeć łzy płaczącemu dziecku.

Innym wymiarem Miłości 
i świadectwa wiary były wcza-
sorekolekcje z osobami nie-
pełnosprawnymi, organizowa-
ne w podlubelskiej Dąbrowicy. 
Tu także alumni, pomagając 
chorym, mieli okazję ewan-
gelizować nie tylko słowem, 
ale i konkretną pracą. Poko-
ra to postawa, która jest po-
trzeba prawdziwemu ewange-
lizatorowi. Tego właśnie uczył 
nas pobyt wśród osób nie-

Ewangelizator 
posłany jest 
do tych, „którzy 
źle się mają”

Wzajemna modlitwa w duchu Caritas 

Diakon głosi słowo Boże
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pełnosprawnych, kiedy trze-
ba było nakarmić, wykąpać 
czy przebrać kogoś, kto tylko 
z najwyższym trudem może 
się przekręcić z boku na bok. 
Osoby niepełnosprawne były 
wdzięczne, że ktoś się nimi za-
interesował, chciał być obok 
nich i w razie potrzeby po-
dać pomocną dłoń. Niektórzy 
z alumnów wspominają z roz-
rzewnieniem, że była to praw-
dziwa szkoła życia – szkoła ży-
cia Ewangelią.

Rok 2014, przeżywany 
w naszym seminarium pod ha-
słem EWANGELIZACJA, na-
uczył nas, jak być ewangeliza-
torami na co dzień. Nie tylko 
słowem, ale również czynem. 
Przez bycie z drugim człowie-
kiem, jak na oazowych reko-
lekcjach, przez kroczenie we 
wspólnocie w kierunku Chry-
stusa, jak na pielgrzymce, 
przez zauważenie potrzebują-
cych i pomoc dyktowaną przez 
Miłość – Caritas. Ewangeliza-
cja to po porostu dzielenie się 
Chrystusem, w pokorze.

Alumni z podopiecznymi w czasie rekolekcji oazowych

Być ewangelizatorami na co dzień
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Na codzienność człowie-
ka składa się wypełniony 

obowiązkami dzień i przespa-
na noc, podczas której regene-
ruje on siły. Codzienne zabie-
ganie, zaabsorbowanie pracą, 
nauką, powtarzalność proza-
icznych czynności przerywa-
ne są dniami świątecznymi, 
wyjątkowymi, posiadający-
mi własną oprawę i celebrację. 
Świętowanie oznacza zaistnie-
nie w nowej sytuacji, niespo-
dziewanych okolicznościach, 
niedostępnych na co dzień, 
w odpowiedzialności za spra-
wy nietypowe. Świętujemy 
wygrane konkursy, zdaną ma-
turę i ukończone studia, naro-

dziny dziecka, imieniny żony 
i ślub syna, Boże Narodzenie 
i Wielkanoc, pojednanie po la-
tach, rocznice i jubileusze wy-
darzeń. Świętujemy, bo ciało 
i psychika potrzebują nowego 
rytmu, oddechu, odnowienia 
sił – zanim będą gotowe do 
ponownego wyruszenia w dal-
szą drogę. 

Dwa spotkania

Aktywność człowieka wpi-
saną w codzienność cechuje 
pośpiech. Sprawy pilne, takie 
jak konieczność opłacenia ra-
chunków, zrobienia zakupów, 
zdążenia na pierwszy autobus 
do pracy, absorbują nierzadko 
do tego stopnia, że ogranicza-
ją możliwości zaangażowania 
się w sprawy ważne. A ważne 
sprawy naszego życia to spo-
tkania z drugim człowiekiem, 
budowanie i podtrzymywa-
nie przyjaźni, troska o najbliż-
szych, refl eksja nad sensem 
życia i swoim miejscem w per-
spektywie nadprzyrodzoności, 
wreszcie troska o więź z Bo-
giem. W rytmie codzienności 
te tak ważne spotkania odby-
wają się nierzadko na margi-
nesie spraw pilnych. Święto 
jest okazją do zmiany prio-
rytetów, odwrócenia propor-
cji czasu i uwagi oraz zarezer-
wowania uprzywilejowanego 
miejsca na spotkanie z Bogiem 
i człowiekiem. Świętowanie 
tworzy specjalną przestrzeń, 
umożliwiającą nie tyle aktyw-
ność zmierzającą do realizacji 
zadań, ile celebrację.

Celebracja Bożego Naro-
dzenia lub Wielkanocy, jubile-
uszu małżeństwa, kapłaństwa, 
rocznicy zdarzeń lub powsta-
nia ważnych dzieł wprowadza 

człowieka w sferę zarezerwo-
waną dla Boga. Pozwala na re-
fl eksję nad działaniem Boga 
w historii i życiu indywidual-
nego człowieka. Stanowi oka-
zję do przekazania nowym po-
koleniom wspaniałych dzieł 
Boga, które stały się naszym 
udziałem lub rozgrywały się 
na naszych oczach. Świętowa-
nie Bożego Narodzenia poma-
ga odnowić w sobie świado-
mość faktu, że był taki moment 
w historii, kiedy to Bóg wszedł 
w ludzki świat i stanął bar-
dzo blisko człowieka. Święto-
wanie jubileuszu seminarium 
uświadomiło nam dynamicz-
ną obecność i działanie Boga 
w historii: sposób, w jaki Bóg 
przemawiał i realizował swój 
zamysł względem człowieka. 
Każda wspólnota, a szczegól-
nie Kościół, który posiada silne 

Świętowanie – dziękczynienie życia.

Parę słów o świętowaniu

s. dr Beata Zarzycka 
wykładowca psychologii

Świętowanie 
oznacza 
zaistnienie 
w nowej sytuacji

Święto jest 
okazją do
zmiany 
priorytetów
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poczucie własnej historii, w ta-
kich celebracjach umacnia swo-
ją tożsamość i buduje funda-
ment na przyszłość.

Świętowanie to również 
okazja do spotkania z człowie-
kiem, tym najbliższym w rodzi-
nie: małżonkiem, dzieckiem, 
rodzicem, a także we wspól-
nocie: współbratem, współsio-
strą, z którymi podzielam ten 
sam projekt życia. Niedzie-
la jest na przykład dobrą oka-
zją, by oddać rodzinie i bliskim 
czas i staranie, o które trudno 
w pozostałe dni tygodnia. Nie 
jest ona dniem bezczynności, 
ale aktywności różnej od co-
dziennych działań związanych 
ze zdobywaniem środków do 
życia. Stwarza zatem sposob-
ność do dłuższego przebywania 
ze sobą, dialogów głębszych niż 
pośpieszne komunikaty, prze-
kazywane podczas poranne-
go zbierania się do pracy, oka-
zją do nieśpiesznych posiłków 
i dłuższych niż zwykle roz-
mów, prowadzonych przy sto-
le w sposób ciepły i rodzinny. 
Świętowanie to dobra okazja 
do zadbania o kulturę bycia ze 
sobą, umiejętność rozmawia-
nia, czułą troskę okazywaną in-
nym. Ten spotkaniowy wymiar 
świętowania wydaje się psycho-
logicznie zrozumiały: radość 
ma naturalną tendencję do 
tego, by się nią dzielić i udzie-
lać się innym.

Jak świętować?

Świętowanie upomina się 
o rytuał, adekwatnie wyra-

żający specyfi kę okoliczno-
ści – począwszy od niedzieli, 
świąt, dni wolnych od pracy, 
poprzez najważniejsze wyda-
rzenia życia osobistego, życia 
kraju i świata, aż po roczni-
ce tych wydarzeń. Na rytu-
ał mogą składać się wspólnie 
przygotowane posiłki, spoży-
wane w miłej, nawet nieco le-
niwej atmosferze, połączone 
z rozmową o interesujących 
sprawach, pasjach, ciekawych 
spotkaniach czy planach. Ry-
tuałem może być wizyta lub 
spacer, zwiedzanie atrakcyj-
nych miejsc, uprawianie spor-
tu, kibicowanie, pójście do 
kina, teatru, na koncert, wyj-
ście w góry lub na ryby, ale też 
– szczególnie ważne dla kato-
lika – wyjście do kościoła lub 
na cmentarz. Rytuałem towa-
rzyszącym świętowaniu Boże-
go Narodzenia, najbardziej ro-
dzinnych i głębokich w swej 
oprawie estetycznej świąt, jest 
śpiewanie kolęd przy choin-
ce. Ten zwyczaj zbliża rodzi-
ny i wspólnoty, wprowadza 
świąteczny i religijny nastrój, 
a nawet stanowi swoistą kate-
chezę. Rytuał może być wresz-
cie bardzo rozbudowany i roz-
łożony w czasie, jak to mam 
miejsce w przypadku święto-
wania rocznic doniosłych wy-
darzeń. Warto zadbać o to, aby 
rytuał wyrażający nasze świę-

to nie ograniczał się do jednej 
lub kilku form, ale wykorzysty-
wał pełną gamę możliwości, ja-
kie mamy do dyspozycji.

Świąteczne rytuały mają 
swoją symbolikę. Na przykład 
w Wigilię w każdym polskim 
domu pojawia się przystrojona 
choinka, a na stole 12 potraw 
i wolne nakrycie dla nieobec-
nych bliskich, wszyscy dzie-
lą się opłatkiem i obdarowują 
prezentami. Każdy z tych rytu-
ałów posiada swoje znaczenie, 
o którym nie zawsze pamięta-
my. Święto jest dobrą okolicz-
nością do odnowienia naszego 
rozumienia znaczeń ukrytych 
w obrzędowości oraz sposob-

Świętowanie 
upomina się 
o rytuał

Praca Magdaleny Cisz z III klasy 
 Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II 
w Dorohuczy − nagroda główna 
 w konkursie plastycznym z okazji 
 jubileuszu lubelskiego seminarium 
duchownego
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nością do refl eksji nad tym, 
w jaki sposób uczestnicze-
nie w obrzędach dotyka mo-
jego życia: w jaki sposób po-
rusza moje emocje, jak mnie 
zbliża do drugiego człowieka 
i jak pogłębia moje więzy z in-
nymi ludźmi? Poprawne rozu-
mienie i wieloaspektowe ujmo-
wanie zdarzeń i okoliczności, 
połączone z umiejętnością do-
strzegania ich osobistych zna-
czeń, daje satysfakcję i bardzo 
integruje wewnętrznie.

Świętowanie rocznic wyda-
rzeń ważnych zarówno w życiu 
indywidualnym, jak również 
doniosłych dla kraju i świata 
domaga się odwołania do hi-
storii i tradycji. Celebracja ju-
bileuszu małżeństwa uświada-
mia nieubłagalny upływ czasu, 

pozwala na dokonanie bilan-
sów, ocenę, w jakim zakre-
sie plany i zamierzenia zostały 
zrealizowane, a w jakim za-
niedbane oraz które z niespeł-
nionych jeszcze marzeń moż-
na zrealizować w przyszłości. 
Świętowanie jubileuszów dzieł, 
takich jak na przykład 300. 
rocznica powstania semina-
rium, przywołuje długą histo-
rię i bogatą tradycję minionych 
pokoleń. Pozwala doświadczyć 
kontynuacji i przynależności, 
poczucia, że nie jestem sam, 
przybliża do znalezienia odpo-
wiedzi na pytanie, kim jestem 
i kim powinienem się stawać 
w świetle tej historii. Świado-
my i konkretny powrót do tra-
dycji jest ważny z dwóch po-
wodów: ponieważ wyraża 

Praca Pawła Gnieciaka z II klasy Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie − wyróżnienie 
 w konkursie plastycznym z okazji jubileuszu lubelskiego seminarium duchownego

pamięć i miłość do tych, którzy 
nas poprzedzali, oraz uświada-
mia nam naszą tożsamość, na-
sze obdarowanie i dziedzictwo.

Uczmy się świętować

Sposób, w jaki świętuje-
my, okazujemy radość, uzu-
pełniamy energię, odpoczywa-
my od codzienności, zależy od 
tego, jak nauczyliśmy się świę-
tować. Może warto głębiej nad 
tym się zastanowić. Czy potra-
fi my świętować? W jaki spo-
sób najczęściej świętujemy? 
Co możemy uczynić, aby na-
szemu świętowaniu nadać 

głębszy i bardziej osobisty cha-
rakter? A przecież warto, sko-
ro świętowanie to sposobność 
do satysfakcjonującego spotka-
nia z Bogiem i bliskimi, pogłę-
bienia rozumienia własnej toż-
samości i własnego miejsca 
w nurcie historii.

Świętowanie to 
sposobność do 
satysfakcjonują-
cego spotkania 
z Bogiem 
i bliskimi



Razem w seminaryjnym kościele 55

Jedną z inicjatyw przeżywa-
nego w Metropolitalnym Se-

minarium Duchownym w Lu-
blinie Roku Jubileuszowego 
było udostępnienie semina-
ryjnego kościoła wiernym. 
W każdą niedzielę, począw-
szy od 19 stycznia 2014 roku, 
o godz. 11.30 odprawiana 
jest Msza św., w której mogą 
uczestniczyć wszyscy chętni. 
Eucharystii przewodniczą se-
minaryjni przełożeni. Inicjaty-
wa ta najwyraźniej spodobała 
się mieszkańcom Lublina, po-
nieważ w coniedzielnej liturgii, 
oprócz wspólnoty seminaryj-
nej, bierze udział dodatkowo 
kilkudziesięciu wiernych. Są 
to zarówno osoby starsze, jak 
też rodziny z dziećmi.

Postanowiłem przepro-
wadzić małe dziennikarskie 
śledztwo, aby dowiedzieć się, 
co skłania ludzi do przycho-
dzenia na Mszę św. do kościo-
ła seminaryjnego. W piękną 
słoneczną niedzielę, 23 mar-
ca, uzbrojony w profesjo-
nalnie wyglądający dyktafon 
i uśmiech od ucha do ucha, 
próbowałem zachęcić ludzi 
wychodzących z kościoła do 
krótkiej rozmowy. Nie było to 
zadanie łatwe i od wielu za-
gadniętych osób odchodzi-
łem z przysłowiowym kwit-
kiem – wiadomo, po Mszy św. 

wzrasta znacząco poziom po-
kory. Niemniej jednak nadal 
wytrwale poszukiwałem po-
tencjalnych „respondentów”, 
dzięki czemu przeprowadzi-
łem siedem niezwykle intere-
sujących wywiadów.

Spośród moich rozmów-
ców dwie osoby były w koście-
le seminaryjnym po raz pierw-
szy. Pozostali uczestniczą 

w coniedzielnej Mszy św. re-
gularnie. Wszyscy z satysfak-
cją przyjęli fakt otworzenia 
kościoła dla wiernych. Kilka 
osób miało okazję być w nim 
wcześniej w ramach zwiedza-
nia seminarium. Na począt-
ku spytałem każdego z mo-
ich rozmówców o to, dlaczego 
przyszli na Mszę św. do ko-
ścioła seminaryjnego.

„Kiedy zwiedzałam kościół 
seminaryjny, zachwyciła mnie 

jego architektura. Przyszłam 
dzisiaj, aby poznać także du-
chowość tego miejsca” – po-
wiedziała emerytowana na-
uczycielka z Lublina.

Starsze małżeństwo, zwią-
zane przyjaźnią z wychowaw-
cami seminarium, podkre-
ślało, że podczas prywatnych 
rozmów z nimi wielokrot-
nie zachęcali do podjęcia de-
cyzji o udostępnieniu świąty-
ni szerszemu gronu wiernych, 
aby wszyscy mogli podziwiać 
i kontemplować bogactwo jej 
wnętrza. Podobnego zdania 
byli także inni rozmówcy. Dla 
emerytowanego przedsiębior-
cy z Lublina nie bez znacze-
nia pozostawał fakt możliwo-
ści zwiedzania po Eucharystii 
Muzeum Starodruków i Sztu-
ki Sakralnej, które mieści się 
w kompleksie seminaryjnym. 
Niezwykle osobiste świadec-
two dała znana lubelska dzia-
łaczka kultury.

Razem w seminaryjnym 

kościele

Karol Mazurek 
alumn IV roku

W niedziele 
o godz. 11.30 
odprawiana 
jest Msza św., 
w której mogą 
uczestniczyć 
wszyscy chętni

Aby poznać 
duchowość tego 
miejsca
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„Tutaj mogę na modli-
twie odnaleźć bliższy kon-
takt z Bogiem. To jest bardzo 
ważne, ponieważ wielkie ko-
ścioły często mnie przytłacza-
ją. Obecność zbyt dużej gru-
py ludzi i ich reakcje potrafi ą 
nawet rozpraszać. W kameral-
nej atmosferze kościoła semi-
naryjnego wszystko wydaje się 
w zasięgu serca i myśli. Jestem 
tutaj, bo jest mi tu dobrze”.

Z moimi rozmówcami po-
ruszyłem także kwestię moż-
liwości uzyskania w kościele 
seminaryjnym odpustu zupeł-
nego. Ten szczególny przywilej 
udzielony przez Stolicę Apo-
stolską na czas trwania jubi-
leuszu był, jak podkreślili moi 
rozmówcy, ważnym powodem, 
skłaniającym do przyjścia wła-
śnie tutaj na niedzielną Eucha-
rystię. Skorzystanie z tej ła-
ski i ofi arowanie jej w intencji 
własnej lub zmarłych uznali 
za swój obowiązek, roztropnie 
wypełniając wszystkie warunki 
uzyskania odpustu zupełnego.

Na koniec prosiłem każ-
dego o podzielenie się własny-
mi odczuciami ze wspólne-
go uczestnictwa w Eucharystii 
z klerykami. Wszyscy cieszy-
li się z możliwości towarzysze-
nia przyszłym kapłanom oraz 
podkreślali niezwykłą siłę mo-
dlitwy alumnów.

„Podczas Mszy św. patrzy-
łem na twarze alumnów. Odbi-
ja się w nich bogactwo ducha” 
– powiedział starszy uczestnik 
Mszy św., a młody mężczyzna 
wyznał: „Patrząc na przyszłych 
kapłanów, podbudowało mnie 

bardzo poczucie siły ducho-
wej. Pomyślałem sobie o księ-
żach i alumnach, którzy teraz 
jednym głosem wypowiada-
li słowa modlitwy, a za chwi-
lę staną na zupełnie różnych 
krańcach diecezji i będą bu-
dować tkankę Kościoła na od-
ległość. Będą, tak jak to było 
w dzisiejszej Ewangelii, «źró-
dłami wody żywej» w różnych 
miejscach naszej diecezji. Wła-
śnie ta zauważalna jedność 
wspólnoty księży w semina-

rium jest ważna i dla mnie jest 
także źródłem siły”.

Małżeństwo związane z ru-
chem Focolari zwróciło uwa-
gę na ważny aspekt forma-
cji seminaryjnej, który wynika 
ze wspólnego uczestniczenia 
alumnów i wiernych we Mszy 
św. i to w nawie, zatem „od 
strony wiernych”: „Jest dla nas 
wielką radością, że mamy se-
minarium i są w nim przy-
szli kapłani, którzy mogą się 
tu formować. Każdy kapłan 

W kameralnej 
atmosferze 
kościoła 
seminaryjnego 
wszystko 
wydaje się 
w zasięgu serca 
i myśli

powinien być po stronie ludu 
i przy okazji wspólnej Mszy 
św. może doświadczyć trwa-
nia przy ludziach. Fakt wy-
boru przez Boga zobowiązuje 
do zrozumienia potrzeb ludzi, 
bycia przy nich, a nie daleko 
obok”.

Ważny aspekt 
formacji 
seminaryjnej, 
który wynika 
ze wspólnego 
uczestniczenia 
alumnów 
i wiernych 
we Mszy św. 
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Każda wymiana zdań 
kończyła się zapewnieniem 
o wzajemnej modlitwie. Jed-
nocześnie wśród wszystkich 
rozmówców zauważalna była 
miła przemiana. Początko-
wa niepewność wobec rozmo-
wy z klerykiem zaopatrzonym 
w dyktafon przeradzała się 
w serdeczną dyskusję.

Jaki wniosek płynie z mo-
jego małego śledztwa? Otwo-
rzenie kościoła seminaryjne-
go dla wszystkich wiernych 

można uznać za sukces. Pomi-
mo wielu możliwości uczestni-
czenia w niedzielnej Mszy św. 
w Lublinie, zwłaszcza w śród-
mieściu, udało się zgromadzić 
pewną liczbę wiernych, któ-
rzy chcą tu przychodzić sta-
le i czują się dobrze. Daje swój 
wkład modlitwy w formację 
przyszłych kapłanów, wymodla 
nowe powołania. A ponadto 
− kto wie − może wśród osób 
uczestniczących w Eucharystii 
są przyszli alumni…

Wkład modlit-
wy w formację 
przyszłych 
kapłanów
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10−11 stycznia
Dzień skupienia dla alumnów 
naszego seminarium popro-
wadził ks. Sławomir Laskow-
ski, kapłan naszej archidiecezji, 
pracujący na co dzień na Biało-
rusi, w parafi i pw. Narodzenia 
Matki Bożej w Homlu.

12 stycznia
W Niedzielę Chrztu Pańskie-
go ks. abp Stanisław Budzik 
przewodniczył uroczystym 
nieszporom, sprawowanym 
w kościele seminaryjnym na 
rozpoczęcie Roku Jubileuszo-
wego, obchodzonego z okazji 
300-lecia istnienia naszego se-
minarium.

19 stycznia
W kościele seminaryjnym od-
prawiona została pierwsza Eu-
charystia, w której wespół 
z alumnami mogli uczestni-
czyć także wierni świeccy. Od-
tąd Msze św. dla wszystkich 
chętnych będą sprawowane 
już na stałe w każdą niedzielę 
o godz. 11.30. Zapraszamy!

24 stycznia
Wieczornej Mszy św. w se-
minaryjnym kościele sprawo-
wanej w intencji pokoju na 
Bliskim Wschodzie przewod-
niczył ks. dr Adam Wąs, a ho-
milię wygłosił ks. dr hab. Sła-

Kalendarium wydarzeń 

z życia seminaryjnego

womir Pawłowski, pracownicy 
KUL. Po zakończonej Mszy 
św. w auli seminaryjnej odbył 
się w ramach Tygodnia Eku-
menicznego wykład pt. „Mię-
dzy reżimem a rebeliantami. 
O sytuacji chrześcijan w Syrii 
w kontekście Arabskiej Wio-
sny”. Sytuację w Syrii przybli-
żyli naoczni świadkowie tam-
tych wydarzeń – małżeństwo 
uchodźców, studentów KUL, 
Hamida Alsayed i Assef Sallo-
om.

26 stycznia
Odbył się występ seminaryj-
nego chóru w parafi i pw. św. 
Krzyża w Lublinie.

30 stycznia
Decyzją ks. abpa Stanisła-
wa Budzika, Metropolity Lu-
belskiego, w dowód „szczere-
go uznania za dotychczasową 
pracę duszpasterską i gorliwą 
służbę kapłańską dla Archidie-
cezji Lubelskiej” ks. dr Andrzej 
Oleszko, dyrektor administra-
cyjny naszego seminarium, 
odznaczony został godnością 
kanonika honorowego kapitu-
ły lubelskiej.

1 lutego
W wigilię Dnia Życia Konse-
krowanego odbyła się w ko-
ściele seminaryjnym uroczysta 

Msza św. dziękczynna połą-
czona z jubileuszem 25-lecia 
ślubów zakonnych s. Barba-
ry Guzińskiej, przełożonej se-
minaryjnej wspólnoty Sióstr 
Służek NMP Niepokalanej. 
Siostry sprawują posługę w se-
minarium od 1922 roku.

10 lutego
Wspólnota seminaryjna uczest-
niczyła w uroczystej Mszy św. 
sprawowanej w lubelskiej 
archikatedrze przez ks. abpa 
Stanisława Budzika w 3. roczni-
cę śmierci abpa Józefa Życiń-
skiego.

12 lutego
W seminaryjnej auli odbył się 
fi nał turnieju piłki siatkowej 
o puchar Rektora MSD. Pierw-
sze miejsce zajęła drużyna 
alumnów roku IV.

19 lutego
Podczas uroczystej Mszy św. 
w kościele seminaryjnym świę-
towali swój jubileusz 25-lecia 
święceń prezbiteratu bp Artur 
Miziński i księża wykładow-
cy seminarium: ks. dr hab. Ja-
rosław Popławski i ks. dr Jerzy 
Zamorski.

1 marca
W gmachu Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego od-

Szymon Majewski  
alumn II roku
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było się doroczne spotkanie 
Towarzystwa Przyjaciół Semi-
narium. Mszy św. przewodni-
czył ks. abp Stanisław Budzik.

2 lutego
Alumni roku I odwiedzili Dom 
Nadziei w Żułowie – Zakład 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 
dla Niewidomych Kobiet.

6−8 marca
Wspólnota seminaryjna prze-
żywała nawiedzenie relikwii 
Drzewa Krzyża Św., umiesz-
czonych w kopii Krzyża Try-
bunalskiego z lubelskiej archi-
katedry.

13−16 marca
Rekolekcje wielkopostne w se-
minarium poprowadził ks. dr 
Wojciech Rzeszowski, rek-
tor Prymasowskiego Wyższe-
go Seminarium Duchownego 
w Gnieźnie. Zwieńczyła je Msza 
św., sprawowana przez ks. abpa 
Stanisława Budzika, w czasie 
której udzielił on posługi lekto-
ratu alumnom III roku.

22 marca
Z racji Roku Jubileuszowego 
wspólnota seminarium piel-
grzymowała po śladach hi-
storii do miejsc, z którymi 
w przeszłości związane było 
lubelskie seminarium duchow-
ne. Na szlaku znalazły się m.in. 
Krasnystaw i Krężnica Jara.

13 kwietnia
Alumni uczestniczyli w ob-
chodach Niedzieli Palmowej 
i Światowych Dni Młodzie-
ży w archidiecezji. Rozpoczęły 
się one poświęceniem palm na 
placu przed kościołem semi-
naryjnym, skąd wyruszyła pro-
cesja do archikatedry.

15 k wietnia
Alumni I roku w Wielki Wtorek 
w seminaryjnej auli przedstawi-
li Misterium Męki Pańskiej.

17 kwietnia
W Wielki Czwartek alumni 
wraz z wychowawcami uczest-
niczyli w modlitwie kapłanów 
w kościele seminaryjnym, a po 
niej w procesji wyruszyli do ar-
chikatedry na Mszę Krzyżma, 
której przewodniczył ks. abp 

Stanisław Budzik. Po Eucha-
rystii odbyło się w seminarium 
spotkanie świąteczne.

24 kwietnia − 2 maja
W przeżywany przez Metro-
politalne Seminarium Du-
chownego w Lublinie jubileusz 
300-lecia istnienia wpisała się 
pielgrzymka całej seminaryjnej 
wspólnoty do Rzymu na kano-
nizację papieży Jana Pawła II 
i Jana XXIII.

10 maja
Z rąk ks. abpa Stanisława Bu-
dzika 8 alumnów przyjęło 
święcenia diakonatu. Uroczy-
stość odbyła się w kościele pa-
rafi alnym pw. Świętej Rodziny 
na lubelskich Czubach.

Tablica z wystawy o seminarium

Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
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11 maja
W Niedzielę Dobrego Paste-
rza w seminarium został zor-

ganizowany Dzień Misyjny. 
W ramach spotkania odbyła 
się prelekcja na temat podstaw 
teologicznych misji, którą wy-
głosił o. dr hab. Andrzej Pie-
trzak z KUL. Natomiast s. Ce-
cylia Bachalska podzieliła się 
swoim świadectwem z posłu-
gi w Afryce. Spotkanie zakoń-
czyła prezentacja działalności 
Ruchu Solidarności z Ubogimi 
Trzeciego Świata „Maitri”. Na 
Mszy św. w seminaryjnym ko-
ściele homilię wygłosił o. Otto 
Katto z Ugandy.

18 maja
Na parterze Gmachu Głów-
nego KUL została otwarta wy-
stawa przygotowana z okazji 
obchodów 300-lecia Metro-
politalnego Seminarium Du-
chownego w Lublinie. Wysta-
wa składała się z trzech części. 
Pierwsza dotyczyła historii se-
minarium, druga opowiada-

ła o seminarium jako siedzibie 
KUL, trzecia poświęcona była 
powołaniu kapłańskiemu.

22 maja
W ramach cotygodniowej 
konferencji czwartkowych dla 
wszystkich alumnów odbyła 
się prelekcja pt. „Transplanta-
cja – jestem na tak”, którą po-
prowadził prof. dr hab. Sła-
womir Rudzki z Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

24−25 maja
Ostatni w roku akademickim 
2013/2014 dzień skupienia po-
prowadził ks. dr Waldemar 
Głusiec, osobisty sekretarz 
metropolity lubelskiego.

29 maja − 1 czerwca
„Piękno powołania” – to hasło 
kongresu powołaniowego, zor-
ganizowanego przez Metropo-
litalne Seminarium Duchowne 
w Lublinie, Katedrę Ducho-
wości Liturgicznej KUL oraz 
Zespół ds. Powołań Kapłań-
skich Archidiecezji Lubelskiej. 
Podczas kongresu znalazło się 
miejsce zarówno na modlitwę, 
teologiczną refl eksję, świadec-
twa powołania, koncerty, jak 
i na wspólne świętowanie.

7 czerwca
Podczas Mszy św. sprawowa-
nej przez ks. abpa Stanisła-
wa Budzika z udziałem bisku-
pów pomocniczych i licznie 
zgromadzonego prezbiterium 
archidiecezji lubelskiej świę-
cenia prezbiteratu przyjęło 
15 diakonów, absolwentów 

Rekolekcjonista –  ks. bp Andrzej Czaja

Święcenia diakonatu w parafi i pw. Świętej Rodziny na Czubach
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seminarium: ks. Łukasz Brus, 
ks. Marcin Chmiel, ks. Tade-
usz Fac, ks. Jakub Filipowicz, 
ks. Michał Guz, ks. Piotr Ka-
zimierski, ks. Daniel Ma-
zurek, ks. Piotr Mazurek, 
ks. Marcin Modrzejewski, 
ks. Jakub Olech, ks. Łukasz 
Piętal, ks. Piotr Stasieczek, 
ks. Paweł Szczygliński, ks. Piotr 
Wnuczek i ks. Michał Znój.

18 czerwca
Podczas porannej liturgii 
wspólnota seminaryjna dzię-
kowała za 41 lat posługi dy-
daktycznej ks. prof. dra hab. 
Czesława Krakowiaka, prze-
chodzącego w stan spoczyn-
ku, długoletniego wykładowcy 
liturgiki w naszym semina-
rium.

26 czerwca
Podczas dorocznego spotka-
nia kapłanów archidiecezji 
lubelskiej, które odbyło się 
w naszym seminarium, ks. abp 
Stanisław Budzik zwolnił 
ks. Andrzeja Krasowskiego 
z funkcji seminaryjnego ojca 
duchownego i mianował go 
proboszczem parafi i pw. NMP 
Matki Kościoła w Świd-
niku. Poranna Msza św. była 
wyrazem modlitewnej wdzię-
czności seminaryjnej wspól-
noty za pełnioną przez niego 
od 2000 roku ojcowską po-
sługę.

27−30 września
U progu nowego roku aka-
demickiego 2014/2015 odby-
ły się seminaryjne rekolekcje. 
Poprowadził je ks. bp An-
drzej Czaja, biskup diecezjal-
ny diecezji opolskiej, prze-
wodniczący Komisji Nauki 
Wiary KEP.

2−4 października
W seminarium gościł obraz 
Matki Bożej Latyczowskiej. 
Mszy św. na jego powitanie 
przewodniczył ks. abp Stani-
sław Budzik.

8 października
Tego dnia przypadała dokład-
na data erygowania nasze-
go seminarium w 1714 roku. 
Okolicznościowej Mszy św. 
przewodniczył ks. rektor Ma-
rek Słomka.

18 października
Przedpołudniowej Eucharystii 
w kościele seminaryjnym prze-
wodniczył ks. bp Józef Wró-
bel, przyjmując 15 alumnów 
V roku do grona kandydatów 
do diakonatu i prezbiteratu.

19 października
Mszy św. na inaugurację roku 
akademickiego, sprawowanej 
z udziałem alumnów w kościele 
akademickim KUL, przewod-
niczył ks. bp László Német. Po 
liturgii wykład inaugurujący 
wygłosił prof. Witold Kieżun, 
ekonomista, uczestnik powsta-
nia warszawskiego, więzień so-
wieckiej i polskiej służby bez-
pieczeństwa.

Promocja książki ks. infułata 
 Grzegorza Pawłowskiego

Kopia Krzyża Trybunalskiego 
 z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego

Obłóczyny w seminarium
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24−26 października
Główne uroczystości z okazji 
jubileuszu 300-lecia istnienia 
naszego seminarium obcho-
dziliśmy w ostatni październi-
kowy weekend. W piątek Mszy 
św. w kościele seminaryjnym 
przewodniczył prefekt Kon-
gregacji Nauki Wiary kard. 
Gerhard Ludwig Müller, któ-
ry sprawował liturgię w języku 
polskim. W sobotę odbyła się 
inauguracja roku akademic-
kiego. Wykład inauguracyjny
wygłosił abp ryski Zbig-
niew Stankiewicz. Wieczorem 
wspólnota seminaryjna wraz 
z gośćmi udała się do archika-

tedry na Mszę św., której prze-
wodniczył nuncjusz apostolski 
w Polsce, abp Celestino Mi-
gliore. W niedzielę w semina-
rium obchodzono liturgiczną 
uroczystość Poświęcenia Wła-
snego Kościoła. Mszę św. od-
prawił absolwent naszego se-
minarium, ks. bp Jan Sobiło, 
biskup pomocniczy diecezji 
charkowsko-zaporoskiej.

8 listopada
Dzień skupienia poprowadził 
ks. Tomasz Nowaczek, rektor 
Wyższego Seminarium Du-
chownego Księży Marianów 
w Lublinie.

12 listopada
We wspomnienie św. Joza-
fata Kuncewicza uczciliśmy 
50. rocznicę pobytu wspólno-
ty grekokatolików w lubelskim 
seminarium. Eucharystia we 
wschodnim obrządku zosta-
ła odprawiona w intencji wy-
chowawców, profesorów i ab-
solwentów seminarium. Mszy 
św. przewodniczył ks. abp Jan 
Martyniak, metropolita prze-
mysko-warszawski obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego. Kon-
celebrowali biskupi i kilkudzie-
sięciu kapłanów obu obrząd-
ków, w tym grekokatolicy, pra-
cujący w Polsce, na Ukrainie, 
Słowacji, Białorusi i w Kazach-
stanie.

13 listopada
Alumni III roku przygotowali 
akademię patriotyczną z racji 
Święta Niepodległości.

16 listopada
W seminaryjnym kościele od-
było się spotkanie z Jose H. 
Prado Floresem – założycie-
lem międzynarodowej sieci 
Szkół Nowej Ewangelizacji 
Świętego Andrzeja, świeckim 
ewangelizatorem z Meksyku. 
Nasz gość dał żywiołowe świa-
dectwo wiary, odpowiadał na 
pytania alumnów i uczestni-
czył we wspólnej modlitwie 
wieczornej.

20−23 listopada
Podczas Tygodnia Muzyki 
Chrześcijańskiej „Cecylianka”, 
organizowanego przez diako-
nów VI roku, doświadczyliśmy, 
jak można chwalić Pana Boga 
muzyką i śpiewem.

Przywdziewanie stroju duchownego

Diakon głosi Ewangelię przy obrazie 
Matki Bożej Latyczowskiej 
w kościele seminaryjnym

Pomoc przy pierwszym zakładaniu 
 koloratki
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23 listopada
Niedzielnej Mszy św. połą-
czonej z obrzędem poświę-
cenia sutann dla alumnów III 
roku przewodniczył ks. abp 
Stanisław Budzik. Strój du-
chowny otrzymało 9 kleryków. 
W otwartym dla wiernych ko-
ściele seminaryjnym licznie 
zgromadzili się członkowie ro-
dzin alumnów przeżywających 
swoje obłóczyny.

27 listopada
W kościele seminaryjnym od-
było się spotkanie z Ralphem 
Martinem ze Stanów Zjedno-
czonych, katolickim teologiem 
i fi lozofem, założycielem i li-
derem wspólnoty życia Słowo 
Boże w Ann Arbor.

3 grudnia
Cała wspólnota seminaryjna 
udała się do kina „Bajka” w Lub-

linie na projekcję fi lmu pt. „Ka-
rolina”, przedstawiającego po-
stać bł. Karoliny Kózkówny.

5 grudnia
W perspektywie zbliżających 
się Światowych Dni Młodzieży 
zainaugurowaliśmy w semina-
rium odprawianie Eucharystii 
w językach obcych. W każdy 
piątek zainteresowani alum-
ni mają możliwość uczestni-
czenia w kaplicy we Mszy św., 
sprawowanej przez seminaryj-
nych wychowawców na zmia-
nę w językach: angielskim, 
niemieckim i włoskim. Rów-
nolegle w kościele odprawia-
na jest Msza św. w języku pol-
skim. Pierwszej Eucharystii 
w języku włoskim przewodni-
czył ks. abp Stanisław Budzik.

5−6 grudnia
Dzień skupienia poprowa-
dził franciszkanin, o. Cyprian 
Moryc, przybliżając sylwetkę 
św. Jana z Dukli. Popołudnio-

wej Mszy św. przewodniczył 
bp Józef Wróbel, udzielając 
13 alumnom IV roku posługi 
akolity.

8 grudnia
Z udziałem alumnów odby-
ła się w kościele akademickim 
KUL Msza św. z okazji Uro-
czystości Niepokalanego Po-
częcia NMP. Przewodniczył 
Eucharystii kard. Kurt Koch, 
który otrzymał tego dnia z rąk 
rektora uczelni Złoty Dyplom. 
Wieczorem w seminaryjnym 
kościele alumni V roku przy-
gotowali akademię maryjną 
z rozbudowaną liturgią Godzi-
ny Czytań.

20 grudnia
W sobotni wieczór w auli semi-
naryjnej odbyło się przedsta-
wienie mikołajkowe, w którym 
tradycyjnie alumni IV roku 
ukazują seminaryjne życie 
w krzywym zwierciadle. Po-
mysłowość scenarzystów, wy-

Pożegnanie obrazu Matki Bożej 
 Latyczowskiej

Rekolekcjonista – ks. dr Wojciech Rzeszowski
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obraźnia choreografów, kunszt 
aktorów i precyzja montaży-
stów sprawiły, że to wydarze-
nie na długo pozostanie w pa-
mięci widzów.

21−23 grudnia
W niedzielny wieczór uczest-
niczyliśmy w kameralnym 
koncercie muzyki klasycz-
nej w Trybunale Koronnym. 
Nazajutrz w naszym kościele 
Mszy św. kończącej obchody 
Roku Jubileuszowego 300-le-
cia seminarium przewodni-
czył ks. abp Stanisław Budzik. 
Po liturgii odbyła się wieczerza 
wigilijna. Następnego dnia po 
wykładach alumni udali się do 
domów na ferie świąteczne.

Kard. Gerhard Ludwig Müller i abp Stanisław Budzik na seminaryjnym korytarzu

Misjonarz Afryki o. Otto Katto

Ojciec duchowny ks. dr Andrzej 
 Krasowski z alumnami na Placu 
 św. Piotra w Rzymie
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Chrystus wczoraj, 

dziś i na wieki
ks. dr Marek Słomka  
rektor i wykładowca 
fi lozofi i

Anno Domini 2014 Metro-
politalne Seminarium Du-

chowne w Lublinie świętowało 
300-lecie swego istnienia. Nie-
zależnie od meandrów histo-
rycznych, będących świadec-
twem skomplikowanych losów 
kilku seminariów duchownych 
funkcjonujących w podobnym 
czasie na ziemi lubelskiej, ta 
wyjątkowa placówka edukacyj-
no-wychowawcza, erygowa-
na 8 października 1714 roku, 
pozostaje najstarszą z dzia-
łających na terenie Lublina 
szkół wyższych. W sercu ulo-
kowanych na Żmigrodzie za-
budowań znajduje się kościół 
pw. Przemienienia Pańskie-
go, konsekrowany 13 września 
1739 roku.

Przez cały rok 2014 wspól-
nota seminaryjna wyrażała 
wdzięczność Bogu i ludziom 
za dar dziejów, wypełnionych 
pięknymi kartami, służący-
mi rozwojowi miasta oraz re-
gionu. Liczne wydarzenia ju-
bileuszowe stały się doskonałą 
okazją do przybliżenia specy-
fi ki i znaczenia powołania do 
kapłaństwa. W pewnym sensie 
radość z jubileuszu wybrzmie-
wała na całym świecie, gdyż 
absolwenci lubelskiego semi-
narium duchownego służą 
wiernym na wszystkich konty-
nentach.

Przygotowania do jubile-
uszu rozłożone były na trzy 
lata. Pierwszy etap, nazwany 
PAMIĘĆ, miał na celu przypo-
mnienie historii seminarium 
zarówno od strony opraco-
wań naukowych, jak i poprzez 
spotkania z żyjącymi świadka-
mi dawnych czasów. Drugi rok 
przygotowań przeżywaliśmy 
pod hasłem TOŻSAMOŚĆ. 
Towarzyszyła nam wtedy po-
głębiona refl eksja nad specy-
fi ką powołania. Stawialiśmy 
pytania o to, co znaczy być 
chrześcijaninem, księdzem, 
klerykiem, mężczyzną czy du-
chowym ojcem. Odpowiada-
liśmy na nie, odkrywając na 
nowo tożsamość seminarzysty 
i kapłana diecezjalnego w per-
spektywie wyzwań niesionych 
przez zmieniające się realia 
kulturowe. Szczególną okazją 
do uświadomienia sobie waż-

nych zadań powołanych było 
niezapomniane spotkanie z pa-
pieżem Franciszkiem w lipcu 
2013 roku w ramach obcho-
dów Roku Wiary.

Podczas autokarowej po-
dróży powrotnej z Rzymu do 
Lublina miałem sporo cza-
su na przemyślenie szczegóło-
wej koncepcji jubileuszowych 
obchodów na rok 2014, który 
zaplanowany był pod hasłem 
EWANGELIZACJA. W zamy-
śle świętowania chodziło mi 
o to, by nie skupiać uwagi na 
seminaryjnych troskach, ale 
odważnie i radośnie realizo-
wać zadanie głoszenia Ewan-
gelii we współczesnym świecie. 
W adhortacji apostolskiej Evan-
gelii gaudium, która opatrz-

Alumni prezentują jubileuszową 
 publikację wspomnieniową

Przez cały rok 
2014 wspólnota 
seminaryjna 
wyrażała 
wdzięczność 
Bogu i ludziom 
za dar dziejów
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nościowo zbiegła się z wyzna-
czonym wcześniej programem 
naszego jubileuszu, papież 
Franciszek napisał: „Ewangeli-
zacyjna radość jaśnieje zawsze 
na tle wdzięcznej pamięci” 
(nr 13).

Rok 300-lecia rozpoczę-
liśmy ofi cjalnie uroczysty-
mi nieszporami w drugą nie-
dzielę stycznia. Tego samego 
dnia odbył się koncert kame-

ralny w seminaryjnym koście-
le. W przededniu Dnia Życia 
Konsekrowanego dziękowa-
liśmy Bogu za prawie stulet-
nią posługę Sióstr Służek NMP 
Niepokalanej w naszym semi-
narium.

W marcu odbyło się jubi-
leuszowe spotkanie Towarzy-
stwa Przyjaciół Seminarium, 
które zgromadziło ponad ty-
siąc uczniów szkół wszystkich 
szczebli. Byliśmy także na piel-
grzymce szlakiem historii, od-
wiedzając miejsca, w których 
przez pewien czas formowali 
się przyszli kapłani naszej die-
cezji: Krasnystaw i Krężnicę 
Jarą. W Wielki Czwartek księża 
całej archidiecezji zgromadzili 
się w seminaryjnym kościele, 
by po wspólnej modlitwie 
procesjonalnie przejść do ar-
chikatedry lubelskiej na Mszę 
Krzyżma.

W końcu kwietnia całą 
wspólnotą seminaryjną wy-

braliśmy się na kanonizację 
dwóch papieży. Jan Paweł II 
niejednokrotnie bywał w na-
szym seminarium. Dołączenie 
go do grona świętych w Roku 
Jubileuszowym traktowaliśmy 
jako znak Opatrzności. Dzię-
kowaliśmy Bogu za dar wiel-
kiego rodaka na Stolicy Pio-
trowej, wyrażając pragnienie 
naśladowania czytelnego przy-
kładu jego świętości w posłu-
dze kapłańskiej.

Dzień urodzin Karola Woj-
tyły stał się okazją do zorgani-
zowania promocji Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w parafi ach ar-
chidiecezji. Alumni publicz-
nie podkreślali, jak wielkim 
darem jest formacja intelektu-
alna w uczelni znanej na ca-
łym świecie. Wieczorem tego 
samego dnia uczestniczyliśmy 
we wpisanym w jubileuszowe 
obchody koncercie, po którym 
rektor KUL otworzył w głów-

W zamyśle 
świętowania 
chodziło o to, 
by odważnie 
i radośnie 
realizować 
zadanie głosze-
nia Ewangelii

Kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, celebruje Mszę św. w kościele seminaryjnym
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Dla naszego 
seminarium 
wschodziło 
słońce, znak 
obecności 
Chrystusa, 
wokół którego 
gromadzą się 
uczniowie 
pragnący iść 
z Nim przez 
życie

nym gmachu uniwersytetu 
wystawę o związkach uczelni 
z naszym seminarium, stano-
wiącym jej siedzibę w pierw-
szych latach istnienia.

Na przełomie maja i czerw-
ca zorganizowaliśmy kongres 
powołaniowy. W programie 
znalazła się m.in. pielgrzymka 
lektorów archidiecezji lubel-
skiej do seminarium, spotkanie 
rodzin i przyjaciół powołanych 
oraz dzień otwartych drzwi, 
podczas którego wspominali-
śmy zwłaszcza bł. ks. Antonie-
go Zawistowskiego, jednego 
z naszych patronów, zwanego 
jałmużnikiem Lublina.

W tym duchu w lipcu, 
sierpniu i wrześniu klerycy za-
angażowali się w wakacyjną 
ewangelizację. Była to także 
intensywna posługa miłosier-
dzia wśród najbardziej potrze-
bujących: dzieci i młodzieży 
z zaniedbanych dzielnic oraz 
zaułków Lublina, osób niepeł-
nosprawnych, przebywających 
na wczasorekolekcjach organi-
zowanych przez Caritas, wśród 
czekających na słowo nadziei 
w zakładach karnych czy liczą-
cych na zrozumienie i wysłu-
chanie księży emerytów.

Tuż przed rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego 
piękne rekolekcje poprowadził 
bp Andrzej Czaja ze Śląskie-
go Opola. Wreszcie nadszedł 
ósmy dzień października. Do-
kładnie trzy wieki wcześniej 
bp Kazimierz Łubieński z Kra-
kowa erygował seminarium 
na lubelskim Żmigrodzie: die 
lunae octava mensis octobris. 

Był więc wtedy poniedzia-
łek – dzień księżyca. Dla na-
szego seminarium wschodziło 
jednak słońce, znak obecności 
Chrystusa, wokół którego gro-
madzą się uczniowie pragnący 
iść z Nim przez życie, by – tak 
jak On – ubogim nieść dobrą 
nowinę, więźniom głosić wol-
ność, niewidomym przejrze-
nie, uciśnionych czynić wol-
nymi, obwołując rok łaski od 
Pana.

Centralne obchody jubile-
uszu zainaugurowała Msza św., 
której w piątek 24 października 
w kościele seminaryjnym prze-
wodniczył przybyły do semi-
narium dzień wcześniej kard. 
Gerhard Ludwig Müller, pre-
fekt Kongregacji Nauki Wiary. 
Uroczysta Eucharystia rozpo-
częła się o godz. 16.00. Konce-
lebrowało ją pięciu biskupów, 
kilku zaproszonych kapłanów 
oraz seminaryjni wychowaw-
cy. Homilię wygłosił abp Sta-
nisław Budzik, a muzyczną 
oprawę przygotował chór aka-

demicki KUL. Na zakończenie 
liturgii okolicznościowe prze-
słanie w języku polskim skie-
rował do zebranych główny 
celebrans. Dziekan alumnów 
podziękował mu za przyby-

Abp Celestino Migliore błogosławi w seminarium tablicę upamiętniającą jubileusz
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cie, które wyrażało zatroskanie 
o formację przyszłych kapła-
nów, płynące z serca Kościoła.

Drugi dzień obchodów 
rozpoczęło nabożeństwo z wy-
stawieniem Najświętszego Sa-
kramentu, które zaczęło się 
w godzinie miłosierdzia w ko-
ściele seminaryjnym. Podczas
adoracji prowadzonej przez 
ks. Jarosława R. Marczewskie-
go, prorektora seminarium, 
zanoszono dziękczynienie za 
łaski otrzymane w minionych 
stuleciach. Grupa alumnów 

pod przewodnictwem ks. To-
masza Lisieckiego, dyrygenta 
chóru seminaryjnego, wzbo-
gaciła porządek modlitw łaciń-
skimi śpiewami.

Nuncjusz Apostolski 
w Polsce, abp Celestino Mi-
gliore dokonał poświęcenia ta-
blicy pamiątkowej umieszonej 
w kamienicy Suchorabskich – 
najstarszej części zabudowań 
seminaryjnych. Następnie od-
była się inauguracja roku aka-
demickiego, połączona z im-
matrykulacją alumnów I roku, 

będących studentami teolo-
gii KUL. W auli zgromadzi-
ło się wielu gości duchownych 
i świeckich, władze miejskie 
i wojewódzkie, rektorzy wyż-
szych uczelni Lublina, przeło-
żone generalne trzech zgroma-
dzeń zakonnych, absolwenci 
seminarium oraz jego wierni 
przyjaciele.

Po uczynionych przeze 
mnie powitaniach przedsta-
wiłem wybrane elementy pro-
gramu Roku Jubileuszowego, 
które od stycznia gromadziły 
różnorodne środowiska zwią-
zane z funkcjonowaniem se-
minarium. W przemówienie 
wplecione zostały fragmenty 
wspomnień kapłanów starsze-
go pokolenia z lat kleryckich. 
Stanowią one zasadniczą część 
przygotowanej z racji jubile-
uszu publikacji Historia świa-
dectwem pisana. Metropolital-
ne Seminarium Duchowne we 
wspomnieniach wychowanków. 
Następnie prodziekan Wy-
działu Teologii KUL o. Irene-
usz Ledwoń dokonał uroczy-
stej immatrykulacji studentów 
I roku. Metropolita lubelski 
wręczył osobom zasłużonym 
dla seminarium medale Lumen 
mundi. Wykład inauguracyjny 
pt. Wartości europejskie w kon-
tekście wyzwań nowej ewange-
lizacji wygłosił abp ryski Zbi-
gniew Stankiewicz, absolwent 
naszego seminarium. Na za-
kończenie akademii głos za-
brali: rektor KUL, prezydent 
Lublina, wojewoda lubelski 
oraz pasterz naszej archidiece-
zji. Całość uświetnił śpiewem 

Tablica upamiętniająca jubileusz 300-lecia lubelskiego seminarium



Chrystus wczoraj, dziś i na wieki 69

Ewangeliczne
przykazanie 
miłości Boga 
i bliźniego było 
osnową życia 
duchownych

chór seminaryjny, po czym 
przeszliśmy na posiłek do re-
fektarza.

O godz. 19.00 w archika-
tedrze lubelskiej rozpoczęła 
się uroczysta Eucharystia pod 
przewodnictwem abpa Ce-
lestino Migliore. W koncele-
brze uczestniczyło kilkunastu 
biskupów oraz bardzo liczne 
grono kapłanów, także spoza 
archidiecezji. W okolicznościo-
wej homilii nuncjusz nawiązy-
wał do przemówienia papieża 
Franciszka na temat formacji 
kapłańskiej oraz zachęcał, by 
ewangeliczne przykazanie mi-
łości Boga i bliźniego było 
osnową życia duchownych. Na 
zakończenie liturgii dokonałem 
aktu zawierzenia seminarium 
Chrystusowi Najwyższemu Ka-
płanowi. W czasie celebry wy-
brzmiała  Msza Koronacyjna 
C-dur Wolfganga Amadeusza 
Mozarta w wykonaniu artystów 

pod dyrekcją Krzysztofa Kusie-
la-Moroza. Liczne grono przy-
byłych mogło też wysłuchać 
pięknego śpiewu warszawskie-
go chóru chłopięcego, istnieją-
cego przy Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina. 
Występ gości nie byłby możli-
wy bez wyjątkowego zaanga-
żowania p. Teresy Księskiej-
-Falger, prezes Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniaw-
skiego w Lublinie.

Podczas wypełnionych głę-
bokimi przeżyciami trzech 

dni czuliśmy obecność Ducha 
Świętego, którego wsparcie po-
zwoliło nam należycie przyjąć 
wielu przyjaciół oraz wyraź-

Abp Zbigniew Stankiewicz, metropoli-
ta ryski, wygłasza wykład inauguracyjny 
na początek nowego roku akademickie-
go 2014/2015

Uroczystości jubileuszowe w seminaryjnej auli
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nie podkreślić, że stanowimy 
ważną cząstkę miasta i Kościo-
ła. Dopełnieniem świętowa-
nia stało się listopadowe spo-
tkanie z naszymi absolwentami 

obrządku wschodniego, któ-
rzy od pół wieku znajdują go-
ścinne miejsce w przestrzeni 
naszego seminarium. W li-
turgiczne wspomnienie św. Jo-
zafata Kuncewicza – patrona 
jedności – z trzema greckoka-
tolickimi biskupami oraz gru-
pą ponad stu księży modlili-
śmy się o pokój i pomyślność 
dla Ukrainy.

Dziękuję Bogu za możli-
wość realizowania powołania 
jako rektor seminarium w tak 
szczególnym czasie. Ufam głę-
boko, że chronos wydarzeń 
stanie się kairosem spotkania 
z Chrystusem, który jest Pa-

nem historii. Noszę w pamię-
ci wiele wzruszających prze-
jawów ludzkiej wdzięczności, 
wyrażonej choćby przez byłe-
go rektora jednej z lubelskich 
wyższych uczelni: „Mam świe-
żo w pamięci piękne, wzniosłe 
i inspirujące obchody jubile-
uszu 300-lecia Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego 
w Lublinie. Miałem także oso-
biste poczucie dumy z faktu 
istnienia w Lublinie, przez tak 
wiele lat, Domu Alumnów, ale 
także placówki naukowo-edu-
kacyjnej, stanowiącej ważny 
element kulturotwórczy nasze-
go miasta”.

Podczas 
wypełnionych
głębokimi 
przeżyciami 
dni czuliśmy 
obecność Du-
cha Świętego

Biskup pomocniczy charkowsko-zaporoski Jan Sobiło z jubileuszowym proporcem seminaryjnym
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W związku z obchodzo-
nym przez nasze lu-

belskie seminarium Rokiem 
Jubileuszowym, związanym 
z 300-leciem jego istnienia, 
wierni mogli korzystać z od-
pustów nadanych przez Stoli-
cę Apostolską specjalnie na tę 
okazję.

Do korzystania z tego 
szczególnego daru, jakim są 
odpusty, wierni Kościoła są za-
chęcani niemal przez wszyst-
kich papieży nieprzerwanie już 
od średniowiecza. Odpust jest 
darowaniem wobec Boga kary 
doczesnej należnej za grzechy, 
odpuszczone już co do winy 
w sakramencie pojednania 

i pokuty. Jeśli człowiek umiera 
w łasce i przyjaźni z Bogiem, 
ale „spłaty” owej kary docze-
snej nie dokonał tutaj, na zie-
mi, całkowicie, to może być 
ona kontynuowana po śmier-
ci w czyśćcu jako tzw. końco-
we oczyszczenie wybranych. 
Dlatego też Kościół zezwala, 
aby odpusty można było zy-
skiwać albo osobiście dla sie-
bie, albo na zasadzie wsta-
wiennictwa ofi arowywać je za 
zmarłych cierpiących w czyść-
cu. Źródłem, z którego Kościół 
czerpie i rozdziela odpusty, są 
dobra duchowe płynące z ko-
munii świętych, zwane „skarb-
cem Kościoła”. Są nim modli-
twy, dobre uczynki, zasługi 
i zadośćuczynienia Chrystusa, 
Najświętszej Maryi Panny oraz 
wszystkich Świętych.

Odpust związany jest z re-
guły z wypełnieniem przepi-
sanej czynności. W przypad-
ku odpustu jubileuszowego, 
o którym mowa, czynnością 
tą było „nawiedzenie w formie 
pielgrzymki lubelskiego ko-
ścioła seminaryjnego pw. Prze-
mienienia Pańskiego w dniach 
od 12 stycznia do 22 grud-
nia 2014 roku i uczestnicze-
nie tam w obrzędach jubi-
leuszowych”, wymienionych 
w prośbie o odpust do Stolicy 
Świętej i w kalendarium Roku 

Jubileuszowego. Alternatywą 
dla tej czynności (np. dla osób, 
które nie mogły ze względów 
zdrowotnych czy innych na-
wiedzić fi zycznie tego kościo-
ła) było „pobożne rozmyślanie 
i modlitwa do Jezusa Chrystu-
sa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana za kapłanów Kościoła, 
aby ich uświęcił i uczynił ka-
płanami według Serca swego”, 
zakończona Modlitwą Pań-
ską i Wyznaniem wiary oraz 
wezwaniami do Najświętsze-

Jubileuszowy odpust
ks. dr Zbigniew Wójtowicz  
lektor języka łacińskiego 
i greckiego

Do korzystania 
z tego szcze-
gólnego daru, 
jakim są odpu-
sty, wierni 
Kościoła są 
zachęcani 
niemal przez 
wszystkich 
papieży

Odpust 
związany 
jest z reguły
z wypełnie-
niem przepisa-
nej czynności

Nawiedzenie 
w formie 
pielgrzymki 
lubelskiego 
kościoła 
seminaryjnego
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go Serca Jezusa i św. patro-
nów seminarium: św. Stani-
sława Kostki i bł. Antoniego 
Zawistowskiego.

Na mocy Dekretu Peniten-
cjarii Apostolskiej odpust zu-
pełny związany został również 
z uczestnictwem we Mszy św. 
Jubileuszowej, sprawowanej 
przez metropolitę lubelskie-
go i przyjęciem przekazanego 
przez niego papieskiego błogo-
sławieństwa. Ci wierni, którzy 
z uzasadnionej przyczyny nie 
mogli fi zycznie uczestniczyć 
w tej Mszy św., mogli uzyskać 
odpust zupełny, jeśli z pobożną 
intencją śledzili myślami po-

wyższe obrzędy, transmitowa-
ne przez odbiornik telewizyj-
ny lub radiowy, w czasie, kiedy 
były sprawowane.

Oprócz wypełnienia wyżej 
wymienionych czynności po-
wiązanych z odpustem do jego 
uzyskania konieczne było rów-
nież spełnienie trzech zwycza-
jowych warunków. Są nimi za-
wsze stan łaski uświęcającej (po 
odbytej spowiedzi, choć nie-
koniecznie tego samego dnia), 
przyjęcie tego samego dnia ko-
munii św. i odmówienie tego 
samego dnia modlitwy w inten-
cjach Ojca Świętego (zalecane 
Ojcze nasz i Zdrowaś Mario, ale 

pozostawiona jest możliwość 
odmówienia innych modlitw, 
odpowiadających indywidual-
nej pobożności wiernych).

Na tym jednak bynajmniej 
nie koniec – potrzebna jest in-
tencja zyskania odpustu (z roz-
różnieniem czy dla siebie, czy 
dla osoby zmarłej) oraz – co 
chyba najtrudniejsze – wyklu-
czenie przywiązania do jakie-
gokolwiek grzechu, nawet lek-
kiego. Jeśli to wykluczenie nie 
jest doskonałe (brak dyspozy-
cji) albo nie zostanie dobrze 
wypełniona wskazana czyn-
ność bądź trzy zwyczajowe 
warunki, zyskany odpust, za-
miast zupełnego, może być je-
dynie cząstkowy.

Na zakończenie nale-
ży przypomnieć sprawę fun-
damentalną: odpust (zwy-
kły raz dziennie – wyjątkowo 
drugi raz w chwili umiera-
nia, cząstkowy zaś wielokrot-
nie) może zyskać jedynie oso-
ba ochrzczona, nieznajdująca 
się w ekskomunice i – o czym 
już była mowa wyżej – pozo-
stająca w stanie łaski, przynaj-
mniej pod koniec wypełniania 
przepisanej czynności.

Stałą zachętą do korzysta-
nia przez nas  z łaski odpustów 
mogą być słowa skierowane 
przez Pana Jezusa do św. Sio-
stry Faustyny Kowalskiej: „Na-
pisz, zanim przyjdę jako Spra-
wiedliwy, otwieram wpierw 
na oścież bramy Miłosierdzia 
mojego. Kto nie chce przejść 
przez bramę Miłosierdzia, ten 
musi przejść przez drzwi Spra-
wiedliwości mojej”.

Kościół seminaryjny pw. Przemienienia Pańskiego
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PENITENCJARIA 
APOSTOLSKA
Prot. nr 843/13/I

Ojcze Święty,
Stanisław Budzik, Arcy-

biskup Metropolita Lubelski, 
wraz z Rektorem Wyższego Se-
minarium Metropolitalnego, 
z serca wyraża Waszej Świą-
tobliwości uczucia oddania 
i pokornie podaje do wiado-
mości: iż, aby złożyć Bogu, 
Dawcy wszelkich łask, należ-
ne dzięki za dar Seminarium, 
udzielony Kościołowi w Pol-
sce dnia 8 października 1714 
roku, podczas Roku Jubile-
uszowego organizowane będą 
religijne uroczystości, głosze-
nie Słowa Bożego i spotkania 
naukowe, nadto inne święte 
obchody oraz przedsięwzię-
cia badawcze z dziedziny teo-
logii; mamy również nadzieję, 
iż wyniknie z tego wielka ko-
rzyść związana z posługą wy-
bierania, kształtowania oraz 
prowadzenia do doskonałości 
powołań kapłańskich: ponie-

waż są to tak naprawdę dobro-
dziejstwa miłościwego i wie-
kuistego Najwyższego Kapłana 
względem swego Kościoła, na-
leży przede wszystkim zabie-
gać, aby wszyscy, uczestnicząc 
w miarę możliwości w obcho-
dach, starali się o uświęcenie 
swoich dusz. Do osiągnięcia 
zaś tego duchowego pożyt-
ku bardzo przyczyni się dar 
Odpustów, o który, jak to ma 
miejsce przy Jubileuszu, po-
kornie Waszą Świątobliwość 
prosimy.

Dnia 9 grudnia 2013 roku
Penitencjaria Apostolska, 

na mocy specjalnego zlece-
nia Ojca Świętego Franciszka, 
udziela daru Roku Jubileuszo-
wego wraz ze związanym z nim 
odpustem zupełnym, wiernym 
prawdziwie skruszonym, pod 
zwykłymi warunkami należy-
cie spełnionymi (spowiedź sa-
kramentalna, Komunia św. 
i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego), który winien być 
wykorzystany od dnia 12 
stycznia aż do dnia 22 grudnia 
2014 roku i który na sposób 
wstawiennictwa mogą ofi aro-
wać również duszom wiernych 
pozostającym w czyśćcu, jeśli 
w formie pielgrzymki nawie-
dzą kościół Lubelskiego Semi-
narium pod wezwaniem Prze-
mienienia Pańskiego i będą 
tam pobożnie uczestniczyć 
w obrzędach jubileuszowych, 
jak wymienione w pisemnej 
prośbie, albo też przynajmniej 
przez odpowiedni okres odda-
dzą się pobożnym rozmyśla-

niom i wzniosą modlitwy do 
Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana za kapła-
nów Kościoła, aby ich uświę-
cił i uczynił kapłanami we-
dług Serca swojego, kończąc 
Modlitwą Pańską, Wyznaniem 
Wiary i wezwaniami do Naj-
świętszego Serca Jezusa oraz 
świętych Patronów: św. Stani-
sława Kostki i bł. Antoniego 
Zawistowskiego.

Ważne przez cały Rok Ju-
bileuszowy. Bez względu na 
wszelkie przeciwne postano-
wienia.

(z jęz. łac. tłum. 

ks. Zbigniew Wójtowicz)

PENITENCJARIA 
APOSTOLSKA
Prot. nr 844/13/I

D E K R E T

Penitencjaria Apostolska, 
na mocy uprawnień przyzna-
nych jej w sposób specjalny 
przez Świętego w Chrystusie 
Ojca i Pana naszego, Fran-
ciszka, z Bożej Opatrzno-
ści papieża, łaskawie zezwala 
Najczcigodniejszemu i Najdo-
stojniejszemu Ojcu Biskupo-
wi Stanisławowi Budzikowi, 
Arcybiskupowi Metropolicie 
Lubelskiemu, aby w trzech-
setną rocznicę Wyższego Se-
minarium Metropolitalnego, 
w dzień wybrany ze względu 
na pożytek wiernych, po zło-
żeniu Ofi ary Mszy św., udzie-
lił wszystkim obecnym wier-
nym, którzy, oddaliwszy 
z serca jakiekolwiek przywią-

Napisz, 
zanim przyjdę 
jako Sprawie-
dliwy, otwie-
ram wpierw na 
oścież bramy 
Miłosierdzia 
mojego
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zanie do grzechu, będą w tej 
Mszy uczestniczyć, papieskie-
go Błogosławieństwa wraz ze 
związanym z nim Odpustem 
zupełnym, który winien być 
uzyskany pod zwykłymi wa-
runkami (spowiedź sakramen-
talna, Komunia eucharystycz-
na i Modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego).

Wierni, którzy w duchu 
pobożności przyjmą papie-
skie Błogosławieństwo, choćby, 
z uzasadnionej przyczyny, nie 
uczestniczyli fi zycznie w świę-
tych obrzędach, będą mogli 
uzyskać zgodnie z przepisami 

prawa Odpust zupełny, byleby 
z pobożną intencją śledzili my-
ślami same obrzędy transmi-
towane przez odbiornik tele-
wizyjny lub radiowy w czasie, 
kiedy są sprawowane.

Bez względu na jakiekol-
wiek przeciwne postanowie-
nia.

Dano w Rzymie, w siedzi-
bie Penitencjarii Apostolskiej, 
dnia 9 miesiąca grudnia, roku 
2013 od Wcielenia Pańskiego.

(z jęz. łac. tłum. 

ks. Zbigniew Wójtowicz)

Specjalne uprawnienia odpustowe udzielone przez Stolicę 
 Apostolską abpowi Stanisławowi Budzikowi z okazji jubileuszu 
 seminarium

Dokument przyznania odpustu za nawiedzenie kościoła 
 seminaryjnego w Roku Jubileuszowym
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Nabożeństwo jubileuszowe w kościele 
seminaryjnym, odprawione w sobotę 
25 października 2014 roku
z okazji 300-lecia Seminarium 
Duchownego w Lublinie

Modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem

Panie Jezu Chryste, obec-
ny w Najświętszym Sakramen-
cie Ołtarza! Ty zostałeś posłany 
przez Ojca w Duchu Świętym, 
aby nas zbawić w Twoim Ko-
ściele. Ty powołujesz tych, któ-
rych sam chcesz do współpracy 
z Tobą w głoszeniu Ewangelii. 
W tym uroczystym czasie, ja-
kim jest Rok Jubileuszu trzech-
setlecia powstania naszego 
lubelskiego seminarium, przy-
chodzimy do Ciebie z poko-
rą i z ufnością. Przychodzimy 
na Twoje wezwanie, bo sły-
szymy w głębi duszy i umysłu 
Twój potężny i pociągający za-
razem głos, głos pomnożony 
wielką liczbą powołanych, któ-
rzy tutejsze mury mieli za swój 
dom. Słyszymy Twój głos zwie-
lokrotniony majestatem minio-
nych wieków. Brzmi on wciąż 
tak samo, choć jakby wciąż od 
nowa: „Pójdź za mną… ludzi ło-
wić będziesz”. Ten głos nie tylko 
wzywa każdego z nas, ale zara-
zem łączy nas w jedną rodzi-

nę powołanych, a zjednoczo-
nych w ten sposób pobudza do 
wspólnej modlitwy. Najpierw 
do modlitwy wdzięczności:

Wezwania dziękczynne

Dziękujemy Tobie, Panie, 
za Twój Boży zamysł, za świa-
tło, którym natchnąłeś ojców 
soboru trydenckiego, aby zro-
zumieli potrzebę zakładania se-
minariów duchownych, gdzie 
wspólnota powołanych i zgro-
madzonych wokół Ciebie, Jezu, 
słucha każdego dnia Twoich 
słów i oczekuje na dar Ducha 
Świętego, aby z radością podjąć 
powierzoną sobie misję…

CHÓR: Cantate Domino 
canticum novum: laus ejus ab 
extremis terrae.

Dziękujemy, że dla reali-
zacji Twojego zamysłu usta-
nowiłeś Zgromadzenie Księ-
ży Misjonarzy, którzy przyjęli 
skierowane do nich zaprosze-
nie i przybyli do naszego mia-

sta, aby z pożytkiem praco-
wać nad kształtowaniem serc 
i umysłów młodych ludzi, po-
wołanych do kapłaństwa…

Cantate Domino…

Dziękujemy Ci za ofi arność 
fundatorów naszego semina-
rium, zwłaszcza kobiet zatro-
skanych o służbę Bożą na lu-
belskiej ziemi, Anny Zbąskiej 
i Jadwigi Niemyskiej, które nie 
szczędząc własnego majątku, 
dały podwaliny pod powsta-
nie tego domu. Wspominając te 
dzielne niewiasty, dziękujemy 
za wszystkich, którzy z miłości 
do Ciebie i Kościoła udzielali 
przez wieki i nadal udzielają ze 
swojego trudu, aby wśród Ludu 
Bożego nie zabrakło proroka…

Cantate Domino…

Dziękujemy Ci za otwar-
tych na Twoje natchnienia bi-
skupów, najpierw za pasterza 
krakowskiego Kazimierza Łu-
bieńskiego, który erygował na-
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sze seminarium, jak również za 
innych biskupów, chełmskich 
i lubelskich, którzy trudzili się 
nad organizacją i codziennym 
funkcjonowaniem seminariów 
na tych terenach, dzięki cze-
mu nasza miejscowa tradycja 
jest o wiele bogatsza i szersza, 
i jednocząca…

Cantate Domino…

Dziękujemy za wszystkich 
Bożych kapłanów – wycho-
wawców, ojców duchownych, 
spowiedników, profesorów 
i ekonomów naszego semina-
rium, którzy przez wieki, po-
słuszni Twojej woli, chętnie 
oddawali się na służbę Twoją 
i powołanych. Dziękujemy za 
siostry życia konsekrowanego, 
zwłaszcza ze Zgromadzenia 
Sióstr Służek Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanej, któ-
re niemal od stulecia, nie za-
niedbując niczego z postawy 
ewangelicznej Marii, są zara-
zem Martą w tym seminaryj-
nym domu. Dziękujemy także 
za tylu pracowników świec-
kich, nie tylko za ich własny 
wysiłek, ale także za znak, jaki 
nam przez nich dajesz, abyśmy 
nie tracili z oczu człowieka 

skromnego, zwyczajnego, cier-
pliwie posługującego…

Cantate Domino…

Dziękujemy Ci za to, że sta-
le wzbudzasz powołania z na-
szej ziemi, że te mury nie pozo-
stają puste. Dziękujemy za łaskę 
przyjmowania w tym miejscu 
sakramentów świętych, za Two-
ją wierną obecność w taberna-
kulum, za głoszone słowo Boże, 
za świętych, którzy stąd wyszli, 
za błogosławionych kapłanów-
-męczenników drugiej wojny 
światowej, których tu formo-
wałeś, za kapłanów – bohate-
rów doby komunizmu, za róż-
norodne powołania – biskupie 
do pracy diecezjalnej i misyj-
nej. Dziękujemy za doświad-
czenie powszechności Kościoła 
przez obecność pod wspólnym 
dachem dwóch obrządków ka-
tolickich i wielu narodowości. 
Dziękujemy za możliwość obco-
wania z nauką Bożą w najczyst-
szej i najlepszej formie przez 
Twój zamysł powołania w Lubli-
nie katolickiej wyższej uczelni…

Cantate Domino…

Wezwania błagalne

Panie, Ty widzisz, że najle-
piej jak umiemy, chcemy uwiel-
biać Cię za dzieło, którego 
dokonałeś. Czynimy to w łącz-
ności ze Stolicą Piotrową przez 
dzisiejszą obecność Księdza 
Arcybiskupa Nuncjusza, z ca-
łym Kościołem naszej archidie-
cezji, na czele z jego Pasterzem, 

reprezentantami duchowień-
stwa, osób życia konsekro-
wanego i wiernych świeckich. 
Przy udziale licznych gości, 
którzy są świadkami nasze-
go wyznania: księży arcybisku-
pów, biskupów, władz cywil-
nych. Przez tajemnicę świętych 
obcowania stajemy tu jako cała 
wspólnota wszystkich prze-
szłych kapłańskich pokoleń 
oraz obecna wspólnota semi-
naryjna, jej formatorzy, profe-
sorowie i alumni.

Rozważanie dziejów, pa-
mięć o Twoich dziełach zbaw-
czych w trzechsetletniej, czę-
sto niełatwej historii naszego 
seminarium, prowadzi nas do 
uświadomienia sobie, że bez 
Ciebie nic nie możemy uczy-
nić. Wiemy jednak, że tym, 
którzy mają pokorne ser-
ca, nie odmawiasz Twojej ła-
ski. W skrusze zatem zwraca-
my się do Ciebie, świadomi, że 
nasz własny brak roztropności 
i świętości skutkowały nieraz 
niewłaściwie podjętymi decy-
zjami, marnowaniem powo-
łania, zgorszeniami, odejścia-
mi z drogi, na którą wzywałeś, 
podkopywaniem braterskiej 
wspólnoty, gaszeniem ducha.

Prosimy Cię, Panie, nie 
zniechęcaj się naszą złością 
i nieumiejętnością. Wyprawiaj 
nadal robotników na Twoje żni-
wo. Wzbudzaj liczne powołania 
do służby w Kościele, zwłaszcza 
do służby Tobie w kapłaństwie 
w naszej Archidiecezji, skąd 
głosiciele Twojej Ewangelii pój-
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dą z nią na cały świat, wszędzie, 
dokądkolwiek ich poślesz…

CHÓR: Christe exaudi nos. 
Kyrie, Kyrie eleison!

Prosimy Cię, Panie, aby na-
sze seminarium w tych trud-
nych dla każdego chrześcija-
nina, a zwłaszcza dla osoby 
duchownej, czasach stawało 
się coraz bardziej prawdziwą 
wspólnotą, gdzie razem miesz-
kają bracia, gdzie poważana 
jest prawda i wzajemny szacu-
nek, gdzie godność każdego jest 
wartością w codziennym postę-
powaniu, gdzie tworzą się wię-
zi szlachetnych przyjaźni i ro-
dzi się trwające przez całe życie 
poczucie, że Kościół jest na-
szym domem, gdzie jesteśmy 
z Jezusem po prostu u siebie…

Christe exaudi nos…

Pozwól, Panie, aby w na-
szym seminarium nie zabrakło 
zdrowego pragnienia pogłębio-
nej wiedzy i intensywnego kro-
czenia drogą świętości. Pro-
simy Cię o zapał w gorliwym 
studiowaniu prawdy Bożej 
i o świętość życia dla wszyst-
kich członków naszej wspól-
noty. Pozwól nam rozwijać 
talenty, których hojnie udzie-
lasz w całej gamie ich bogac-
twa i różnorodnego piękna. 
Niech towarzyszy nam opie-
ka naszych mądrych i świętych 
patronów: św. Jana Pawła II, 
św. Stanisława Kostki i bł. Anto-
niego Zawistowskiego. Chroń 
to miejsce, Panie, i wszystkich, 

którzy tu pracują, uczą się 
i modlą, od napaści złego du-
cha i od wszelkiego grzechu…

Christe exaudi nos…

Prosimy Cię, Panie, aby na-
sze seminarium stało się miej-
scem nowego wylania Bo-
skiego Parakleta, a przez to 
miejscem odnowienia gorli-
wości ewangelizacyjnej w ca-
łej naszej archidiecezji. Niech 
stanie się, jeśli taka jest Twoja 
wola, miejscem nabywania od-
wagi do dawania świadectwa, 
może nawet do przelania krwi. 
Pozwól, aby stało się miejscem 
przyjęcia i przejęcia się du-
chem nowej ewangelizacji, za-
palenia się radością z wyznania 
wiary i ze służenia Tobie…

Christe exaudi nos…

Prosimy Cię, Panie, za na-
szych poprzedników, któ-
rym jesteśmy tyle winni. Pa-
mięć żyjących nie sięga zwykle 
dalej niż kilka dekad wstecz. 
Wszystko, co działo się wcze-
śniej, staje się w związku z tym 
mniej realne, odległe, wątpli-

we, wreszcie w jakiś sposób 
niebyłe. Jednak niezależnie od 
naszych własnych wyobrażeń 
o przeszłości, funkcjonuje ona 
w naszym „dziś”, w naszym „tu 
i teraz”. Dzieje się tak choćby 
w sposób nieuświadomiony, 
poprzez korzystanie z ducho-
wego i materialnego dorobku 
poprzednich pokoleń. Warto 
ten dziejowy wysiłek nazwać. 
Przybiera on kształt konkretny 
szczególnie wówczas, gdy łą-
czy się z nazwiskiem, człowie-
kiem, osobą. Prosimy zatem, 
Panie, za naszych zmarłych bi-
skupów, za lubelskich kapła-
nów, za absolwentów nasze-
go seminarium, za zmarłych 
pamiętanych i zapomnianych 
profesorów i wychowawców, 
za alumnów, którzy nie do-
kończyli drogi ku kapłaństwu, 
gdyż wcześniej wezwałeś ich 
do siebie. Ty znasz ich wszyst-
kich po imieniu. Bądź dla nich 
wieczną nagrodą…

Christe exaudi nos…

(przygotował 

ks. Jarosław R. Marczewski)
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abp Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski 
w Polsce

Pozwólcie, że najpierw po-
gratuluję tym, którzy po-

myśleli, aby dziś wieczór ucie-
szyć nas Mszą Koronacyjną 
Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta i samym artystom za jej 
wykonanie. To artystyczne wy-
darzenie będzie nam pomocą, 
aby lepiej wkraczać w miste-
rium i dać się porwać stwór-
czej i zbawczej mocy Eucha-
rystii.

Mówi się, że po premie-
rze Mesjasza Jerzego Frydery-
ka Händla pewien pan skom-
plementował kompozytora 
słowami: „Dziękuję za dosko-
nałą rozrywkę”. Na co Hän-
del odpowiedział: „O biedny 
ja, jeśli tylko was zabawiłem. 
W rzeczywistości chciałem 
moją muzyką sprawić, aby 
każdy z was był lepszy”. Po tylu 
wykładach i sympozjach myślę, 
że byłoby nie na miejscu przy-
pominanie różnych etapów, 
chwalebnych i jednocześnie 
okupionych cierpieniem, hi-
storii tego seminarium, które 
dziś świętuje 300 lat istnienia. 
Chciałbym raczej, aby przema-
wiało do nas, penetrowało na-

Homilia wygłoszona w lubelskim kościele 
archikatedralnym 25 października 
2014 roku z okazji głównych obchodów 
jubileuszu 300-lecia Seminarium 
Duchownego w Lublinie

sze umysły, nasze serca i wolę 
słowo Boże, które przed chwi-
lą słyszeliśmy. Niech pomo-
gą nam w tym piękne życzenia 
Händla: „chciałem moją muzy-
ką sprawić, aby każdy z was był 
lepszy”.

Podobne pragnienie zostało 
wypowiedziane do Jezusa przez 
uczonych w Prawie. Pytali Go, 
które przykazanie w Prawie jest 
największe. A on im odpowie-
dział: „Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą i całym 
swoim umysłem. To jest naj-
większe i pierwsze przykaza-
nie. Drugie podobne jest do 
niego: Będziesz miłował swe-
go bliźniego, jak siebie samego”. 
Może czasem wy, seminarzyści, 
stawiacie sobie pytanie: po co 
być księdzem, skoro świat póź-
niej będzie mnie ignorował? To 
jest także pytanie nas wszyst-
kich: jeśli świat zdaje się mó-
wić, że już nas nie potrzebuje, 
to co dziś pozostaje Kościołowi, 
co pozostaje księdzu? Co zosta-
je? Może jedna rzecz: dobroć; 
świadczenie o dobroci, jaką Je-
zus przyniósł na świat.

Kapłan w dzisiejszych cza-
sach może być tym, który 
przynosi na świat, zbudowany 
na egoizmie, nowe przykaza-
nie Jezusa; który przynosi do-
broć, tak jak jest ona rozumia-
na przez Jezusa. Święty Paweł, 
pisząc do Tesaloniczan, gratu-
lował im, że przyjmując sło-

Jeśli świat 
zdaje się mówić,
że już nas 
nie potrzebuje, 
to co dziś 
pozostaje 
Kościołowi, 
co pozostaje 
księdzu?
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wo pośród wielkiego ucisku, 
z radością Ducha Świętego, 
stali się naśladowcami naszy-
mi i Pana, by okazać się w ten 
sposób wzorem dla wszyst-
kich wierzących w Macedonii 
i Achai.

Wielkim problemem dzi-
siejszego czasu jest Słowo, któ-
re nie znajduje posłuchu, nie 
wzbudza zainteresowania, po-
zostawia słuchaczy nieczułymi 
na przekazywane treści, a cza-
sami wręcz wywołuje u nich 
niechęć. Dlatego Ewangelista 
Jan zauważa: „Jeżeli Moje sło-
wa zachowali, to i wasze będą 
zachowywać”. Inaczej mówiąc: 
jeżeli będziemy klerykami, 
a później kapłanami, którzy 
prawdziwie naśladują Jezusa, 
żyją każdym słowem, które Je-
zus nam zostawił, i będziemy 
promieniować dobrem, które 
Jezus przyniósł na świat, wów-
czas ten świat, a przynajmniej 
jego część, pójdzie za nami.

Dobrze wiemy, że semina-
ria zapoczątkował sobór try-
dencki w 1563 roku. Tak więc 
to już 450 lat temu pojawiło 
się przekonanie, że gruntowna 
przemiana duchowa i moral-
na Kościoła może się dokonać 
przez radykalną zmianę stylu 

życia jego pasterzy, biskupów 
i kapłanów. Pilne problemy do 
rozwiązania były liczne: obo-
wiązek rezydowania, przydzie-
lanie benefi cjów kościelnych, 
kultura bycia, zachowywa-
nie celibatu. Mówiąc bardziej 
ogólnie, dotyczyły one mo-
ralności i duchowości kapła-
nów, a w przypadku biskupów 
– ich troski duszpasterskiej 
i duchowej w stosunku do po-

wierzonych im wiernych. Po-
wstawanie seminariów jeszcze 
przed formalnym ustanowie-
niem diecezji, a w tym kontek-
ście pojawia się również semi-
narium lubelskie, było kołem 
zamachowym tamtej reformy 
Kościoła. Odczuwano potrze-
bę kapłanów, którzy byliby nie 
tylko szafarzami sakramentów, 
ale również świadkami Ewan-
gelii, o dobrym przygotowaniu 
duchowym i intelektualnym, 
gotowych do pomagania przez 
24 godziny na dobę w ducho-
wym i materialnym wzroście 
wiernych. To wymagało no-
wych metod, programu i treści 
formacji. Krótko mówiąc, była 
to radykalna reforma.

O reformie Kościoła czę-
sto mówi się znowu w naszych 

Abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, celebruje Mszę św. 
 w archikatedrze lubelskiej z okazji jubileuszu seminarium

Jeżeli będziemy klerykami, a później
kapłanami, którzy prawdziwie 
naśladują Jezusa, i będziemy 
promieniować dobrem, wówczas 
ten świat pójdzie za nami
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dniach. Niektóre okoliczno-
ści się zmieniły, ale racja i cel 
reformy pozostają takie same. 
Każda prawdziwa reforma Ko-
ścioła Chrystusowego – po-
wiedział papież Franciszek 
podczas niedawnego spotka-
nia z biskupami w Rzymie – 
rozpoczyna się od obecności: 
obecności Chrystusa, której 
nigdy nie brakuje, ale także od 
obecności pasterzy, kapłanów 
i biskupów, którzy są wezwa-
ni, aby stale przebywać ze swo-
imi własnymi wiernymi. To ma 
być obecność kwalifi kowana. 
Jakość tej obecności z ludem 
i dla ludu została określona 
przez dzisiejsze czytania biblij-
ne, przez dwa najważniejsze 
przykazania, które pozostawił 
nam Jezus.

Doświadczenia semina-
riów, skonsolidowane przez 
prawie 500 lat tradycji, przy-
nosiły formatorów bar-
dziej przezornych, gorliwych 
i uległych Duchowi Świętemu 

w budowaniu duchowości ka-
płana diecezjalnego. Były też 
zakładane zgromadzenia za-
konne, które miały szczególne 
doświadczenie w formowaniu 
kandydatów do kapłaństwa, 
jak sulpicjanie czy misjonarze. 
Właśnie księża misjonarze kie-
rowali przez długie lata semi-
narium w Lublinie i innymi se-
minariami w Polsce.

Najnowszy i najbardziej 
aktualny zarys duchowości 

kapłana diecezjalnego przed-
stawił nam papież Franci-
szek. Mówił o niej w lipcu tego 
roku podczas spotkania z du-
chowieństwem włoskiej die-
cezji Caserta. Zapraszam was 
do ponownego przeczyta-
nia i przemedytowania tam-
tych słów, bo chodzi o elemen-
ty duchowości, która powinna 
być budowana i pogłębiana 
już od seminarium. Na pyta-
nie: „Gdzie jest sedno ducho-

Odczuwano 
potrzebę kapła-
nów, którzy 
byliby nie tylko 
szafarzami 
sakramentów, 
ale również 
świadkami 
Ewangelii

Obrazek z błogosławieństwem papieża Franciszka dla społeczności seminaryjnej 
z okazji jubileuszu
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Aby to święto-
wanie znaczącej 
rocznicy było 
okazją do odno-
wienia ducho-
wości kapłana 
diecezjalnego

wości kapłana diecezjalnego?”, 
papież odpowiedział: „Jest nim 
zdolność otwierania się na rze-
czywistość diecezji, czyli zdol-
ność posiadania dobrego kon-
taktu z biskupem i dobrych 
relacji z pozostałymi kapłana-
mi”. Tak więc kapłan diecezjal-
ny realizuje się w relacji do bi-
skupa: jest to rzecz konieczna, 
która ciągle winna być aktuali-
zowana i pogłębiana.

Ponadto rzeczywistość die-
cezjalna wymaga relacji z in-
nymi kapłanami, z całym pre-

zbiterium diecezji. Nie ma 
duchowości kapłana diecezjal-
nego bez tych dwóch relacji: 
z biskupem i z prezbiterium.

Później papież analizował, 
co jest największym wrogiem 
w tych dwu relacjach. Stwier-
dził, że plotki. Zacytuję do-
kładnie słowa papieża, bo one 
są bardzo wyraziste: „Wiele 
razy sam siebie pytam, czy po-
kusa plotkowania nie jest skut-
kiem życia w celibacie, prze-
żywanym jako jałowość, a nie 
jako żyzność. Człowiek żyjący 

sam staje się zgorzkniały, nie 
jest płodny i zaczyna plotko-
wać o innych”.

„A jaki jest znak, że obie te 
relacje, między kapłanem i bi-
skupem oraz między kapłanem 
i innymi kapłanami, są dobre? 
To jest radość”.

„Tak jak zgorzknienie jest 
znakiem, że brakuje praw-
dziwej duchowości kapłano-
wi diecezjalnemu, bo brakuje 
mu dobrej relacji z biskupem 

i z prezbiterium, tak radość 
jest znakiem, że sprawy funk-
cjonują dobrze. Można pole-
mizować, można się denerwo-
wać, ale radość jest ponad tym 
wszystkim”.

Życzę wam, aby to święto-
wanie znaczącej rocznicy było 
okazją do odnowienia, tak-
że w waszym seminarium, du-
chowości kapłana diecezjalne-
go, tak aby była ona na nasze 
czasy w duchu tych intuicji, 
które przekazuje nam w tym 
względzie papież Franciszek. 
I o to też się módlmy.

Abp Celestino Migliore i abp Stanisław Budzik po Mszy św. jubileuszowej
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potrzeba budowy nowego ko-
ścioła w Lublinie, w dzielni-
cy Bronowice, biskup lubelski 
przeniósł ks. Szeleźniaka, jako 
doświadczonego budownicze-
go i wspaniałego duszpasterza, 
do Lublina, zlecając mu two-
rzenie nowej wspólnoty para-
fi alnej i oczywiście budowę no-
wej świątyni. Kiedy zawitaliśmy 
w jego mieszkaniu z ks. Sysą, 
był to już staruszek, który 
przyjął nas bardzo serdecznie 
jako dawnych swoich parafi an 
i udzielił nam gościny. […].

Ugoszczeni przez księdza 
proboszcza, zostawiając konie 
w szopie przy plebanii, uda-
liśmy się nazajutrz z ks. Sysą 
pieszo przez Zemborzyce do 
Krężnicy Jarej. Prowadziła do 
niej zwykła polna droga. Dzi-
siaj jest to droga asfaltowa. Na 
pewnym piaszczystym wznie-
sieniu ujrzałem pokaźny drew-
niany budynek. W nim mieści-
ło się ówczesne seminarium. 
Obok – budynek gospodarczy. 
W odległości około 200 me-
trów – kościół parafi alny. We-
szliśmy do seminarium. Duży 
hol. Ksiądz Sysa udał się na 

Moja droga do kapłaństwa 
rozpoczęła się faktycznie 

w dniu 3 listopada 1943 roku, 
kiedy to zdecydowałem się na 
wyjazd z rodzinnego domu 
w Łopienniku do Lubelskie-
go Seminarium Duchowne-
go. W owym czasie mieściło 
się ono w miejscowości Kręż-
nica Jara koło Lublina. Towa-
rzyszył mi w tej drodze świe-
żo wyświęcony ksiądz z naszej 
parafi i, Franciszek Sysa. Je-
chaliśmy furmanką, dwój-
ką naszych koni, które wy-
hodowaliśmy z moim bratem 
w gospodarstwie rolnym na-
szego ojca. W tym czasie nie 
było innego środka komuni-
kacji. Droga wiodła do Lubli-
na, odległego o ponad 40 ki-
lometrów. Oczywiście byłem 
furmanem w tym zaprzęgu. Je-

O powołaniu do kapłaństwa.

Fragment wspomnień z lat kleryckich

chaliśmy bez kłopotów. Dopie-
ro tuż przed Lublinem pojawiła 
się przed nami przeszkoda. Za-
trzymała nas żandarmeria nie-
miecka. Droga była zamknię-
ta. Słychać było tylko strzały 
karabinowe. Musieliśmy wów-
czas objeżdżać Lublin od stro-
ny wschodniej, przez dzisiejsze 
Tatary. Dotarliśmy wreszcie do 
plebanii parafi alnej przy ko-
ściele pw. św. Michała na Bro-
nowicach. Proboszczem tej pa-
rafi i był ks. Feliks Szeleźniak, 
uprzednio długoletni pro-
boszcz w naszej parafi i łopien-
nickiej. Był to już starszy wie-
kiem kapłan, bardzo zasłużony 
dla Łopiennika, gdyż to on po-
budował w latach 1909-1912 
piękną, gotycką świątynię. Słu-
ży ona dotychczas naszym 
wiernym. Ponieważ zaistniała 

abp Bolesław Pylak 
arcybiskup lubelski 
senior
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rozmowę do księdza rektora. 
Ja pozostałem w holu. Rzuci-
łem okiem na tablice wiszą-
ce na ścianach. Był tam także 
wykaz wykładanych przedmio-
tów. Z zainteresowaniem je 
odczytałem. Pewne nazwy, jak 
psychologia czy teologia, były 
dla mnie czytelne. Nie pojąłem 
tylko, co oznacza słowo „on-
tologia”. Dopiero w przyszło-
ści przekonałem się, że jest to 
ważny dział wiedzy fi lozofi cz-
nej, która jasno wykazuje fakt 
istnienia Boga. Potem popro-
szono mnie do małego poko-
iku. Rozmawiałem z młodym 
księdzem. Był to ks. Zdzisław 
Goliński. Zrobił na mnie bar-
dzo miłe wrażenie. Następnie 
odbyła się rozmowa z ks. rek-
torem Piotrem Stopniakiem. 
Oczywiście przyjął mnie do se-
minarium. […].

W mojej pamięci zapisały 
się głęboko pierwsze rekolek-
cje kleryckie. Prowadził je je-
zuita, ks. Dąbrowski. Jako ich 
pokłosie pozostała we mnie 
głoszona przez rekolekcjoni-
stę zasada świętej obojętności. 
Brzmi ona: cokolwiek, gdzie-
kolwiek i jakkolwiek będzie to-
czyło się twoje życie, masz wy-
konać swoje zadanie możliwie 
jak najlepiej, zachowując we-
wnętrzną pogodę ducha. Po-
wyższa zasada, wyrastająca 
z wiary w Opatrzność Bożą, 
zdawała pozytywny egzamin 
w moim życiu. Podczas tych 
rekolekcji usiłowałem rozwią-
zać ważny dla mnie problem 
powołania kapłańskiego. Na 
ten temat myślałem dużo już 

uprzednio. Szukałem odpo-
wiedzi, czy rzeczywiście Bóg 
mnie powołuje do swojej służ-
by. Powołanie to ujawnia się 
w życiu w różny sposób. Wie-
my, że Pan Jezus powoływał 
osobiście apostołów do pra-
cy kapłańskiej. Powołanie tego 
rodzaju jest konieczne także 

w naszych czasach. Znaki ta-
kiego powołania bywają różne. 
Najczęściej jest to pewnego ro-
dzaju głos wewnętrzny, jakieś 
wewnętrzne pragnienie i za-
miłowanie do funkcji kapłań-
skich. Rozpoznać prawdziwość 
tego głosu nie jest rzeczą ła-
twą. Dlatego konieczna jest 
modlitwa o Boże światło przed 
podjęciem decyzji. Oczywiście 
subiektywny osąd jeszcze nie 
wystarcza. Człowiek może się 
mylić. Dlatego ostateczną de-
cyzję podejmuje biskup. Ko-
rzysta oczywiście z informacji 
wychowawców seminaryjnych. 
Ci zaś, bliżsi klerykom, stają się 
często ich dobrymi doradcami. 
Do kapłaństwa konieczna jest 
też pewna miara uzdolnień in-
telektualnych. Najważniejszą 
jednak sprawą jest dobra in-

tencja służby Bogu i bliźnie-
mu oraz pragnienie uświęcenia 
siebie i innych ludzi.

W moim dotychczasowym 
życiu raczej trudno mi było do-
patrzeć się wyraźnych znaków 
powołania kapłańskiego. Jako 
dzieciak byłem przeciętnym 
chłopcem, także ministrantem. 
Pamiętam dzień mojej pierw-
szej komunii świętej. W moim 
domu rodzinnym panowała 
normalna atmosfera religijna. 
W okresie gimnazjum i liceum 
jednym z wykładanych przed-
miotów była także religia. Pre-
fektem był bardzo utalentowa-
ny ksiądz. Msza św. niedzielna, 
wówczas w gmachu szkol-
nym – był to normalny zwy-
czaj, zresztą w całym moim 
życiu. W ostatnim roku, bę-
dąc już w liceum, mieszka-
łem w internacie, prowadzo-
nym przez naszego prefekta. 
Było kilkudziesięciu uczniów 
z naszego męskiego gimna-
zjum. W internacie, własno-
ści diecezji katowickiej, gdyż 
nasze gimnazjum znajdowało 

się w Tarnowskich Górach na 
Górnym Śląsku, była kaplica, 
w której ks. prefekt odprawiał 
codzienną Mszę świętą. Bywa-
łem jego ministrantem, także 
gdy jako kapelan celebrował ją 
od czasu do czasu w pobliskim 

Szukałem 
odpowiedzi, czy 
rzeczywiście 
Bóg mnie 
powołuje do 
swojej służby

Konieczna 
jest modlitwa 
o Boże światło
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więzieniu. W internacie czu-
łem się bardzo dobrze, nawet 
lepiej niż poprzednio, miesz-
kając dwa lata w domu moje-
go stryjka i dalsze dwa lata na 
stancji w domach prywatnych. 
Byłem w owym czasie nor-
malnym katolikiem. Pamiętam 
moje bierzmowanie i modli-
twę, aby Bóg pokierował moim 

życiem tak, bym mógł być naj-
bardziej pożytecznym. O po-
wołaniu kapłańskim raczej nie 
myślałem. Łącznie z większo-
ścią moich szkolnych kolegów 
myślałem o służbie wojskowej. 
Co potem? To był jeszcze wiel-
ki znak zapytania.

W roku 1939 wybuchła 
wojna. Znalazłem się w domu 
rodzinnym. Na Śląsk już nie 
wracałem. Wiadomo, że Ślą-
zacy mieli do wyboru: albo 
służba w wojsku niemieckim, 
albo pobyt w obozie koncen-
tracyjnym. Dwóch moich naj-
bliższych szkolnych przyjaciół 
znalazło się w obozie zagła-
dy. Jeden z nich zakończył tam 
swoje życie, drugiego po dwu-
letnim w nim pobycie jako 
bardzo chorego zwolniono do 
domu. Inni koledzy jako żoł-
nierze niemieccy w większości 
przeżyli okres wojny.

Moje losy potoczyły się 
inaczej. Znalazłem się w ro-
dzinnej wsi, w ramach Gene-

ralnej Guberni, stanowiącej 
dla Rzeszy niemieckiej rezer-
wuar żywności i ludzi zdol-
nych do przymusowej pra-
cy w Niemczech. W naszym 
domu było nas czworo mło-
dych osób. Przymusowy wy-
jazd na roboty był wprost 
nieunikniony. Oczywiście bro-
niliśmy się przed tego rodzaju 
wyjazdem na wszelkie sposo-
by. Ponieważ uprawa tytoniu, 
ważnego dla wojska, chroni-
ła przed wywózką, stałem się 
jego plantatorem. Po pew-
nym czasie, gdy opanowałem 
za pomocą książki-samoucz-
ka względnie dobrze język nie-
miecki (w gimnazjum uczyłem 
się języka francuskiego), uda-
ło mi się znaleźć pracę w miej-
scowym urzędzie gminy. Ta 
praca zabezpieczała najpew-
niej przed przymusowym wy-
jazdem do Rzeszy niemieckiej. 
W tym też czasie syn mojej 
chrzestnej matki wprowadził 
mnie do Batalionów Chłop-
skich. Jako pracownik urzędu 
gminy byłem im bardzo po-
trzebny i użyteczny. Oczywi-
ście łączyło się to z wielkim 
ryzykiem utraty życia. Wszak 
cały poprzedni zespół pra-
cowników tegoż urzędu gmi-
ny aresztowano i wywieziono 
do obozu zagłady. Tego ro-
dzaju zagrożenie istniało za-
wsze. Nasza codzienność bie-
gła ustawicznie na granicy 
życia i śmierci. Ale rzeczywi-
stość miała też swoje zwykłe 
tory. Młodzi dojrzewali, two-
rzyły się narzeczeństwa, mał-
żeństwa. Taka ewentualność 
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stawała także przede mną. 
Czułem jednak, że to nie za-
pełni mi życia. Od czasu do 
czasu przeżywałem okresy 
pewnego zniechęcenia. Na-
zywałem to chandrą. Dzisiaj 
mówi się raczej o różnego ro-
dzaju stresach. Przeżycia tego 
rodzaju były przykre i uciąż-
liwe. Po prostu pojawiał się 
brak chęci do tej formy ży-
cia, jaką oferowała mi ówcze-
sna rzeczywistość. Szukając 
rozwiązania tego problemu, 
zaświtała mi myśl: a może 
moje miejsce jest w semina-
rium duchownym? Dlatego 
po pokonaniu pewnych trud-
ności, związanych z moim 
odejściem z pracy w urzędzie 
gminy, znalazłem się w Semi-
narium Duchownym w Lubli-

nie. W tym to zakładzie zni-
kły dawne chandry. Dokonała 
się we mnie pewnego rodza-
ju przemiana natury intelektu-
alnej i moralnej. U stóp Matki 
Bożej Częstochowskiej, w Jej 
obrazie w naszej seminaryjnej 
kaplicy, krystalizowało się po-
woli moje powołanie kapłań-
skie. Tam też zapadła osta-
teczna decyzja: Panie Jezu, 
pragnę Ci służyć jako Twój ka-
płan, choć wiem, że nie jestem 
tego godzien. Moje pragnie-
nie złożyłem na ręce Matki 
Bożej. Z Nią byłem związany 
od zawsze modlitwą różańco-
wą. Myślę, że coś z pobożno-
ści maryjnej przejąłem od mo-
jej ziemskiej matki, o której 
mogę mówić tylko z wielkim 
szacunkiem i miłością. Ona 
to po wielu latach oświadczy-
ła mi, że w moim dzieciństwie 
oddała mnie w ręce Matki Bo-
żej. Ale pamiętam także jej 
słowa z okresu mojego poby-
tu w seminarium: cieszę się, że 
jesteś w seminarium, ale gdy-
byś z niego wystąpił, nie po-
wiem ci złego słowa.

Moje pragnienie 
złożyłem 
na ręce 
Matki Bożej

Piszę tak wiele o moim po-
wołaniu, gdyż jest to sprawa, 
z którą każdy kleryk musi się 
uporać. Przeciętnie połowa 
kandydatów do kapłaństwa re-
zygnuje z tej drogi życia. Nie 
świadczy to, że są gorsi pod 
względem moralnym od swo-
ich kolegów. Po prostu przy-
chodzi refl eksja, że kapłań-
stwo nie jest dla mnie. Jako 
późniejszy wieloletni prefekt 
i wicerektor naszego semina-
rium, znam tego rodzaju decy-
zje. Starałem się odchodzącym 
pomagać w wyborze właściwej 

A może moje 
miejsce jest 
w seminarium 
duchownym?
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dla nich drogi życia. Odcho-
dzili nie jako wyrzuceni. Była 
to ich osobista decyzja. Cza-
sem bywały kłopoty, ale ra-
czej z ich rodzicami. Pamię-
tam taki przypadek, że młody 
człowiek chciał wstąpić do se-
minarium. Rodzice obmyślili 
dla niego jednak inną szacow-
ną karierę. Został lekarzem. 
Ale brak mu było powołania 
do tego wartościowego zresztą 
zawodu. Czuł się nie na swo-
im miejscu. I już jako dorosły 
człowiek, jako lekarz, ukoń-
czył studia teologiczne i zo-
stał kapłanem. Pracuje obec-

nie jako duszpasterz bardzo 
ofi arnie i skutecznie. Myślę, 
że jest zadowolony ze swej ak-
tualnej drogi życia. Drugi pa-
miętny dla mnie przypadek − 
to historia pewnej dziewczyny. 
Wbrew woli rodziców wstąpiła 
do zakonu. Rodzice przyjecha-
li do mnie, już jako lubelskiego 
biskupa, ze skargą: nasza cór-
ka zwariowała, gdyż wstąpiła 
do zakonu. Trzeba ją ratować. 
Ratowałem oczywiście, ale ra-
czej owych niemądrych rodzi-
ców. I tego rodzaju przypadki 
zdarzają się czasem w naszym 
społeczeństwie. […]

Cieszę się, że 
jesteś w semi-
narium
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Nauka chrześcijańska po-
daje, że każdy człowiek 

już w chwili swojego poczęcia 
otrzymuje od Boga dar, któ-
ry jest jednocześnie zadaniem 
na całe życie – powołanie. Nie 
jest on tajemniczy, ukryty, nie-
jawny, gdyż Bóg wzywa czło-
wieka bardzo osobiście, woła 
po imieniu, aby ten obrał kurs 
na Jego Królestwo i był wiecz-
nie szczęśliwy. Całe nasze ży-
cie jest więc wypełnione reali-
zacją powołania, odpowiedzią 
na Boże wołanie. Tak też było 
i w moim przypadku, czym 
pragnę się podzielić w tym 
świadectwie.

Chyba w każdym biblijnym 
przykładzie powoływania, za-
pewne oprócz Matki Bożej, 
istotnym momentem było na-
wrócenie się człowieka do 
Boga. Moje nawrócenie doko-
nało się w liceum. Mój kontakt 
z Panem Bogiem załamał się 
bowiem na początku gimna-
zjum. Towarzyszący mi wów-
czas irracjonalny lęk przed 
spowiedzią sprawiał, że dla 

Powołanie – wołanie 

po imieniu

własnej wygody odkładałem ją 
w czasie. Co prawda, rutynowo 
odbywałem ją przed Bożym 
Narodzeniem i Wielkanocą, 
ale zaraz potem wracałem do 
starego myślenia. Bóg w tym 
czasie był wobec mnie bardzo 
cierpliwy, objawiał to przez 
księży, których stawiał na mo-
jej duchowej drodze. Gdy pa-
trzę na to z perspektywy czasu, 
wydaje mi się to bardzo ważne. 
Myślę, że gdyby nie kapłani, o 
wiele trudniej byłoby mi ujrzeć 
prawdziwe oblicze Boga. Choć 
na zewnątrz starałem się być 
bez zarzutu, moje serce cho-
rowało. Rewolucja, bo każ-
de nawrócenie jest rewolucją, 
przyszła do mnie nie tak, jak 
wiele z nich w historii: z cha-
osem, ofi arami, anarchią. Jej 
początek to jedne ze zwyczaj-
nych adwentowych rekolekcji. 
Do dziś pamiętam, jak ksiądz 
zwrócił się do nas, młodych, ze 
słowami, że jeśli boimy się na-
wrócenia, to chociaż raz spró-
bujmy się na nie zdobyć ze 
zwykłej chęci zyskania czegoś 
w życiu. Zobaczymy wtedy, że 

Bóg tym, którzy do Niego się 
uciekają, da stokroć więcej, niż 
się spodziewali. Spróbowanie 
przecież niewiele kosztuje. Te 
słowa trafi ły jakoś do mojego 
serca, ale jeszcze przez ponad 
pół roku nie wydawały żad-
nych owoców, jak ziarno, które 
wpadłszy w ziemię, nie od razu 
zaczyna kiełkować.

Teraz ważna dygresja na te-
mat tego, jak nawrócenie przy-
szło do mnie ścieżką Matki Bo-
żej. Otóż w moim rodzinnym 
mieście, Chełmie, praktycznie 
w samym jego centrum, na wy-

Artur Grzywaczewski 
alumn IV roku

Bóg wzywa 
człowieka bar-
dzo osobiście

Istotnym 
momentem było 
nawrócenie się
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sokim wzniesieniu znajduje się 
bazylika Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. Gdy miałem 
9 lat, a więc w roku, w którym 
przyjąłem pierwszą komunię 
św., zostałem w tym koście-
le ministrantem. Chociaż póź-
niej miałem problemy z życiem 
sakramentalnym, to jednak ni-
gdy nie przestawałem służyć 
przy ołtarzu Chrystusa. Tak 
jak Jezus w Ewangelii zasiadał 
do stołu z celnikami i grzesz-
nikami, tak zasiadał i ze mną, 
choć ja nic z tego stołu nie bra-
łem, rozumując, że jestem nie-
godny. Wiem, że ktoś, kto słu-
ży przy ołtarzu, powinien mieć 
oczyszczone serce, również 

wtedy tak to czułem, ale fakt, 
że Jezus nigdy nie zabronił mi 
przychodzić do siebie tak bli-
sko, wydaje mi się niezwykle 
ważny w moim nawróceniu. 
W chełmskiej bazylice w mie-
siącach, w których miały miej-
sce objawienia maryjne w Fa-
timie, każdego trzynastego 
dnia miesiąca odprawiane jest 
nabożeństwo różańcowe, zwa-
ne potocznie różańcem fatim-
skim. Pamiętam, jak pewnego 
dnia, w sierpniu, pracując na 
działce przy pieleniu grządek, 
powróciły do mnie, nie wiado-
mo dlaczego, słowa ze wspo-
mnianych już wcześniej re-
kolekcji. Wtedy właśnie przy 
zwykłej codziennej pracy pod-
jąłem decyzję, że spróbuję się 
zmienić. Jako że często cho-
dziłem na nabożeństwa fatim-
skie, postanowiłem skorzystać 
z tej okazji, dobrze się wyspo-
wiadać i zacząć systematyczne 
życie sakramentalne. Od tam-

tego momentu spowiadam się 
już regularnie. Wiem, że jest to 
łaska Boża, bo w niewyjaśnio-
ny dla mnie sposób lęk przed 
sakramentem pokuty i pojed-
nania zniknął z dnia na dzień. 
Widzę w tym znak opieki Ma-
ryi i wierzę, że to Ona miała 
szczególny udział w moim na-
wróceniu.

Dlaczego tyle miejsca po-
święciłem opisowi mojej meta-
noi? Ponieważ uważam, że nie 
byłoby mojego wstąpienia do 
seminarium, gdyby nie tamto 
wydarzenie. Wołanie Pańskie 
nie wpływa na człowieka au-
tomatycznie, wymaga od niego 
pewnego wysiłku, musi mieć 
coś, o co mogłoby się zacze-
pić, aby słowo nie powróciło 
do Boga bezowocnie. Dlatego 
właśnie tak istotny wydaje mi 
się wpływ nawrócenia na roze-
znawanie powołania.

W tamtym okresie życia 
nie wiedziałem jeszcze, jak po-
toczą się moje losy. Bardzo lu-
biłem nauki ścisłe, myślałem 
o farmacji, potem o studiowa-

Nawrócenie 
przyszło do 
mnie ścieżką 
Matki Bożej

Wołanie Pańskie 
nie wpływa 
na człowieka 
automatycznie, 
wymaga od 
niego pewnego 
wysiłku
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niu chemii. Sympatyzowałem 
z jedną z koleżanek. A jednak 
znalazłem się w seminarium. 
Jak to możliwe? Znowu poja-
wiła się w moim życiu Matka 
Boża. Odwiedziłem ją w sank-
tuarium jasnogórskim jesz-
cze podczas moich egzaminów 
maturalnych. Ksiądz wika-
riusz zorganizował wyjazd dla 
grupy młodych do duchowej 
stolicy Polski. Wiązało się to 
z zaplanowanym w Często-
chowie spotkaniem modlitew-
nym wspólnoty charyzmatycz-
nej Mamre. Postanowiłem, że 
wezmę w nim udział, ale udam 
się tam z intencją, by ten wy-
jazd był dla mnie pielgrzymką, 
a nie tylko zwykłą wycieczką, 
okraszoną wątkiem religijnym. 
Poprosiłem też Pana Boga, aby 
wskazał mi w tym czasie moją 
życiową drogę.

Starałem się gorliwie mo-
dlić, wytężałem słuch ducho-
wy na Boży głos, podejmo-
wałem refl eksję nad słowem 
Bożym i moim życiem. Nie 
w moich wysiłkach jednak na-
leży szukać sukcesu odkry-
cia powołania. Bóg ponownie 
mnie zaskoczył swoim działa-
niem. Otóż jednym z punktów 
spotkania odbywającego się 

w katedrze częstochowskiej 
była modlitwa prowadzo-
na przez księdza egzorcystę 
w różnych intencjach. Jedna 
z nich dotyczyła osób powo-
łanych do kapłaństwa i ewan-
gelizacji. Może to zabrzmi 

nieco naiwnie, ale po jej wy-
powiedzeniu ksiądz egzorcysta 
dmuchnął w mikrofon, nawią-
zując w ten sposób do tchnie-
nia Ducha Świętego. Stojąc 
w pewnej odległości od pro-
wadzącego modlitwę, odczu-

Starałem się 
gorliwie modlić,
wytężałem 
słuch duchowy 
na Boży głos
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łem na sobie powiew wiatru, 
który – ku mojemu zaskocze-
niu – sprawił, że upadłem na 
posadzkę. Nie byłem jedynym, 
którego spotkało coś podobne-
go. Później dowiedziałem się, 
że był to tzw. spoczynek w Du-
chu Świętym, który to dar wy-
stępuje we wspólnotach cha-
ryzmatycznych. Pamiętam, że 
tego wieczoru czułem się tak, 
jakbym z emocji unosił się kil-
ka centymetrów nad ziemią. To 
doświadczenie bezpośrednio 
sprawiło, że podjąłem decyzję 
o wstąpieniu do seminarium. 
Czekający mnie po powrocie 
do domu ostatni egzamin ma-
turalny to była moja ulubiona 
chemia, więc bez szczególnego 
stresu mogłem myśleć o prze-
niesieniu się wkrótce w semi-
naryjne mury.

Ktoś, kto czyta to świa-
dectwo, może zapytać, dlacze-
go w moim życiu nie wyda-
rzyło się nic, co obróciłoby je 
o 180 stopni. Raczej normalna 

droga, krok za krokiem. Tak-
że w wydarzeniu z Częstocho-
wy nie było przecież nic decy-
dującego. Owszem przeżyłem 
coś, co może nie zdarza się na 
co dzień i nie jest dane każdej 
osobie, ale wśród charyzma-
tyków występuje dość często, 
a nie wszyscy od razu biegną, 
by się zapisać do seminarium. 
Bardziej znaczące jest zatem 
to, że jest ktoś – Bóg – kto 
słucha pragnień mojego ser-
ca, wysłuchuje próśb, kto chce, 
abym nie zmarnował mojego 
życia i był szczęśliwy. To uni-
wersalny wniosek, który pły-
nie z mojej historii. Choć nie 

wiem, co zaplanował dla mnie 
Bóg na jutro, to przekonu-
ję się jednak, że kto ryzykuje 
dla Niego i idzie bez zbędnych 
kalkulacji Jego drogą, zyskuje 
o wiele więcej, niż może sobie 
wymarzyć. Od tamtego czasu 
trwa najwspanialsza przygo-
da mojego życia i choć nie jest 
ona zawsze słodka, to szcze-
rze ufam, że wierność począt-
kowemu wezwaniu, wezwaniu 
mnie przez Boga po imieniu, 
znajdzie kontynuację w Chrys-
tusowym kapłaństwie, a fi nał 
w niebie. 

Jest ktoś – Bóg – kto słucha 
pragnień mojego serca, 
wysłuchuje próśb, kto chce, abym 
nie zmarnował mojego życia 
i był szczęśliwy



Modlitwa jubileuszowaModlitwa jubileuszowa
w roku 300-lecia

Seminarium Duchownego w Lublinie

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie! 

Ty pragniesz zbawić ludzi i dlatego założyłeś 

Kościół jako wspólnotę sióstr i braci zjednoczonych 

w Twojej miłości.

Umacniaj całe prezbiterium naszej archidiecezji, 

aby wszyscy jego członkowie byli kapłanami według 

Twego Serca.

W Roku Jubileuszowym zawierzamy Ci naszą se-

minaryjną wspólnotę. Naucz nas wytrwale kroczyć za 

Tobą drogą powołania i z radością głosić światu Ewan-

gelię.

Tobie polecamy ludzi dobrej woli, którzy wspierają 

nasze seminarium swoimi modlitwami i ofi arami. Bądź 

nagrodą dla wszystkich troszczących się o przyszłość 

Kościoła.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!

Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!

Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami!

Błogosławiony Antoni Zawistowski – módl się za nami!




