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Nowa ewangelizacja... to 
hasło, które od wielu lat 

dociera do naszych uszu. Sły-
szy się o niej podczas litur-
gii i spotkań grup duszpa-
sterskich, omawia się ją na 
uniwersyteckich wykładach, 
odmienia przez wszystkie 
przypadki w środkach społecz-
nego przekazu. W archidiece-
zji lubelskiej od 2013 r. pręż-
nie działa Zespół ds. Nowej 
Ewangelizacji, specjalnie do 
tego ustanowieni ewangeliza-
torzy przeprowadzają misje we 
wszystkich parafiach, a Matka 
Boża spoglądająca troskliwie 
z latyczowskiego obrazu od-
biera cześć jako Patronka No-
wej Ewangelizacji.

Czym jest nowa ewangeli-
zacja? Kogo dotyczy? Czy jest 
dzisiaj potrzebna? A jeśli tak, 
to w jaki sposób ją realizo-
wać? Tegoroczny, dwudziesty 
trzeci już numer „Itinerarium”, 
który z radością oddajemy 
w ręce Czytelników, stanowi 
pomoc w poszukiwaniu od-
powiedzi na te i im podobne 
pytania. Jest także próbą od-

powiedzi na pytanie: W jakiej 
relacji pozostają ze sobą lubel-
skie SEMINARIUM I NOWA 
EWANGELIZACJA? Dlatego  
też kolejne bloki tematycz-
ne pozwalają obserwować, jak 
teoretyczna wizja nowej ewan-
gelizacji przekłada się na jej 
praktyczną realizację i w jakie 
przykłady niezwykłych osób 
zaangażowanych w głoszenie 
Dobrej Nowiny współczesne-
mu człowiekowi seminarzyści 
mieli okazję się wpatrywać.

Pierwsza część tego nume-
ru rzuca więc promień światła 
na teoretyczny fundament re-
alizowanego w Kościele dzie-
ła nowej ewangelizacji. Alumn 
Mateusz Godek przypomi-
na dokumenty Magisterium  
Ecclesiae, które uzasadnia-
ją konieczność i określają kie-
runek tego dzieła. Nauczanie  
bł. Pawła VI i św. Jana Pawła II  
w naturalny sposób znajdu-
je kontynuację w myśli papie-
ża Franciszka. O wizji nowej 
ewangelizacji i charakterysty-
ce ewangelizatora w nauczaniu 
obecnego Ojca Świętego pi-
sze Adrian Komorowski. Cie-
kawym uzupełnieniem rozwa-
żań nad warstwą teoretyczną 
nowej ewangelizacji jest rela-
cja Mateusza Godka z dysku-
sji przeprowadzonej przez kle-
ryków lubelskiego seminarium. 
Zapis rozmowy uwidacznia 
klerycki punkt widzenia oma-
wianego problemu, różniący 

się nieco od spojrzenia ks. Mi-
chała Zybały, koordynatora ds. 
nowej ewangelizacji w archi-
diecezji lubelskiej, którego ar-
tykuł stanowi pewnego rodza-
ju łącznik pierwszego działu 
z kolejnym.

Część druga „Itinerarium” 
ukazuje sposoby realizowa-
nia dzieła nowej ewangelizacji 
w archidiecezji lubelskiej oraz 
rodzaje zaangażowania semi-
narzystów w głoszenie Dobrej 
Nowiny o Chrystusie. Nie spo-
sób w tym kontekście przemil-
czeć tematu misji „Przyjdź do 
źródła”, które są prowadzo-
ne przez duchownych i świec-
kich ewangelizatorów w kolej-
nych parafiach naszej diecezji. 
Potrzebę i istotę tych misji wy-
jaśnił abp Stanisław Budzik 
podczas uroczystej Mszy św., 
kiedy oficjalnie ustanowił i po-
słał lubelskich ewangelizato-
rów. Kolejnym przykładem 
nowej ewangelizacji w prak-
tyce są rekolekcje oazowe Ru-
chu Światło-Życie. O swoich 
doświadczeniach związanych 
z tego rodzaju rekolekcjami 
pisze dk. Marek Stolarz. Cie-
kawym przejawem głoszenia 
Ewangelii jest muzyczna dzia-
łalność alumnów naszego se-
minarium. Tajemnicę ewange-
lizacji za pomocą nut przybliża 
Adrian Komorowski. Klerycy 
angażują się także w inicjaty-
wy ewangelizacyjne realizowa-
ne poza terenem archidiecezji. 

Maciej Molicki 
redaktor wydania

 Teoria, praktyka, ludzie
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Barwne, a jednocześnie nie-
zwykle poruszające wspo-
mnienia z wakacyjnego poby-
tu na Przystanku Jezus spisał 
Jan Tadyniewicz.

Gdy mówimy o nowej 
ewangelizacji, często przesu-
wają się w naszej pamięci po-
staci konkretnych osób, mają-
cych ogromne doświadczenie 
w głoszeniu Dobrej Nowiny 
współczesnemu człowiekowi. 
Niektóre z owych żywych  
ikon nowej ewangelizacji go-
ściły w lubelskim seminarium, 
rozmawiały z alumnami i po-
zostawiły w sercach słuchaczy 
bezcenne przesłanie. Pierw-
szą z nich jest niewątpliwie 
francuski duchowny o. Da-
niel Ange, założyciel pierwszej 
Katolickiej Międzynarodowej 
Szkoły Modlitwy i Ewange-
lizacji w Europie „Młodość- 

-Światło”. Kolejną ikoną nowej 
ewangelizacji jest hiszpański 
artysta Kiko Argüello – ini-
cjator Drogi Neokatechume-
nalnej, której wspólnoty roz-
siane są po całym świecie. 
Innym niezapomnianym go-
ściem lubelskiego semina-
rium był meksykański teolog 
José H. Prado Flores – zało-
życiel międzynarodowej sie-
ci Szkół Ewangelizacji Święte-
go Andrzeja. Również Ralph 
Martin – amerykański teo-
log, pionier i animator Odno-
wy Charyzmatycznej w Koś-
ciele katolickim – pozostawił 
naszym alumnom swoje prze-
słanie. Za rodzimą ikonę no-
wej ewangelizacji można – 
naszym zdaniem – uznać  

ks. bp. Grzegorza Rysia, któ-
ry jesienią 2013 r. prowadził 
w lubelskim seminarium reko-
lekcje. Oddajemy więc w ręce 
Czytelników zapisy spotkań 
alumnów i wychowawców 
z tymi niezwykłymi świadka-
mi wiary, ufając, że rozszerzą 
one perspektywę spojrzenia 
na zagadnienie nowej ewan-
gelizacji.

W dziale zatytułowa-
nym Zza seminaryjnej furty 
jak zwykle znajdziemy semi-
naryjne kalendarium. Relację 
z najważniejszych dla nas wy-
darzeń minionego roku przy-
gotował alumn Szymon Ma-
jewski. Z uwagi na zmiany 
personalne, jakie naturalnym 
porządkiem rzeczy zachodzą 
w gronie wychowawców semi-
naryjnych, prezentujemy aktu-
alnie pracujący zespół forma-
torów. Zamieszczamy także 
wystąpienie nowego rekto-
ra Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Lublinie 
ks. dr. hab. Jarosława R. Mar-
czewskiego, które wygłosił on 
w dniu inauguracji roku aka-
demickiego 2015/2016, przed-
stawiając obecny stan naszej 
wspólnoty i planowane kie-
runki wysiłku formacyjnego. 
Miniony rok przechodzi do 
historii, naznaczony między 
innymi wyborem dr. Andrze-
ja Dudy na Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. Drukujemy 
specjalny list Pana Prezyden-
ta skierowany do społeczności 
naszego seminarium na oko-
liczność uroczystego rozpo-
częcia kolejnego roku formacji.

Dział zamykający kolej-
ny numer „Itinerarium” tra-
dycyjnie już został zatytuło-
wany Powołanie i powołani. 
Stanowi on wyraz naszej tro-
ski o rodzące się i dojrzewają-
ce powołania do kapłaństwa. 
Znajdziemy w nim trzy intere-
sujące świadectwa. Pierwsze to 
refleksja ks. prefekta Grzego-
rza Bogdańskiego, z wdzięcz-
nością wspominającego osobę 
pewnego gorliwego duszpa-
sterza, który niepostrzeżenie 
z boiska piłkarskiego przy-
prowadził go do prezbiterium 
i włączył do Liturgicznej Służ-
by Ołtarza. Autorem kolej-
nego świadectwa jest alumn 
Artur Grzywaczewski, który 
zaangażowaniem w prace se-
minaryjnej grupy powołanio-
wej spłaca pewnego rodzaju 
dług wdzięczności, uświada-
miając nam potrzebę doświad-
czenia Bożej prawdy, dobra 
i piękna. Trzecie świadectwo, 
należące do Grzegorza Jarmo-
sza, przypomina o kryzysach, 
jakie mogą pojawiać się w ser-
cu seminarzysty, ale również 
o ożywczej mocy adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

Wszystkim, którzy bio-
rąc do ręki ten numer „Itine-
rarium”, ciepłą myślą ogarnia-
ją nasze seminarium, życzymy 
obfitości Bożej łaski i owocnej 
lektury!
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Termin „nowa ewangeli-
zacja” bardzo często jest 

używany zarówno przez dusz-
pasterzy, jak i świeckich zaan-
gażowanych w życie Kościoła. 
Jednak czy osoby te posłu-
gują się nim świadomie? Bez 
względu na to, czy zagadnienie 
nowej ewangelizacji jest właś-
ciwie rozumiane, czy też nie, 
jest godne głębszego namysłu. 
Pomocą w podjętej refleksji 
będą dokumenty Kościoła do-
tyczące tej problematyki.

Co to jest ewangelizacja

Przed omówieniem za-
gadnienia nowej ewangeliza-
cji warto zatrzymać się nad 
samym pojęciem „ewangeli-
zacja”. Na temat ewangelizacji 
Kościół wypowiadał się w swo-
im oficjalnym nauczaniu wie-
lokrotnie. Jednym z głównych 
dokumentów odnoszących się 
do ewangelizacji jest adhor-
tacja apostolska papieża Paw-
ła VI o ewangelizacji Evangelii 
nuntiandi. W tym dokumen-
cie papież dotknął istoty ewan-
gelizacji: „Ewangelizację moż-
na określić jako pokazywanie 
Chrystusa Pana tym, którzy 
Go nie znają, jako kaznodziej-
stwo, katechizację, chrzest 
i udzielanie innych sakramen-
tów” (nr 17). Wynika z tego, 

że ewangelizacja jest zagadnie-
niem bardzo szerokim, w zasa-
dzie odnosi się do całej działal-
ności Kościoła. Kontynuując 
tę myśl, Paweł VI dodał, że nie 
jest możliwe znalezienie de-
finicji, która w pełni wyrazi-
łaby, czym jest ewangelizacja, 
a to z powodu wielostronno-
ści i dynamiki rzeczywisto-
ści, jakie ewangelizacja w sobie 
zawiera. Ewangelizacja – zda-
niem Pawła VI – jest zagadnie-
niem wieloaspektowym.

Chrystus – 
Pierwszy Ewangelizator

Mimo że adhortacja Evan-
gelii nuntiandi nie dała jednej 
obowiązującej w Kościele de-
finicji ewangelizacji, to jednak 
potwierdziła konieczność gło-
szenia Ewangelii – co jest nie-
odłącznym elementem ewan-
gelizacji. Co więcej, ukazała 
najlepszego Ewangelizatora – 
Chrystusa. Adhortacja zwró-

ciła uwagę na wieloaspektową 
działalność ewangelizacyjną 
Chrystusa. Podkreśliła, że Je-
zus został posłany, aby głosić 
Dobrą Nowinę. Chrystus pod-
czas swojego ziemskiego życia 
przepowiadał prawdę o kró-
lestwie Bożym i możliwości 
zbawienia każdego człowieka. 
Jednakże papież zwrócił uwa-
gę nie tylko na przepowiada-
ne przez Mesjasza słowo, ale 
także na świadectwo życia,  
potwierdzające autentyczność 
głoszonej nauki.

Odpowiedzialność Kościoła 
za ewangelizację

Dzieło ewangelizacji nie 
zakończyło się wraz ze wstą-
pieniem Chrystusa do nieba. 

Nowa ewangelizacja  
w dokumentach Kościoła

Mateusz Godek   
alumn V roku

Ewangelizację można określić  
jako pokazywanie Chrystusa Pana 
tym, którzy Go nie znają, jako kaz-
nodziejstwo, katechizację, chrzest  
i udzielanie innych sakramentów.
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Jak zauważył Paweł VI w Evan-
gelii nuntiandi, zostało ono 
powierzone apostołom, którzy 
stanowią fundament Kościoła. 

Mówiąc o tej prawdzie, papież 
odwołał się do słów Chrys-
tusa skierowanych do apo-
stołów: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody” (Mt 28,19). 
Te słowa Zbawiciela świadczą 
o przekazaniu odpowiedzial-
ności za dzieło ewangelizacji 
Kościołowi. Jednak – zdaniem 
Pawła VI – Kościół jest odpo-
wiedzialny za głoszenie praw-
dy o Chrystusie nie tylko tym, 
którzy tej prawdy nie słyszeli, 
ale również samemu sobie, 
czyli wszystkim wiernym.

Na czym polega 
nowa ewangelizacja

Przedmiot ewangelizacji od 
pierwszych wieków Kościoła 

jest niezmienny. Przepowia-
dana prawda o Chrystusie 
jako Zbawicielu i Odkupicie-
lu człowieka pozostaje ciągle 
taka sama, niezależnie od cza-
sów. Wciąż aktualny jest fakt, 
że Bóg kocha człowieka i dla 
Jego zbawienia wydał swojego 
Syna. Od początku istnienia 
Kościoła głoszona jest prawda 
o męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Niezmien-
ne jest również to, że grzech 
człowieka nigdy nie będzie 
większy od Bożego Miłosier-
dzia. Niezmienna jest prawda, 
że w Kościele człowiek otrzy-
muje pełnię środków zbaw-
czych. Jeżeli prawda objawio-
na jest ciągle taka sama, to co 
nowego jest w nowej ewange-
lizacji?

Odpowiedź na to pytanie 
można znaleźć w nauczaniu 
papieża Jana Pawła II. Zagad-
nienie to podjął on na Kon-
ferencji Episkopatu Amery-
ki Łacińskiej podczas podróży 
apostolskiej na Haiti w 1983 r.  
Zwracając się do biskupów, 
papież scharakteryzował no- 
wą ewangelizację. Wskazał 
na nowy zapał, nowe me-
tody i nowe środki wyrazu. 
Z wypowiedzi papieża wyni-
ka, że istota ewangelizacji się 
nie zmienia. Zmienia się tylko 
sposób jej realizacji.

Kto dzisiaj może być nowym 
ewangelizatorem

Święty Jan Paweł II nie 
ograniczył się do jednorazo-
wego scharakteryzowania za-

Ojciec Święty Paweł VI
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gadnienia nowej ewangeliza-
cji. Zagadnienie to poruszał 
on wielokrotnie. Znaczącym 
dokumentem papieskim jest 
posynodalna adhortacja apo-

stolska Christifideles laici, mó-
wiąca o posłannictwie wier-

nych świeckich w świecie. 
W tej adhortacji papież zazna-
czył, że wierni świeccy na mocy 
chrztu biorą udział w proroc-
kim posłannictwie Chrystusa, 
a co za tym idzie, mogą brać 
udział w nowej ewangelizacji. 
Dokument mówił o świeckich 
w kontekście nowej ewan-
gelizacji w następujący spo- 
sób: „Do nich w szczególno-
ści należy świadczenie o tym, 
jak wiara chrześcijańska daje 
jedyną pełną odpowiedź, któ-
rą wszyscy mniej lub bar-
dziej świadomie przyjmują 
i której pragną, na problemy 
i nadzieje, jakie życie stawia 
przed każdym człowiekiem 
i każdym społeczeństwem” (nr 
34). Papież nauczał, że wier-
ni mogą brać udział w dziele 
nowej ewangelizacji dopiero 
po spełnieniu pewnego warun-

ku. Tym warunkiem jest zgod-
ność własnego życia z Ewan-

gelią. W przypadku wiernego, 
którego życie odbiega od stan-
dardów wyznaczanych przez 
nauczanie Chrystusa, działal-
ność ewangelizacyjna nie bę-
dzie skuteczna. W takiej sy-
tuacji nie pomoże nawet nowy 
zapał, środki czy metody.

Ojciec Święty Jan Paweł II

Istota 
ewangelizacji 
się nie zmienia. 
Zmienia się 
tylko sposób 
jej realizacji.

Warunkiem 
prowadzenia 
nowej 
ewangelizacji 
jest zgodność 
własnego życia 
z Ewangelią.
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Nowa ewangelizacja? Moż-
na by powiedzieć – nuda, 

bo czy można napisać coś cie-
kawego na temat tak często po-
dejmowany w dzisiejszych cza-
sach? Wydaje się, że nie. Mimo 
to papież Franciszek w swoim 
programowym dokumencie 
poruszył właśnie problematykę 
głoszenia Ewangelii we współ-
czesnym świecie. Adhortacja 
Evangelii gaudium na pierwszy 
rzut oka nie wydaje się jakimś 
novum w nauczaniu Kościoła. 
Uważna lektura papieskiego 
dokumentu pozwala jednak 
dostrzec jego wręcz rewolucyj-
ny charakter.

Evangelii gaudium – 
rewolucja?

Nowa ewangelizacja w jej 
potocznym rozumieniu spro-
wadza się najczęściej do or-
ganizowania makroeventów. 
Chodzi o zrobienie dużego 
wydarzenia z Ewangelią w tle. 
Istotne, aby była oświetlona 
scena, fajerwerki, tłumy mło-
dzieży i potężny pijar w me-
diach. Ideał ewangelizatora 
w tym przypadku to kreatyw-
na osoba, czasem bezkrytycz-
na, ale mająca to „coś”. Moc 
łaski Bożej i osobista więź 
ewangelizatora z Jezusem 
schodzą na dalszy plan.

Obraz ewangelizatora  
wyłaniający się z Evange-
lii gaudium jest zupełnie 
inny. Kluczem do zrozumie-
nia papieskiego przesłania 

jest uchwycenie relacji mię-
dzy działalnością człowieka 

określaną mianem „ewange-
lizowania”, a doświadczeniem 
bycia osobą zewangelizowaną. 
W byciu zewagnelizowanym 
„chodzi o to, byśmy pozwo-
lili przemieniać się w Chrys-
tusie dla stopniowego ży-
cia «według Ducha» (Rz 8,5)” 
(Evangelii gaudium, nr 162). 
Natomiast ewangelizacja to 
„miłowanie Boga królujące-
go w świecie. W takiej mierze, 
w jakiej zdoła On królować 
między nami” (Evangelii gau-
dium, nr 180). Papież Franci-
szek przypomniał, że aktywną 

Nowa ewangelizacja  
według papieża Franciszka

Adrian Komorowski  
alumn V roku

Chodzi o to, 
byśmy pozwolili 
przemieniać się 
w Chrystusie 
dla stopniowego 
życia „według 
Ducha” (Rz 8,5).

Ojciec Święty Franciszek
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ewangelizację poprzedza za-
wsze przemieniające spotka-
nie człowieka z Chrystusem. 
Ewangelizacja jest drogą miło-
ści, którą „poprzedza zawsze 
dar […]. Przybranie na dzie-
ci, jakie Ojciec ofiaruje bez-
interesownie, oraz inicjatywa 
daru Jego łaski są warunkiem 
i stwarzają możliwość tego 

stałego uświęcania, które po-
doba się Bogu i przynosi Mu 
chwałę” (Evangelii gaudium, 
nr 162). W świetle nauczania 
papieża Franciszka, o byciu 
ewangelizatorem nie przesą-
dzają jakieś wybitne umiejęt-
ności danego człowieka, ale 
fakt przyjęcia przez niego sa-
moudzielającego się Chrys-
tusa i życia Jego nauką. Ewan-
gelizator nie jest animatorem 
zabawiającym młodzież. To 
świadek Bożej miłości w swo-
im otoczeniu. Miernikiem au-
tentyzmu ewangelizatora jest 
braterska miłość, którą oka-
zuje innym. Kto potrafi po-
chylić się nad Chrystusem 
obecnym w ubogich i cier-
piących, ten prawdziwie jest 
świadkiem królestwa Bożego 
na ziemi.

Ewangelizator – ten kto żyje 
miłością

Papieską refleksję na te-
mat nowej ewangelizacji moż-
na streścić słowami: przyj-
mij Jezusa i żyj Jego miłością 

w każdym czasie. Boża miłość 
nie jest dla wybranych, analo-
gicznie i ewangelizacja nie jest 
dla innych, lecz dla ciebie. Nie 
jest ważny wiek, płeć czy sta-

tus społeczny, ważne jest, na 
ile żyje się radością Ewange-
lii Chrystusowej. Bożego kró-
lestwa nie tworzy się głośnymi 
happeningami. To królestwo 
buduje się codzienną miłością 
braterską.

Przyjmij  
Jezusa i żyj 
Jego miłością.
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W pewne piątkowe popo-
łudnie grupa alumnów 

Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Lublinie dys-
kutowała na temat nowej 
ewangelizacji. Podczas roz-
mowy próbowali oni odpowie-
dzieć na kilka pytań: Czym dla 
nich osobiście jest nowa ewan-
gelizacja? Kto może ewangeli-
zować? Czy można nauczyć się 
ewangelizacji? Dlaczego świat 
nie jest jeszcze zewangelizo-
wany? W jaki sposób oni sami 
mogą stać się ewangelizatora-
mi?

Nowa ewangelizacja  
oczami alumnów

Czym dla ciebie jest nowa 
ewangelizacja?

Pierwsze z pytań dotyczy-
ło samego rozumienia poję- 
cia „nowa ewangelizacja”. Je-
den z alumnów zwrócił uwa-
gę na fakt, że Kościół ewan-
gelizuje cały czas poprzez 
sprawowanie sakramentów  
i katechizację. Dodał, że ewan-
gelizacja permanentna nie do-
ciera do ochrzczonych, którzy 
nie praktykują swojej wiary 
i w związku z tym potrzebne 
są nowe metody dotarcia do 

nich. Kolejny z rozmówców 
zaznaczył, że Ewangelia cią-
gle pozostaje ta sama, a nowa 
ewangelizacja wiąże się raczej 
z nowym zapałem misyjnym. 
Alumn zwrócił uwagę na dwa 
aspekty nowej ewangeliza-
cji: misję ad gentes, skierowa-
ną do tych, którzy jeszcze nie 
poznali Chrystusa, oraz po-

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

Mateusz Godek   
alumn V roku
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nowne ewangelizowanie tych, 
którzy już należą do Kościoła. 
Kolejny z kleryków stwier-
dził, iż nowa ewangelizacja 
nie zawsze musi być utożsa-

miana z nowinkami. Zwrócił 
uwagę, że przejawem nowej 
ewangelizacji może być rów-
nież odwoływanie się do tra-
dycyjnych form. Jako przykład 
podał Mszę św. w nadzwy-
czajnej formie rytu rzym-
skiego. Ostatni z rozmówców 
zwrócił uwagę na kontekst hi-
storyczny, w jakim zaczęto 
mówić o nowej ewangeliza-
cji. Zaznaczył, że zagadnienie 
nowej ewangelizacji jest owo-
cem oddolnych inicjatyw, któ-
re miały miejsce w Kościele 
i zostały dostrzeżone przez 
pasterzy.

Kto może ewangelizować?

Kontynuując refleksję o no- 
wej ewangelizacji, klerycy za-
stanawiali się, kto może być 
ewangelizatorem. Zdania były 
podzielone. Niektórzy z roz-
mówców uważali, że ewan-
gelizować może każdy. Jed-
nak pojawił się także głos, 
że ewangelizatorem może być 
jedynie osoba zewangelizo-

wana, gdyż warunkiem mó-
wienia o Bogu jest żywa rela-
cja z Chrystusem. Ostatecznie 
alumni doszli do wniosku, 
że każdy chrześcijanin jest po-
wołany do ewangelizowania, 
jednak warunkiem skuteczno-
ści ewangelizacji jest osobista 
relacja z Chrystusem.

Czy można nauczyć się  
ewangelizacji?

Alumni zastanawiali się 
również, czy można nauczyć 
się ewangelizowania. Snu-
jąc refleksję na ten temat, 
odwołali się do wcześniej-
szych przemyśleń i stwierdzili, 
że warunkiem skuteczności 

Nowa 
ewangelizacja 
nie musi być 
utożsamiana  
z nowinkami.

„...warunkiem mówienia o Bogu jest żywa relacja z Chrystusem”.
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przekazu ewangelicznego jest 
autentyzm wiary. Byli zgod-
ni co do faktu, że nie wystar-
czy sama znajomość metod. 
Jednak zwrócili uwagę na to, 
iż ważne są ogólne wskazów-
ki dotyczące sposobu dawania 

świadectwa. Jako najlepszą 
metodę nauki ewangeliza-
cji wskazali praktykowanie 
ewangelizacji. Zdaniem roz-
mówców nie można nauczyć 
się przekazywania wiary, po-

zostając wyłącznie na pozio-
mie teorii.

Dlaczego świat nie jest jeszcze 
zewangelizowany?

Klerycy rozważali, co jest 
powodem tego, iż świat nie 
jest jeszcze zewangelizowany. 
Jeden z alumnów stwierdził, 
że wiele osób nie doświadczy-
ło prawdziwej miłości Boga, 
a co za tym idzie, nie mogą 
się nią dzielić z innymi. Ko-
lejny z rozmówców zwró-
cił uwagę na fakt, iż oprócz 
ewangelizacji na świecie trwa 
antyewangelizacja, z powodu 
której wielu ludzi odchodzi 
od Boga. Następny uczest-
nik dyskusji odwołał się do 
słów kard. Josepha Ratzinge-
ra, którego zdaniem Kościół 
jest w lepszej sytuacji, gdy 
ma mniej członków, ale roz-
palonych miłością do Boga, 
niż wielu letnich wyznawców. 
Ostatecznie alumni doszli do 
wniosku, że polaryzacja w za-
kresie wiary sprzyja ewange-
lizacji.

W jaki sposób możemy stać się 
ewangelizatorami?

Ostatnie z poruszanych 
zagadnień dotyczyło refleksji 

nad ewangelizacją prowadzo-
ną przez kleryków. Zwrócono 
uwagę na kilka prostych spo-
sobów prowadzenia ewange-
lizacji. Po pierwsze, wskazano 
na konieczność codzienne-
go pogłębiania relacji z Chry-

stusem, która czyni człowieka 
Jego świadkiem. Akcentowa-
no także potrzebę wzrastania 
w ludzkiej dojrzałości, wyra-
żającej się we właściwych re-
lacjach z innymi, życzliwości 
i dobrym słowie. Co ciekawe, 
zwrócono uwagę na potrze-
bę dostrzegania codziennych 
małych darów otrzymywa-
nych z Bożej dobroci. Radość 
życia i wdzięczność Bogu pro-
mieniują na innych.

Warunkiem 
skuteczności 
ewangelizacji 
jest relacja  
z Chrystusem.
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Obyśmy nie poprzestali na teorii

Pisać o nowej ewangelizacji  
to jak pisać o tym, że każ-

dy codziennie powinien się 
umyć i coś zjeść. To jest nor-
malne, naturalne. Podobnie 
ewangelizacja, nawet ta, któ-
rą określamy jako „nowa”, 
jest, a przynajmniej powinna 
być, czymś naturalnym i nor-
malnym w Kościele, jego co-
dziennością. To hasło jest 
w ostatnich czasach bardzo 
chwytliwe. Wśród jednych bu-
dzi entuzjazm, innych przy-
prawia o dreszcze lub jeszcze 
gorsze reakcje. A jest to prze-
cież działanie Kościoła, któ-
re wymuszają obecne czasy, 
o ile Kościół jest zaintereso-
wany wzrostem, a zwłaszcza 
realizacją nakazu misyjnego 
Chrystusa (por. Mk 16,15-18).

Czym jest nowa 
Ewangelizacja?

Według definicji św. Jana 
Pawła II jest to działanie skie-
rowane do ochrzczonych, któ-
rzy „utracili żywy sens wia-
ry albo wprost nie uważają 
się już za członków Kościoła, 
prowadząc życie dalekie od 
Chrystusa i od Jego Ewange-
lii” (Redemptoris missio, nr 
33). Według statystyk ko-
ścielnych w Polsce ta grupa 
to ok. siedemdziesięciu pro-

cent ochrzczonych. Tyle osób 
nie uczęszcza regularnie na 
niedzielną Mszę św. Jeśli jed-
nak przyjmiemy, że również 
wśród osób, które uczęszcza-
ją regularnie, jest duża liczba 
takich, którzy „prowadzą ży-
cie dalekie od Chrystusa i od 
Jego Ewangelii”, to liczba ta 
jeszcze bardziej wzrasta. Za-
tem potrzeba nowej ewange-
lizacji jest paląca. Rodzą się 
pytania: Na ile wysiłki dusz-
pasterskie naszych parafii już 
na poziomie ich planowania 
są skierowane do oddalonych? 
Na ile do nich docierają i czy 
spełniają ich oczekiwania? Nie 
chodzi o to, żeby Kościół stał 
się teraz pudełkiem z niespo-

dziankami, aby każdy mógł so-
bie tam znaleźć coś ciekawego, 
ale o to by nasze propozycje 
były w stanie zrodzić wiarę 
w kimś, kto jest uczestnikiem 
naszych liturgii i innych dzia-
łań. Czy człowiek spotyka tam 
żywego Boga, czy tylko obser-
wuje ryty, czynności, śpiewy 
i słucha słów, których nie ro-
zumie i które nie odpowiadają 
na problemy, jakie przeżywa? 
Nowa ewangelizacja ma być 
zatem takim działaniem Koś-
cioła, które jest odpowiedzią 
na ten głód współczesnych, 
ochrzczonych pogan.

Co to znaczy „nowa”

Znów zaczniemy od kla-
sycznej definicji. Sformuło-
wał ją również św. Jan Paweł II  
w 1983 r., w czasie pielgrzym-
ki na Haiti. Powiedział wte-
dy, że nowa ewangelizacja ma 
być „nowa w zapale, meto-
dzie i środkach wyrazu”. Tak, 
niewątpliwie ów zapał to je-
den z największych proble-
mów ewangelizacji. To jest 
też pierwsze zadanie: mo-
dlić się, pościć, głosić Słowo, 
aby ten zapał w Kościele się 

ks. Michał Zdybała  
diecezjalny koordynator 
ds. nowej ewangelizacji

Nowa 
ewangelizacja 
skierowana jest 
do tych, którzy 
„utracili żywy 
sens wiary 
albo wprost nie 
uważają się już 
za członków 
Kościoła”.
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budził. Sam wiem, jaką wal-
kę trzeba stoczyć, żeby pójść 
i głosić Ewangelię w miejscach, 
w których wcześniej nie głosi-
łem, i w sposób, w jaki tego do 
tej pory nie robiłem. Na myśl 
przychodzi mi teraz pierwsza 
ewangelizacja, którą zorgani-
zowaliśmy z Inicjatywą Ewan-
gelizacyjną „Przystanek Jezus 
w Lublinie” na Juwenaliach. 
Mimo że sam ją zorganizowa-
łem, w dniu wyjścia na miej-
sca koncertów dałbym spore 
pieniądze za to, żeby ktoś po-
szedł za mnie. Dlatego św. Pa-
weł pisze, że tego nie robi się 
z własnej woli (por. 1 Kor 9,17). 

Chrześcijanin jest w stanie to 
robić dlatego, że posyła go do 
tego Duch Pana. Inaczej zo-
staje w domu, włącza telewi-
zor i jest zadowolony, że ma 
co jeść, że na koncie są jakieś 
oszczędności i że dzisiaj pra-
cował od świtu do wieczora. 
Tylko że Ewangelia dalej pozo-
staje nieogłoszona owym sie-
demdziesięciu procentom.

Metoda również jest waż-
na. Obserwujemy dziś, że pew-
ne formy duszpasterstwa są 
niewystarczające, aby osiągnąć 
cel, który został wyżej zaryso-
wany. Na przykład zbieranie 
podpisów przez kandydatów 
do bierzmowania, które mia-
ło ich skłonić do częstszego 
uczestnictwa w życiu liturgicz-
nym Kościoła, przynosi efekt 
odwrotny. Wielu z nich oszu-
kuje, odpowiedzialni za ich 
przygotowanie z kolei rygory-
stycznie rozliczają z tych prak-
tyk religijnych. Wymagają 
od młodzieży uczestniczenia 

w liturgiach i nabożeństwach, 
w które tak naprawdę nie zo-
stała ona należycie wtajemni-
czona. Efekt często jest taki, 
że koniec przygotowania do 
bierzmowania, czyli wylania 
Ducha Świętego, jest dla nich 
niczym koniec roku szkolne-
go. Dlatego Kościół poszukuje 
ciągle nowych metod nie tyl-
ko w odniesieniu do młodzie-
ży, ale do wszystkich, do któ-
rych chce skierować orędzie 
Ewangelii.

W myśleniu o nowości 
metod nie należy jednak od 
razu stawiać tezy, że potrzeb-
ne są metody „zupełnie nowe”, 
że domeną nowej ewangelizacji 
jest „nowinkarstwo pastoralne”. 
Nieprawdą jest, że zużyły się 
i są już nieaktualne takie środ-
ki, jak: celebracja sakramentów, 
przepowiadanie Słowa, kate-
cheza szkolna, wizyta duszpa-
sterska, nabożeństwa okresowe 
itp. Są one ogromnym skarbem 
Kościoła, trzeba w nie jednak 
tchnąć Ducha. Jeśli celebru-
ję Eucharystię, to muszę zapy-
tać siebie: Jak ją celebruję? Czy 
jeśli wejdzie na nią ktoś, kto 
jako wierzący przeżywa kryzys, 
to czy to, co zobaczy i w czym 
będzie uczestniczył, spra-
wi, że zechce tu jeszcze wró-
cić lub że zacznie szukać Boga, 
zacznie zadawać sobie pytania 
o wiarę i sens życia? Jeśli idę 
na wizytę duszpasterską, to czy 
wiem po co? Czy idę z zamia-
rem dotarcia do oddalonych, 
a jeśli tak, to jaką mam dla nich 
ofertę? Zatem, jak pisze papież 
Franciszek, potrzebne jest Koś- 

I Forum Ewangelizacyjne „Przystanek Jezus w Lublinie”, 1 grudnia 2008 r.

Ma być  
„nowa w zapale, 
metodzie  
i środkach 
wyrazu”.
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ciołowi również „nawrócenie 
pastoralne”, które powinno po-
legać m.in. na tym, aby w stare 
formy oddziaływania Kościoła 
tchnąć nowego Ducha.

Ewangelizacja, czyli co?

O ewangelizacji ostatnio 
mówi się i pisze bardzo dużo 
i przez to mam wrażenie, że to, 
co nazywamy ewangelizacją, 
często nią nie jest. Mówiąc 
najkrócej: ewangelizacja skła-
da się zawsze z dwóch elemen-
tów. Jeśli są one obecne w da-
nej aktywności Kościoła, to 
znaczy, że Kościół w tym mo-
mencie ewangelizuje. Jeśli ich 

brakuje, oznacza to, że owo 
działanie (właściwie jest ich 
wiele) nie ewangelizuje, może 
ono być jakąś „preewangeli-
zacją”, przygotowaniem grun-
tu pod głoszenie Słowa, ale 
nową ewangelizacją w isto-
cie nie jest. Te dwa elemen-
ty to wyjście i kerygmat. Żeby 
doszło do ewangelizacji, naj-
pierw musi dokonać się wyj-
ście, tzn. musi być podjęty ja-
kiś wysiłek, aby oferta, jaką 
mam, dotarła do owych sie-

demdziesięciu procent, czyli 
do ludzi oddalonych od Boga 
i Kościoła. A drugi warunek 
oznacza, że jeśli już podej-
mę trud wyjścia, to tym, któ-
rych spotkam, mam ogłosić 
kerygmat. I te dwa warunki są 
jak falochron, o który rozbija-
ją się rozmaite przedsięwzię-
cia pastoralne. Na przykład, 
jeśli organizowaliśmy kon-

cert i zaprosiliśmy jakiś supe-
rzespół, to jeszcze nie ozna-
cza, że była to ewangelizacja, 
i do tego nowa, bo był to ze-
spół „Mazowsze”. Organizator 
musi zadać sobie pytania, czy 
z ofertą koncertu dotarł do 
oddalonych i czy na tym kon-
cercie był głoszony kerygmat. 
Dlatego w pewnym sensie ge-
nialne jest to, co – jeśli mó-
wimy o koncertach – robi ze-
spół „Luxtorpeda”. Zespół ten 
podobno niezbyt chętnie jeź-

dzi do parafii i na różne akcje 
organizowane przy parafiach, 
ale za to regularnie występu-
je na Przystanku Woodstock. 
I choć może to kogoś zdzi-
wić, to jednak robi on właśnie 
to, co nazywamy „wyjściem”. 
Idzie w miejsce, gdzie nikt nie 
spodziewa się Ewangelii. Jeśli 
zrobilibyśmy najcudowniejszą 
rzecz w Kościele, ale jej adre-
satami pozostaliby tylko „stali 
bywalcy”, to nie robimy ewan-
gelizacji. Marzy mi się, żeby 
kiedyś jakiś proboszcz spró-
bował zorganizować rekolek-
cje wielkopostne w remizie. 
Myślę, że tylko z racji zmia-
ny miejsca mogłaby przyjść na 
nie jakaś grupa ludzi, dla któ-
rych przekroczenie progu koś-
cioła z pewnych względów jest 
trudniejsze niż zimowe wej-
ście na Mount Everest.

Na czym to ma polegać,  
czyli o „myśleniu 

ewangelizacyjnym”

Jeśli podejmujemy jakieś 
działanie ewangelizacyjne, mu-
simy być roztropni, jak ewan-
geliczny król, który wyprawia 
się do walki z innym królem 
(por. Łk 14,31-33). Oczywiście 
nie chodzi tu o gromadzenie 
wojska. Jeśli komuś się wyda-

Nieprawdą jest, że [...] są 
już nieaktualne takie środki, 
jak: celebracja sakramentów, 
przepowiadanie Słowa, katecheza 
szkolna, wizyta duszpasterska, 
nabożeństwa okresowe itp.

Nowa Ewangelizacja
w Archidiecezji 
Lubelskiej
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je, że aby podjąć ewangeliza-
cję, musi nadejść odpowiednia 
chwila, trzeba mieć silną wia-
rę, zebraną odpowiednią gru-
pę ludzi i kwotę pieniędzy oraz 
odpowiednią ilość czasu i do-
brych chęci, a także odwagi, to 
ta chwila najprawdopodobniej 
nie nadejdzie. Ale na pewno 

trzeba mieć gotową strategię. 
Bez niej nie ma co iść do walki, 
a ewangelizacja to niewątpli-
wie walka. Tę strategię podpo-
wiada apostolski model ewan-
gelizacji. Jeśli patrzymy na to, 
co się działo po zesłaniu Du-
cha Świętego według Dziejów 
Apostolskich, to możemy za-
uważyć, że działanie apostołów 
miało cztery etapy. Najpierw 
głosili kerygmat, który rodził 
wiarę w słuchaczach. To Sło-
wo doprowadzało do nawróce-
nia. Następnie tych, którzy dali 
znaki nawrócenia, chrzczono, 
ale nie wysyłano ich z metry-
ką chrztu do domów, lecz za-
kładano pierwsze wspólno-
ty wierzących, pierwsze gminy 
chrześcijańskie. I z taką strate-
gią można „wychodzić na pery-
feria”, do czego zachęca papież 
Franciszek. Jeśli masz w sobie 
to poruszenie Ducha, to idź, 
ale nie głoś tego, co ci ślina na 

Co potem? 
Wspólnota.

Dwa elementy 
ewangelizacji  
to wyjście  
i kerygmat.

język przyniesie, lecz posłusz-
ny Kościołowi, głoś kerygmat. 
Głoś z wiarą, czyli w taki spo-
sób, jakby od tego zależało ży-
cie tych, którym głosisz, bo tak 
w istocie jest. Wtedy zobaczysz, 
że ludzie dzięki twojemu prze-
powiadaniu będą się nawraca-
li. Wtedy pogan doprowadź do 
chrztu, a już ochrzczonym za-
proponuj życie z Jezusem, np. 
poprzez modlitwę wyboru Je-
zusa na Pana i Zbawiciela. A co 
potem? Wspólnota. Jeśli nie 
masz tej oferty, to twoje działa-
nie, choć bardzo piękne, przy-
gotowane, może i kosztow-
ne (np. wspomniany koncert), 
nie przyniesie rezultatów, cała 
para pójdzie w gwizdek. Czło-
wiek, który do tej pory żył bez 
Chrystusa, musi mieć jakieś 
środowisko, gdzie może doj-
rzewać do wiary żywej. Inaczej 
świat szybko weźmie go sobie 
z powrotem. Ową wspólnotą 
nie może być też grupa przy-
padkowa, ale taka, która ma 
formację opartą na Słowie Bo-
żym, gdzie są elementy dzie-

lenia się tym Słowem, która 
ma formację wtajemniczającą 
w chrześcijaństwo. To bardzo 
ważne. Dzisiaj wiele wysiłków 
Kościoła jest niestety pozba-
wionych tej strategii, jasnego 
celu, co sprawia, że rozmienia-
my się na drobne. Naprawdę 

wszystko, co czynimy w Koś-
ciele, powinno być przesiąk-
nięte takim myśleniem ewan-
gelizacyjnym, powinno mieć 
w sobie cały czas ukryty cel: 
rodzić wiarę w tych, którzy ją 
stracili lub jej nigdy nie mieli.

To tyle, jeśli chodzi o teo-
rię. Nie pozostaje nic innego, 
jak brać się do roboty. Ale po-
nieważ ewangelizacja nie rodzi 
się z naszych świetnych pomy-
słów, ale wzbudza ją i prowadzi 
Duch Święty, więc zacznijmy 
od modlitwy do Niego, abyśmy 
nie poprzestali na teorii:

Duchu Święty, Duchu Pięć-
dziesiątnicy, zstąp na mnie ze 
swoją mocą. Ty widzisz moje 
pragnienie głoszenia Słowa Ży-
cia, a zarazem widzisz moje le-
nistwo, mój lęk, moją małą wia-
rę. Proszę Cię, zstąp na mnie, 
odnawiaj swoją moc obecną 
we mnie dzięki sakramentom, 
uzdalniaj do głoszenia Ewan-
gelii, do dawania świadectwa. 
Spraw, abym nigdy i nigdzie 
nie wstydził się Chrystusa. Je-
śli taka jest wola Ojca, posługuj 
się moją kruchością, aby inni 
otrzymywali Życie, jakim jest 
Jezus Chrystus. Przyjdź ze swo-
ją mocą, Duchu Święty. Amen.
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W niedzielę 2 marca 2014 r.  
abp Stanisław Budzik wraz 
z biskupami pomocniczymi 
podczas Mszy św. w archika-
tedrze lubelskiej dokonał ro-
zesłania ok. stu czterdziestu 
ewangelizatorów duchownych 
i świeckich. Realizują oni mi-
sje ewangelizacyjne „Przyjdź do 
źródła” w kolejnych parafiach 
archidiecezji. Celem misji jest 
dotarcie z orędziem Ewangelii 
do tych, którzy będąc ochrzczo-
nymi, utracili wiarę, ale rów-
nież do tych, którzy uczestniczą 
w życiu Kościoła, lecz ich wiara 
potrzebuje ożywienia. W homi-
lii metropolita lubelski mówił:

Drodzy Bracia Kapłani!
Czcigodne Siostry życia 

konsekrowanego!
Drodzy Ewangelizatorzy, 

przygotowujący się do prowa-
dzenia rekolekcji ewangeliza-
cyjnych w archidiecezji lubel-
skiej!

Umiłowani w Chrystusie 
Bracia i Siostry!

Ważnym elementem chrześ- 
cijańskiej nauki o Bogu 

jest wiara w Bożą Opatrzność. 
Stwarzając świat i człowieka, 
Bóg nie pozostawił ich swoje-
mu losowi. Jego Opatrzność 
kieruje drogami ludzi i naro-
dów. Dzisiejsza liturgia słowa 

Posłanie 
ewangelizatorów

potwierdza wiarę w ojcowską 
troskę Boga o człowieka.

W pierwszym czytaniu 
dzisiejszej niedzieli usłyszeli-
śmy, jak Bóg objawia narodo-
wi wybranemu swoją ojcowską, 
wręcz matczyną, miłość. Obja-
wienie to jest odpowiedzią na 
pełne rozpaczy wołanie Syjo-
nu i na podobne wołania, ja-
kie słychać było w przeszłości 
i jakie usłyszeć można także 
dzisiaj z wielu ust: „Pan mnie 
opuścił! Pan o mnie zapo-
mniał!” (Iz 49,14).

Na takie wołanie odpo-
wiada Bóg słowami, które ob-
jawiają przepastną głębię Jego 
miłości i troski i nie pozosta-
wiają nikogo obojętnym: „Czyż 
może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która 
kocha syna swego łona? A na-
wet wtedy, gdyby ona zapo-
mniała, Ja nie zapomnę o tobie” 
(Iz 49,15).

Na tle tych słów łatwiej 
nam zrozumieć i wprowadzić 
w czyn dzisiejszą Ewangelię. 
Mimo że wiele razy powtarza-

ją się w niej słowa „nie troszcz-
cie się”, nie jest ona bynajmniej 
wezwaniem do beztroski i do 
bezczynności.

Adresatami tej Ewange-
lii są uczniowie Chrystusa, 
do których także my się za-
liczamy. Swoim wezwaniem 

Chrystus chce nas wyzwolić 
od lęku o jutro, od zabiegania 
o swoje sprawy i od nerwowe-
go zabezpieczania się na przy-
szłość.

Świat, w którym żyjemy, jest 
własnością Boga. On go stwo-

abp Stanisław Budzik  
metropolita lubelski

Szukajcie 
wpierw 
królestwa 
Bożego.
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rzył, On go podtrzymuje w ist-
nieniu. On kieruje naszym lo-
sem i troszczy się o nas. Każdą 
naszą troskę, każdy nasz zawód 
i ból możemy z Nim podzielić. 
A podzielić z Nim oznacza od-
jąć znaczną część ciężaru, który 
nas przygniata, ukoić znaczną 
część bólu, jaki nas dręczy.

Zaufajmy więc Bogu i prze-
rzućmy naszą troskę na Nie-
go. Taka postawa pozwoli nam 
przyjąć i zrealizować waż-
ne wezwanie, jakie kieruje do 
nas dzisiejsza Ewangelia: „Szu-
kajcie wpierw królestwa Bo-
żego i Jego sprawiedliwości, 
a wszystko inne będzie wam 
przydane” (Mt 6,33).

Im więcej czasu i uwagi, im 
więcej serca i troski poświę-
cimy urzeczywistnieniu pla-
nu, jaki Bóg ma wobec nas, 
tym bliżej będziemy królestwa 
Bożego. A jest to „królestwo 
prawdy i życia, królestwo świę-
tości i łaski, królestwo spra-
wiedliwości, miłości i pokoju” 

(Prefacja o Jezusie Chrystusie, 
Królu Wszechświata). Wpro-
wadzenie tych wartości w na-
sze życie pomoże nam rozwią-
zać także nasze codzienne  

problemy. „Wszystkie dobra 
zostały mi udzielone wtedy, 
gdy przestałem o nie zabie-
gać” – mówi św. Jan od Krzyża. 

„Szukajcie wpierw królestwa 
Bożego i Jego sprawiedliwości, 
a wszystko inne będzie wam 
przydane” (Mt 6,33).

Drodzy Bracia i Siostry!
Wyrazem naszej troski 

o losy królestwa Bożego są re-
kolekcje ewangelizacyjne, ja-
kie rozpoczną się w naszej ar-
chidiecezji za kilka dni. Wpisują 
się one w troskę Ojca Święte-
go Franciszka o ewangelizacyj-
ne nawrócenie całego Kościoła. 
Wszyscy jesteśmy wezwani, aby 
spotkać się z Jezusem, rozpo-
znać w Nim z wiarą Syna Boże-
go, naszego Pana i Zbawiciela.

„Radość Ewangelii – pi-
sze papież Franciszek – napeł-
nia serce oraz całe życie tych, 
którzy spotykają się z Jezusem. 
Ci, którzy pozwalają, żeby ich 
zbawił, zostają wyzwoleni od 
grzechu, od smutku, od we-
wnętrznej pustki, od izolacji. 

Z Jezusem Chrystusem rodzi 
się zawsze i odradza radość” 
(Evangelii gaudium, nr 1).

Chcemy dotrzeć z orę-
dziem Ewangelii do wszystkich, 
zwłaszcza do tych, którzy od-
dalili się od Kościoła. Chce-
my odkryć chrześcijańskie ko-
rzenie, z których wyrastamy. 
To odkrycie ma być impulsem 
do odnowienia i umocnienia 
naszej wiary, do postawienia 
Boga w centrum naszego życia.

Rekolekcjom ewangeliza-
cyjnym, trwającym w każdej 
parafii od czwartku do niedzieli,  
towarzyszyć będzie peregryna-
cja Krzyża. W ostatnich tygo-
dniach została przygotowana 
staraniem ks. prałata Adama 
Lewandowskiego, proboszcza 
katedry, kopia słynącego ła-
skami Krzyża Trybunalskiego. 
Zostały w niej umieszczone re-
likwie Krzyża Świętego z Wa-

Wyrazem naszej  
troski o losy 
królestwa 
Bożego są 
rekolekcje 
ewangelizacyjne.

Świeccy ewangelizatorzy

Kopia Krzyża Trybunalskiego z relikwiami 
Krzyża Świętego  
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tykanu, które stały się ostatnio 
własnością naszej diecezji.

Krzyż Trybunalski wpi-
suje się w historię naszego 
miasta już od czterech wie-
ków. Jego nazwa przypomina, 
że na początku był umiesz-
czony w Trybunale Koron-
nym. Miał przypominać stro-
nom o konieczności mówienia 
prawdy, a wydającym wyroki – 
o sprawiedliwości Bożej, która 
osądza wszystkich.

W 1727 r. na twarzy i kor-
pusie Ukrzyżowanego zauwa-
żono krople, w których od-
czytano znak łez Zbawiciela. 
W związku z tym przeniesio-
no krzyż do kościoła pw. św. 
Michała, którego fundamen-
ty znajdują się dzisiaj na placu 
Po Farze. Sto lat później krzyż 
przeniesiono do dawnego koś-
cioła Jezuitów, który stał się 
katedrą biskupów nowej die-
cezji lubelskiej.

Krzyż znajduje się w na-
szej archikatedrze już prawie 
dwieście lat i cieszy się kul-
tem wiernych. W każdy piątek 
w kaplicy Najświętszego Sak-
ramentu, gdzie jest umiesz-
czony, celebrowana jest Eu-
charystia o Krzyżu Świętym. 
W piątki Wielkiego Postu koń-
czy się pod tym krzyżem na-
bożeństwo Drogi krzyżowej.

Kopia Krzyża Trybunal-
skiego z umieszczonymi w niej 
relikwiami Drzewa Krzyża 
Świętego nawiedzać będzie 
wszystkie parafie archidie-
cezji, w których odbywać się 
będą rekolekcje ewangeliza-
cyjne. Niech Krzyż Chrystusa, 

sztandar naszej wiary i świę-
ty znak zbawienia, będący ob-
jawieniem największej miłości 
Boga do człowieka, umacnia 
wiarę i rozpala miłość w ser-
cach wszystkich uczestników 
rekolekcyjnych spotkań.

Niech moc płynąca z Krzy-
ża wspiera Was, drodzy ewan-
gelizatorzy, zarówno kapłani, 
jak i wierni świeccy, którzy bę-
dziecie wspomagać kapłanów. 
W czasie tej Eucharystii zosta-
jecie posłani, aby głosić słowo 
Boże, dawać świadectwo wiary, 
zdobywać ludzi dla Chrystusa 
i Ewangelii. Zanim to nastąpi, 
sami powinniście przeżyć na-
wrócenie ewangelizacyjne.

„Ci, którzy głoszą Ewange- 
lię – pisze papież Franciszek – 
powinni bez lęków otworzyć 
się na działanie Ducha Świę-
tego. W dniu Pięćdziesiątnicy 
Duch sprawił, że apostołowie 
wyszli ze swych ograniczeń 
i zostali przemienieni w gło-

sicieli wielkich dzieł Bożych. 
Wzywajmy Go dzisiaj, umoc-
nieni na modlitwie, bez której 
każde działanie narażone jest 
na ryzyko, że pozostanie pu-
ste, i bez której orędzie w koń-
cu zostaje pozbawione duszy. 
Jezus pragnie ewangelizato-
rów głoszących Dobrą Nowinę 
nie tylko słowem, ale przede 
wszystkim życiem przemienio-
nym obecnością Bożą” (Evan-
gelii gaudium, nr 256).

Drodzy Bracia i Siostry! 
Kochani uczestnicy dzieła 
ewangelizacji!

Błogosławieństwo i przekazanie 
krzyży misyjnych

Niech Krzyż 
Chrystusa [...] 
umacnia wiarę 
i rozpala miłość 
w sercach 
wszystkich 
uczestników 
rekolekcyjnych 
spotkań.

Ewangelizatorzy otrzymali  
specjalne dekrety 
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Pod koniec przyszłego 
miesiąca przeżywać będzie-
my kanonizację Jana Pawła II. 
Powierzam Jego wstawiennic-
twu dzieło nowej ewangeliza-
cji. I kieruję do Was Jego sło-
wa, jakie skierował przed laty 
do polskich misjonarzy:

„Ulegając tej miłości, któ-
rą Chrystus «do końca umi-
łował» tych, którzy byli «na 
świecie»: czyli wszystkich, 

przyjmujecie za swoje to 
ewangeliczne polecenie, ja-
kie otrzymali pierwsi Aposto-
łowie: «Idźcie... i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego».

«Idźcie» – stańcie się słu-
gami słowa Bożej Prawdy, sza-
farzami Bożych tajemnic, pio-
nierami ewangelizacji.

«Idźcie» – i niech rośnie na 
polskiej ziemi zapał misyjny: to 
tchnienie Żywego Boga, zew 
Krzyża i Zmartwychwstania.

«Idźcie» – zanosząc innym 
to, co jest tysiącletnią spuści-

zną Kościoła na ziemi pol-
skiej” (Warszawa, 14 czerwca 
1987 r.).

Drodzy Bracia 
i Siostry!

Wezwanie do mi-
syjnego nawrócenia 
Kościoła kieruje się 
do wszystkich wierzą-
cych, do wszystkich 
ochrzczonych i bierz- 
mowanych. Przede 
wszystkim chodzi o to, 
abyśmy troszcząc się  
o własne zbawienie, 
pamiętali także o in- 
nych, abyśmy byli 
otwarci na potrzeby 
duchowe innych ludzi. 

Tak jak obowiązkiem chrześci-
janina jest dzielić się z inny-
mi dobrami materialnymi, tak 
samo powinniśmy się dzie-
lić tym, co dla nas najważ-
niejsze i najcenniejsze. Mamy 
dzielić się z innymi naszą wia-
rą w Chrystusa, naszą rado-
ścią bycia Kościołem, naszą 
nadzieją wiecznego szczęścia 
i zbawienia.

Zakończmy modlitwą  
chrześcijanina z kraju misyj-
nego, modlitwą, którą może 
i powinien odmawiać każdy 
chrześcijanin, także w Polsce, 
także w Lublinie:
Panie, wzbudź Twój Kościół, 
ale zacznij ode mnie.
Panie, zbuduj Twoją wspólno-
tę, ale zacznij ode mnie.
Panie, spraw, niech zapanuje 
pokój i poznanie Twego imie-
nia, ale zacznij ode mnie.
Panie, zanieś Twą miłość 
i prawdę do wszystkich ludzi,
ale zacznij ode mnie. 
Niech się tak stanie. Amen.

Mamy dzielić się z innymi naszą 
wiarą w Chrystusa, naszą radością 
bycia Kościołem, naszą nadzieją 
wiecznego szczęścia i zbawienia.

Pamiątkowe zdjęcie przed archikatedrą  
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Oazowa 
ewangelizacja
Kiedy klarowała się myśl 

o zogniskowaniu obecne-
go numeru naszego semina-
ryjnego czasopisma wokół za-
gadnienia nowej ewangelizacji, 
ktoś zauważył, że koniecznie 
trzeba napisać o Oazie. Rze-
czywiście wielu alumnów bie-
rze udział w wakacyjnych re-
kolekcjach, organizowanych 
przez Ruch Światło-Życie. Jako 
animatorzy bądź uczestni-
cy spędzają oni czas z dzieć-
mi, młodzieżą, a także wyjeż-
dżają z rodzinami Domowego 
Kościoła.

Chciałbym się podzielić 
doświadczeniem i przemyśle-
niami z tego rodzaju wyjazdu. 

To był początek sierpnia, Fir-
lej, pierwszy stopień rekolek-
cji oazowych Domowego Koś-
cioła. Cel był jasny – głoszenie 
kerygmatu. Bóg nas stworzył, 
kocha nas. Człowiek zgrze-
szył, ale przyszedł Chrystus, 
by tego człowieka zbawić. Po-
dejmij więc decyzję, czy chcesz 
pójść za Jezusem. Oczywiście 
nie da się podważyć tych słów. 
Są po prostu prawdziwe.

Pojechałem na rekolekcje 
nastawiony na ewangelizację 
młodych małżeństw. Tam spo-
tkałem osoby po mocnej de-
cyzji zmiany życia. Począwszy 
od rezygnacji z jakiejś letniości, 
bylejakości praktyk religijnych, 

po konkretne decyzje zerwa-
nia ze stanem grzechu w mał-
żeństwie. Myślałem, że to ja 
będę ewangelizować tych lu-
dzi. W seminarium nabrałem 
przeświadczenia, że wiedza 
o Bogu jest niemal równo-
znaczna z Jego doświadcze-
niem. Jednak Bóg kolejny raz 
pokazał mi, że wiedza i wiara 
to rzeczywistości bliskie sobie, 
ale nie tożsame. Kiedy patrzę 
z perspektywy na ludzi spo-
tkanych w Firleju, to uświada-

miam sobie, że przeczytanie 
nawet Denzingera1 nie legity-
muje nikogo do tego, by był 
ewangelizatorem.

Przed oczami mam kon-
kretną sytuację, kiedy w jed-
nej z grup dzielenia się Sło-
wem rozmawialiśmy na temat 
relacji do Pana Boga. Pewien 

1 Chodzi o dzieło niemieckiego 
teologa Heinricha Denzingera En-
chiridion symbolorum – podręcz-
nik zawierający orzeczenia Magi-
sterium Kościoła odnośnie do wiary 
i moralności, jedno z ważniejszych 
dzieł teologii dogmatycznej.

dk. Marek Stolarz  
alumn VI roku

Myślałem, 
że to ja będę 
ewangelizować.

Jedna z rekolekcyjnych konferencji 
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mężczyzna powiedział mi 
mniej więcej takie słowa: „Pro-
szę księdza (byłem w sutan-
nie), to, co ksiądz mówi, to są 
jakieś filozoficzne dywagacje, 
które nijak się mają do moje-
go życia. Boga nie można mieć 
tylko w głowie, w teorii, trze-
ba Go mieć przede wszyst-
kim w sercu”. Rzeczywiście, 
wtedy zrozumiałem, że pięk-
ne, okrągłe słowa, wyuczone 
w bibliotecznej ławce, to, nie-
stety, tylko piękne słowa, któ-
re na dodatek mogą drażnić. 
Kto więc wtedy był ewangeli-
zatorem, a kto ewangelizowa-
nym? Myślę, że to ten mężczy-
zna był ewangelizatorem, a ja 
ewangelizowanym. Zwłaszcza 
kiedy zaczął opowiadać o swo-
im życiu, życiu żony i o nie-
pełnosprawnej córce. O tym, 
że każdy dzień, tym bardziej 
ten, który jest ciężki, powie-
rza Panu Bogu. O zaufaniu do 

Pana Boga. O tym, że niepeł-
nosprawność jego córki to ja-
kaś część planu Bożego. Planu, 
który ma poprowadzić całą ro-
dzinę do świętości, a on już rze-
czywiście widzi tego pierwsze  
owoce.

Kiedy przypatrywałem się 
postawie tego mężczyzny, jego 
żony i córki, a także innych ro-
dzin obecnych na tych reko-
lekcjach, zdałem sobie spra-
wę z procesu ewangelizowania 
mnie samego. Ci ludzie żyli 
Ewangelią i nie musieli nic mó-
wić. To promieniowało od nich: 
siła prostych gestów, takich jak 
podanie dłoni, dobre słowo do 
drugiej osoby, pokora, świado-
mość własnej niedoskonało-
ści. Przypominają mi się słowa  
św. Jana Pawła II: „Nowa ewan-
gelizacja – podobnie jak ewan-
gelizacja we wszystkich epo-
kach – będzie skuteczna, jeśli 
stanie się «głoszeniem na da-

chach» tego, co najpierw zo-
stało przeżyte w głębokim 
zjednoczeniu z Chrystusem” 
(Vita consecrata, nr 191). Klu-
czowe jest tu słowo „przeży-
te”. Nie wyuczone czy wyczy-

tane, ale „przeżyte w głębokim 
zjednoczeniu z Chrystusem”. 
W końcu nowa ewangeliza-
cja to nie chwyt marketingowy 
Kościoła, ale realne przypro-
wadzanie człowieka do Chrys-
tusa.

Nowa 
ewangelizacja 
[...] będzie 
skuteczna, 
jeśli stanie się 
„głoszeniem na 
dachach” tego, 
co najpierw 
zostało przeżyte 
w głębokim 
zjednoczeniu  
z Chrystusem.

Uczestnicy rekolekcji oazowych w Firleju, 2015 
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„Przeto czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek innego 

czynicie, wszystko na chwa-
łę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). 
Parafrazując słowa Aposto-
ła Narodów, można by po-
wiedzieć: „Cokolwiek byś czy-
nił, ewangelizuj, głoś żywego 

Ewangelizacja  
za pomocą nut

Chrystusa, wszystkim i wszę-
dzie dawaj o Nim świadectwo”. 
W realiach seminaryjnych to 
Pawłowe zawołanie spełnia-
my na wiele sposobów: odwie-
dzając szpitale, uczestnicząc 
w różnych wyjazdach z mło-
dzieżą czy po prostu spotyka-

jąc się z ludźmi na 
ulicy. Specyficzną 
formą realizacji mi-
syjnego powołania 
w seminarium jest 
posługa kleryckiego 
zespołu muzycznego, 
tzw. ewangelizacja 
za pomocą nut. Jak 
to możliwe, że mło-
dzi mężczyźni, na 
co dzień zgłębiają-
cy tajemnicę samego 
Boga (poprzez stu-
dium i modlitwę), od 
czasu do czasu sięga-
ją po instrumenty, by 
spotykać się z ludźmi 
w nieco innym kon-
tekście, niż zdążyli-
śmy się przyzwycza-
ić przez zgoła dwa 
tysiące lat istnienia 
Kościoła?

Seminarium jest 
wspólnotą różnych 
osób, a co za tym 
idzie, także różnych 
talentów (w tym mu-
zycznych). Od wie-

lu lat alumni pasjonujący się 
muzyką łączyli się w zespoły, 
aby wspólnie pomnażać swo-
je talenty. Nie inaczej jest dziś. 
Obecnie w seminarium działa-
ją dwa zespoły. Pierwszy – se-
niorski – skupia alumnów V 
i VI roku. Drugi – młodszy 

– reprezentowany jest przez 
drugoroczniaków. Zasadniczo 
posługa zespołów ogranicza 
się do wyjazdów na tzw. nie-
dziele powołaniowe oraz mu-
zycznych spotkań z młodzieżą. 
Podczas niedziel powołanio-
wych klerycy odwiedzają pa-
rafie naszej archidiecezji, ubo-
gacając niedzielną liturgię 
śpiewem oraz dając na koniec 
Mszy św. świadectwo swe-
go powołania. Muzyczne spo-
tkania z młodzieżą to czas, 
gdy przyszli księża wraz ze 
swoimi „przyszłymi owcami” 
próbują zbliżyć się do Boga.  
Każde działanie zespołu ma  

Najważniejszy 
w posłudze 
kleryckiego 
zespołu 
jest poziom 
duchowy.

Adrian Komorowski  
alumn V roku

Występ zespołu seminaryjnego, 22 listopada 2015 r.
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głosić światu zmartwychwsta-
łego Pana.

Najistotniejszy w działaniu 
seminaryjnych zespołów jest 
ich poziom, ale bynajmniej nie 
artystyczny, bo ten jest różny 
(od prostego gitarowego gra-
nia po rozbudowane, wirtu-
ozerskie partie). Najważniej-
szy w posłudze kleryckiego 
zespołu jest poziom duchowy, 

osobiste doświadczenie spo-
tkania z Chrystusem. Prze-
kaz artystyczny może być róż-
ny, czasem lepszy, a czasem 
gorszy, kluczowe jest jednak 
to, aby przekazywany przez 
alumnów Chrystus objawiał 
się w ich posłudze jak najpeł-
niej, tak aby wszystko było 
czynione na chwałę Bożą.

Płyta zespołu „Good God”

Atmosfera Cecylianki 2015
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Jan Tadyniewicz 
alumn V roku

W 2014 r. miałem przy-
jemność wybrać się na 

Przystanek Jezus. Jest to inicja-
tywa Kościoła, który zgodnie 
ze swoją misją wychodzi na-
przeciw człowiekowi i szuka 
go w każdym miejscu, by gło-
sić mu Dobrą Nowinę. Działo 
się to na polach woodstocko-
wych. Około ośmiuset ewan-
gelizatorów po kilkudniowych 
rekolekcjach ruszyło ewange-
lizować z radością na ustach 
i w sercu ponad osiemset ty-

Przystanek Jezus 

sięcy uczestników Przystan-
ku Woodstock. Mógłbym opo-
wiedzieć wiele historii z tych 
dni, ale przytoczę tylko kilka.

Spotkałem tam mnóstwo 
ciekawych osób. Każda z nich 
przyjechała na Woodstock po-
pychana jakąś potrzebą: wy-

rwać się z domu i odpocząć od 
swojej trudnej rzeczywistości; 

„dobrze” się zabawić; poczuć 
się akceptowanym i „wolnym” 
według panującej tam zasa-
dy: „Róbta, co chceta”. Nie-
którzy też przyjechali posłu-
chać po prostu dobrej muzyki. 
Poznałem tam ludzi bardzo 
młodych – chociażby szes-
nastoletnią Agnieszkę, o któ-
rej za chwilę jeszcze opowiem, 
starszych – już po czterdziest-
ce, kobietę w siódmym miesią-

Niech mi ksiądz 
opowie o Bogu.

Szczera rozmowa
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cu ciąży, a nawet całe rodziny 
z dziećmi. Większość uczest-
ników lipcowego wydarzenia 
to osoby w przedziale wieko-
wym od osiemnastu do czter-
dziestu lat.

Chodząc w sutannie 
po polach polskiego Wood-
stocku, doświadczyłem róż-
nych sytuacji. Po zmroku 
atmosfera robiła się nieprzy-
jemna. W mojej głowie po-
jawiały się wówczas wer-
sety Psalmu 23: „Choćbym 
szedł przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty, Pa-
nie, jesteś ze mną”. Spacerując 
w ciągu dnia, słyszałem bar-
dzo nieprzyjemne słowa, któ-
rych powtarzać nie wypada. 
Niezależnie od tego zdarza-
ły się także sympatyczne sy-
tuacje, kiedy ktoś podchodził 
do mnie, prosząc o rozmo-
wę. Tak właśnie było w przy-
padku Agnieszki. Była dziew-
czyną bardzo zdecydowaną 
i konkretną. Mówiła, że pół 
godziny kłóciła się ze swo-
im chłopakiem, by pozwo-
lił jej do mnie podejść. Po-
wiedziała wprost: „Niech 
mi ksiądz opowie o Bogu”. 
Była bardzo zainteresowana 
i pytała: „A jak to jest u księ-
dza? Jak ksiądz Go doświad-

cza?”. Ogłosiłem jej kerygmat 
i opowiedziałem swoje świa-
dectwo. W rozmowie okaza-
ło się, że dziewczyna wycho-
wuje się w rodzinie świadków 
Jehowy. Nie czuje tego, nie 
chce i szuka. Rozmawialiśmy 
długo, a czas umykał niepo-
strzeżenie. Najpiękniejszy był  
koniec naszej rozmowy, gdy  
powiedziała: „Dziękuję, bo  
wie ksiądz… Bo ja tak na-
prawdę to nigdy w życiu jesz-
cze nie rozmawiałam z żad-
nym księdzem. I wie ksiądz 
co, właśnie podjęłam decyzję. 
Chcę przyjąć chrzest”. Nie ma 
słów, by opisać, co czuje się 
w takich chwilach, to po pro-
stu trzeba przeżyć.

Innym razem podszedł 
chłopak, który zaczął się ża-
lić, że jest mu źle, że życie jest 
bez sensu, że dziewczyna od 
niego odeszła, że przyjechał 
tu z inną i ta też już go rzu-
ciła. Zaproponowałem mu 
wspólną modlitwę. Zgodził 
się, zaznaczając, że nie ro-
bił już tego od wielu lat. Mo-
dliliśmy się głośno własnymi 
słowami. Prosiliśmy, aby Pan 
Bóg przyszedł do niego i po-
cieszył jego serce; by pozwolił 
mu doświadczyć swojej obec-
ności; by pokazał mu, że jest 
ważny w Jego oczach. Po paru 
minutach, gdy skończyliśmy,  

otworzył oczy i patrząc na 
mnie, powiedział: „Jeszcze ni-
gdy czegoś takiego nie czu-
łem. Ale super! Czuję tak jak-
by, noo… nie potrafię tego 
opisać! Dziękuję! Idę do na-
miotu dalej się modlić. Póź-
niej jeszcze znajdę księdza”. 
I znalazł, by pochwalić się, jak 
mu się wspaniale modliło.

Bóg błogosławił nam i po-
magał w różnych sytuacjach. 
Pewnego razu, idąc z kolegą, 
spotkaliśmy parę młodych lu-
dzi, którzy stwierdzili, że chcą 
przyjąć ślub kościelny. Opo-
wiadali nam, że żyją już wie-
le lat ze sobą i nie widzieli po-
trzeby ani sensu, by brać ślub 
w kościele. Jednak po rozmo-
wach ze spotykanymi ewan-
gelizatorami uznali, że war-
to. Powiedzieliśmy, że jeszcze 
nie jesteśmy w stanie im po-
móc i że zaraz zawołamy księ-
dza. Akurat przechodził obok 
kapłan. Poprosiliśmy go o po-
moc, by wyjaśnił, co trzeba 
zrobić. Okazało się, że są 
z tego samego miasta. Przy-
padek?

Innym razem, gdy sze-
dłem z koleżanką, zaczepił nas 
chłopak z kapeluszem w ręku. 
Zagadnął: „Losowanko i za-
danko”. Powiedziałem: „Zgo-
da, ale w zamian razem się po-
modlimy”. Cała grupa, która 
z nim była, zgodziła się. Wte-
dy pomyślałem: „A co, jeśli bę-

Ogólnopolska inicjatywa 
ewangelizacyjna

Losowanko  
i zadanko.

Jeszcze nigdy 
czegoś takiego 
nie czułem.
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Zmęczeni, ale szczęśliwi ewangelizatorzy

dzie tam coś głupiego do zro-
bienia”?. I szybko pomodliłem 
się aktem strzelistym: „Boże, 
spraw, byśmy nie wylosowali 
niczego głupiego. Ja chcę dzie-
sięć pompek”. Wylosowali-
śmy karteczki i… koleżanka 
musiała zatańczyć kankana, 
a ja zrobić dziesięć pompek. 
Na koniec wszyscy razem się 
pomodliliśmy.

Wyczerpana wielogodzin- 
nym spacerem po polach 
Woodstocku moja koleżan-
ka ewangelizatorka zgłodnia-
ła. Nie mieliśmy przy sobie 
żadnych pieniędzy, a do bazy 

było daleko. Głośno 
westchnęła: „Boże! Je-
stem głodna!”. I co się 
stało? Po kilku minu-
tach podszedł do niej 
sympatyczny chłopak, 
proponując dużą za-
piekankę. Z całą pew-
nością przypadkowy 
przechodzień nie sły-
szał jej westchnienia. 
Słyszał je Pan Bóg.

Wiele osób zwraca-
ło się do nas z prośbą, 
aby się pomodlić w ich 
intencji. Wielu innych 
nie podchodziło, ale 
przechodząc obok, czu- 
łem, że ci także potrze-
bują modlitwy i rozmo-
wy. Przysiadałem się 
do nich i zagadywa-
łem. Nie zawsze były 
to rozmowy głębokie, 
ale zawsze widać było 

w oczach tych ludzi, że  
są poruszeni i wdzięcz-

ni, bo ktoś ich zauważył.  
Zetknąłem się też z wieloma 
osobami obrażonymi na Koś- 
ciół. Można by dyskutować, 
czy słusznie, czy nie. Bo ktoś 
w Kościele tak, a nie inaczej 
ich potraktował. Bo ksiądz coś 
tam zrobił i powiedział. Czę-
sto jedynie mogłem ich wysłu-
chać, okazać szacunek i prze-
prosić za osoby, które być 
może ich skrzywdziły.

Z perspektywy czasu 
uważam, że w naszym wo-
odstockowym ewangelizo-
waniu najważniejszy był sza-
cunek okazany napotkanym 

osobom, życzliwość i szczery 
uśmiech. Chodziło o to, aby 
poczuli się ważni, wartościo-
wi i zauważeni, aby doświad-
czyli miłości, aby zrozumieli, 
że ich nie osądzam i nie po-
tępiam za to, jacy są, nie oce-
niam, jak wyglądają, jak się 
zachowują, jaki mają system 
wartości i w co wierzą. Wie-
lu z nich wierzy w jakiegoś 

„swojego boga”, działa według 
własnych prawd i zasad. Jed-

nak każda rozmowa była oka-
zją, by opowiedzieć im także 
o moim Bogu.

Bardzo dziękuję Bożej 
Opatrzności za wszystkie oso-
by, które tam spotkałem. Po-
lecam je często Bogu w mo-
ich modlitwach. Wiem, że Bóg 
przygotowywał każde z tych 
spotkań, a w ich trakcie moc-
no udzielał mi swoich łask. 
Dzięki ludziom, których spo-
tkałem na Woodstocku, wiele 
się nauczyłem. Przede wszyst-
kim zrozumiałem, że to Bóg 
porusza serca, a my jesteśmy 
tylko Jego narzędziami – jeśli 
chcemy. Za to wszystko Bogu 
niech będą dzięki!

Najważniejszy 
był szacunek 
okazany 
napotkanym 
osobom.



23  2015  itinerarium  IKONY NOWEJ EWANGELIZACJI30

Ojciec Daniel Ange, francu-
ski duchowny katolicki, pisarz, 
założyciel szkoły pod nazwą 

„Młodość-Światło” (Jeunesse-Lu-
mière) – pierwszej Katolickiej 
Międzynarodowej Szkoły Modli-
twy i Ewangelizacji w Europie 

– przyjechał w 2011 r. do Lubli-
na, aby wygłosić rekolekcje dla 
kapłanów. Dnia 25 październi-
ka gościł w naszym seminarium. 
Podczas nabożeństwa z modli-
twą uwielbienia opowiadał se-
minarzystom o swoim doświad-
czeniu ewangelizacji.

Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus!
Niech moc Chrystusa Zmar-
twychwstałego będzie z Wami!

Specjalnie przyjechałem do 
Polski, aby Wam podzię-

kować za wspaniały dar, któ-
ry daliście całemu Kościołowi 
i światu – wielkiego, święte-
go Jana Pawła II. Jest on za-
proszony, aby był z nami dzi-
siaj wieczorem. Wśród wielu 
osób, które miały duże zna-
czenie w moim życiu, byli:  
ks. Jerzy Popiełuszko, kard. 
Stefan Wyszyński i ks. Franci-
szek Blachnicki, dzięki które-
mu zachwyciłem się ruchem 
oazowym.

Głos powołania poczułem, 
gdy miałem dwanaście i pół 

roku. Stało się to podczas mo-
dlitwy w mojej rodzinie, do 
której wróciłem po roku po-
bytu w internacie za grani-
cą. Jezus obecny w taberna-
kulum zaproponował mi inne 
szczęście niż to, o którym ma-
rzyłem. A marzyłem o byciu 
dyrygentem i mistrzem spor-
towym w narciarstwie. Tym-
czasem Pan powiedział mi: 

„Jeżeli chcesz, jeżeli chciałbyś, 

Ja proponuję Ci inną drogę 
szczęścia. Chciałbyś kochać ze 
Mną? Pracować ze Mną?”. To 
mnie poruszyło, gdyż w szko-
le byłem często poniżany. Moi 
koledzy, gdy miałem proble-
my w nauce, mówili: „Do ni-
czego się nie nadajesz, w życiu 
nie zrobisz nic dobrego”. Pan 
potraktował mnie inaczej. Za-
ufał trzynastoletniemu chło-
pakowi. Bóg, o którym my-

ślałem, że jest wszechmocny, 
objawił mi się nagle jako ubogi, 
jako żebrak miłości, prawdzi-
wie we mnie zakochany. Zdzi-
wiłem się, że Bóg jest napraw-
dę zakochany. Jego wrażliwość 
na zranienia nie może nicze-
go innego spowodować, jak 
tylko próbować obudzić wza-
jemność. Ten wieczór pamię-
tam tak, jakby to było wczoraj. 
Jest on dla mnie wciąż nowy, 
żywy, świeży. Przypomina ten 
dzisiejszy. Nie byłoby tego 
wieczoru, gdyby nie było tego  
13 czerwca, dziewiąta dziewięć. 
Była dokładnie ta godzina.

Jako siedemnastolatek 
wstąpiłem do opactwa bene-
dyktyńskiego w Luksembur-
gu. [...] Niedługo potem mój 
opat wysłał mnie do Afryki, 
gdzie przeżyłem trzynaście lat 
w Rwandzie. Był to jeden z naj-
piękniejszych okresów mojego 
życia. Żyłem wtedy na małej 
wysepce, a wokół mnie dwu-
nastu braci. Później na prośbę 
biskupa uczestniczyłem w wy-

znaniu kanonicznym objawień 
Matki Bożej w Kibeho, pierw-
szych publicznych objawień 
Maryi w Czarnej Afryce. Była 

Cały Bóg i natychmiast
o. Daniel Ange 
założyciel Jeunesse-Lumière

Chciałbyś 
kochać ze Mną?
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to dla mnie ogromna łaska. 
Właśnie tam odnalazłem i na-
pisałem „Małą Regułę Życia” 
naszej szkoły Młodzi-Światło.

[...] Kiedy wróciłem do 
Europy, doznałem wstrząsu. 
Wielkie poruszenie wywoła-
ło we mnie odkrycie, że roz-
winął się tu wirus beznadziej-
ności u młodych. Cały czas 
stawiałem sobie pytanie: „Pa-
nie, co chcesz, abym uczynił 
dla tego ogromnego ludu dzie-
ci Bożych?”. Są one jakby sie-
rotami. Nie wiedzą, że są ko-
chane, że mają sens, mają dom, 
Kościół.

Mój przeor wysłał mnie, 
żebym siedem lat spędził 
w pustelni. W tym czasie pi-
sałem wiersze, książki. Ciągle 
nurtowało mnie pytanie: Jak 

znieść to, że ja mam wszyst-
ko, mam Boga, który mnie 
oczekuje. Mam ogromną ro-
dzinę, Kościół, który ogar-
nia cały świat. Rodzinę, która 
mnie oczekuje również w nie-
bie, mam aniołów i świętych. 
Mam Słowo Boże, mam krew 
Boga. Mam pełnię! A tam we 
wszystkich miastach widzia-
nych z wierzchołków gór Ni-
cei i Cannes młodzi zabijają się, 
przyjmują narkotyki i umierają, 
bo nie widzą sensu życia. Myśl, 
że jeżeli nie będę się dzielił 
tym, co otrzymałem za darmo, 
to wszystko stracę, stała się 
nie do zniesienia. Zastanawia-
łem się, jak sprawić, aby prze-
szedł prąd miłości i życia od 
tabernakulum aż do wszyst-
kich tych sex shopów i dysko-
tek? Jak spotkać tych młodych 
ludzi? Mój przeor mówił mi 
zawsze: „Poczekaj na znak od 
Pana, ponieważ po trzydzie-
stu latach życia kontempla-
cyjnego potrzeba, aby pojawił 
się konkretny znak”. Przyszedł 

on przez mały kawałek papie-
ru od młodego człowieka. Na-
pisał w nim: „Przyjdź do mojej 
szkoły. Tu nikt nie słucha, nikt 
nie pociesza. Dają nam wszyst-
ko z wyjątkiem tego, co naj-
istotniejsze. Przyjdź i daj nam 
Boga w Kościele. Nie zapomnij 
o swoich dzieciach!”.

[...] I z wielkim lękiem 
poszedłem. Po raz pierwszy 
w moim życiu znalazłem się 
przed ponad trzy i pół tysią-
cem młodych ludzi. Spoty-

Panie, co 
chcesz, abym 
uczynił?

W kościele seminaryjnym

Nie mogło się obyć bez wspólnego zdjęcia



23  2015  itinerarium  IKONY NOWEJ EWANGELIZACJI32

kałem się z grupami po sto 
osób, z każdą po godzinie, 
przez trzy dni. W nocy przy-
chodzili indywidualnie. By-
łem poruszony tym głodem 
Boga, tym oczekiwaniem na 
Niego. To byli duchowi anal-
fabeci. Nie potrafili ani pisać, 
ani czytać, ani mówić o Sło-
wie Bożym. Można powie-

dzieć: mali poganie zachodni. 
Tak bardzo sympatyczni. Do 
nich Pan Bóg mnie posłał. To 
był kontynent młodzieży od-
dzielający się od kontynentu 
Kościoła. Jak dwie płyty tekto-
niczne, które powodują trzę-
sienie ziemi w Kościele, któ-
ry gubił swoich młodych. I tak 
się zaczęło trzydzieści lat mo-

jego życia apostolskiego, mo-
ich misji.

Mój biskup powiedział: 
„Teraz, kiedy jest nowa po-
sługa, którą będziesz czę-

sto sprawował, na przykład 
w więzieniach, gdzie nie ma 
kapelana, więc trzeba, abyś ty 
stał się kapłanem. Potrzebna 
jest ewangelizacja. Nie tylko 
trzeba głosić Dobrą Nowinę, 
ale proponować i prowoko-
wać spotkanie z osobą Jezusa. 
Trzeba ofiarować samą oso-
bę Jezusa w sakramencie po-
jednania i w jego Eucharystii. 
To ewangelizacja operacyjna”. 
Jak mówi brat Michael: „Po-
nieważ młodzi chcą wszyst-
ko i natychmiast, dlatego 

trzeba im dać wszystko i na-
tychmiast. Cały Bóg i natych-
miast. Oni wystarczająco już 
czekali”. I to właśnie w ten 
sposób narodziła się nasza 
nowa szkoła Młodzi-Światło. 
Bardzo szybko przekonałem 
się, że najlepszymi apostołami 
młodych są młodzi z tego sa-
mego pokolenia. Ale do tego 
trzeba ich uformować, przy-
gotować.

Otrzymywałem listy od 
młodych, którzy chcieli, abym 
im towarzyszył w czasie mi-
sji do Kanady i innych krajów, 
również do Polski. Byłem tu-

taj w stanie wojennym, właśnie 
w Lublinie, z przesyłką żywno-
ści, między innymi dla semina-
rium. Organizowaliśmy wiel-
kie zbiórki w całym Quebecu 
w Kanadzie, aby przyjść z po-
mocą Polsce.

W tym roku mija dwadzie-
ścia pięć lat istnienia Szkoły 
Międzynarodowej. Chcę tyl-
ko powiedzieć, że dwadzie-
ścia pięć lat temu miałem łaskę 
stać się szkolniakiem. Uczę się 
w szkole Boga w każdym roku 
z mniej więcej trzydziestu in-
nymi młodymi ludźmi, pocho-
dzącymi mniej więcej z pięć-
dziesięciu różnych krajów. To 
oni uczą mnie kochać, modlić 

Ewangelizacja 
operacyjna.

Jestem 
dzieckiem 
Bożym, tak  
jak oni.

Poczekaj  
na znak.

Wpis do Księgi pamiątkowej
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Mam być 
wychowawcą.

się, ewangelizować, dawać sie-
bie innym. Jestem w ich szko-
le. To jest moja wielka radość.

Posługa kapłana z młody-
mi i dla młodych – chcę po-
dzielić się swoim doświadcze-
niem w tym względzie. [...] 
Myślę, że z młodymi przede 
wszystkim jestem dziec-
kiem Bożym, tak jak oni. Oni 
są przede wszystkim moimi 
braćmi i siostrami ochrzczo-
nymi. Jestem również na dro-
dze świętości razem z nimi. 
Bóg mówi do mnie przez nich. 
Każdy młody, który jest po-
wierzony mojej posłudze, czy 
to będzie w duszpasterstwie, 
w szkole, czy gdziekolwiek in-
dziej, to jest żywe Słowo Boże 
dla mnie. To jest prezent, któ-
ry otrzymuję z Bożego Ser-

ca, który mam odkryć, ponie-
waż Jezus chce dać mi wiele za  
pośrednictwem każdego mło-
dego.

[...] Kolejny aspekt: to, 
że mam być wychowaw-
cą, znaczy, że mam sprawiać 
wzrastanie. Mam dawać mło-
dym zapał przez własny przy-
kład. [...] To była również 

zasada ks. Franciszka Blach-
nickiego. Nie jesteśmy po-
nad, jesteśmy pośród, ale nie 
po to, by pozostawać pasyw-
nie, ale aby pociągnąć całą 
grupę ku szczytom. Więc nie 

z tyłu, żeby pchać, nie z przo-
du, żeby ciągnąć, ale w środku, 
jakby zachęcając. To jest trud-
niejsze. Tak łatwo jest być po-
nad i wydawać rozkazy: ty ro-
bisz to, ty robisz to, ty robisz 
to i tamto. Tu dotykamy tego, 
kto jest autorytetem. Dzi-
siaj młody nie jest poruszony 
przez tytuł. Tym, co robi wra-
żenie i wywiera wpływ, jest au-
torytet moralny wychowawcy. 
Kiedy staję się autorytetem dla 
młodych, muszę podwoić wy-
siłek, by Jezus we mnie praco-
wał – po to, aby naprawdę być 
w pełni Jego kapłanem.

[...] Muszę wam powie-
dzieć, że jednym z wielkich 
braków w Kościele Zachod-
nim jest to, że nie daje mło-
dym trenerów. Trener to jedna 

Dziękuję Panu za każdego z Was, za Waszą odpowiedź – „Tak, z radością” – na wołanie Jezusa. Widzę w Waszych twarzach tych 
przyszłych kapłanów, którzy będą dawać Boga Jego ludowi. Bądźcie Jezusową radością, a będziecie także radością Jego Matki Maryi. 
Obyście wzrastali w Jej łonie, a Wasze święcenia staną się narodzinami radości. Błogosławię także Wasze rodziny, które kochacie.  
Daniel Ange (Księga pamiątkowa MSD w Lublinie)
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z posług, gdzie jest się całko-
wicie w służbie świętości mło-
dego człowieka. Muszę powią-
zać wymagania i miłosierdzie. 
Umieć być wymagającym, ale 
równocześnie wyrozumiałym, 
współczującym i wrażliwym 
na zranienia młodego czło-
wieka, zawsze łączącym praw-

dę i miłość. Jan Paweł II był 
wspaniałym modelem Ojca 
Młodych. Proponował prawdę 
– pełny ideał chrześcijaństwa, 
bez kompromisów, ale z mi-
łością ojca. Wszystko mogło 
być przyjęte, ponieważ wyda-
wało się, że to pochodzi z ser-
ca ojca. Kiedy ojciec mówi, 
a dziecko czuje, że jest kocha-
ne, można je o wszystko pro-
sić. To jest jedna z głównych 
zasad ks. Bosko. Bez miłości 
nie ma wychowania. Trzeba, 
jak mówi św. Benedykt, spra-
wiać, by kochano nas, a nie 
bano się nas. [...]

Inna jeszcze rzecz. Trzeba 
naprawdę patrzeć na młodych 
spojrzeniem, które zawsze 
widzi to, co jest w nich naj-
piękniejsze, najbardziej praw- 
dziwe, najbardziej głębokie.  

Jeżeli łatwo złościmy się na 
wady młodego człowieka, 
szybko tracimy nadzieję przy 
kolejnych jego upadkach i po-
rażkach. [...] Mamy rodzić dla 
Boga Boże dzieci w cierpieniu, 
cierpliwości, nieustannej cier-
pliwości. Nigdy nie tracić od-
wagi i nadziei.

A jeśli chodzi o przebacze-
nie – to nie tylko młody musi 
prosić o przebaczenie księdza. 
To również ksiądz powinien 
umieć prosić o przebaczenie. 
Również nauczyciele, profe-
sorowie, rodzice, ludzie, któ-
rzy są autorytetami. Dlaczego 
tak rzadko oni proszą o prze-
baczanie dziecko, młodego 
człowieka? Wielu młodych 
zostało zranionych przez ka-
płanów i mamy umieć prosić 

o przebaczenie. Gdy cię za-
wiodłem, nie odpowiedzia-
łem na twoje oczekiwania, 
czy możesz mi przebaczyć? 
W Młodzi-Światło, kiedy zda-
rzają się jakieś kłótnie w cią-
gu dnia, wieczorem, zanim 
sobie wzajemnie błogosławi-

my, czyniąc krzyże na czo-
le (jeżeli była jakaś trudność 
i kłótnia), prosimy się o prze-
baczenie. To jest najlepszy lek 
usypiający.

[...] Myślę też, że nie ma 
żadnego ojcostwa bez bó-
lów rodzenia, bez cierpienia. 
Aby życie Ducha Świętego 
było przekazywane i dawane 
tym, którzy są nam powierze-
ni, trzeba wiele ewangeliza-
cji świata cierpienia: w klini-
kach, szpitalach w stosunku 
do chorych. Jest dużo cierpie-
nia bezpłodnego, gdyż nie jest 
ofiarowane i nie jest zanurzo-
ne w cierpieniu Jezusa. Jest 
ono przyjmowane z buntem, 
z goryczą, a wówczas bardziej 
boli. Ewangelizacja przyno-
si całe światło krzyża na tym 
ogromnym kontynencie cier-
pienia.

Widzieć  
w młodych to, 
co jest w nich 
najpiękniejsze.

Powiązać 
wymagania  
i miłosierdzie.

Ewangelizacja 
przynosi 
całe światło 
krzyża na tym 
ogromnym 
kontynencie 
cierpienia.
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Dnia 26 czerwca 2013 r. Kiko 
Argüello, Hiszpan, będący inicja-
torem Drogi Neokatechumenal-
nej, przebywał z wizytą w Lubli-
nie – w mieście, gdzie w 1975 r.  
powstała pierwsza wspólno-
ta neokatechumenalna w Pol-
sce. Bezpośrednim powodem jego 
przyjazdu było odebranie dok-
toratu honoris causa, nadane-
go mu przez Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II. Kiko 
Argüello wziął także udział we 
Mszy św. celebrowanej w auli na-
szego seminarium. Wraz z nim 
modliła się dwustuosobowa gru-
pa chórzystów i muzyków, człon-

ków wspólnot neokatechume-
nalnych z Hiszpanii i Włoch. 
Mszy św., koncelebrowanej przez 
osiemnastu kapłanów z różnych 
krajów, m.in. z Peru i Japonii, 
przewodniczył ks. Diego Sanchez 
Alcolea, wicerektor Seminarium 
„Redemptoris Mater” w Galilei. 
Zebranych powitał ks. dr Jan Mi-
czyński, ojciec duchowny lubel-
skiego seminarium.

Nakładem Wydawnictwa 
Archidiecezji Lubelskiej „Gau-
dium” ukazała się wówczas, 
książka Kiko Argüello pt. „Ke-
rygmat. Z ubogimi w barakach”, 
w której autor wyjaśnia, czym 
jest kerygmat i missio ad gen-
tes. Książka zawiera także oso-
biste świadectwo inicjatora neo-
katechumenatu dotyczące nowej 
ewangelizacji. Oto jego fragment:

„Jedną z niespodziewanych 
form, przez którą Bóg po-

zwolił nam prowadzić na-
przód Nową Ewangelizację 
Drogi Neokatechumenalnej, 
jest missio ad gentes. „Mi-
sja do pogan” odnosi się do 
miejsc, gdzie Ewangelia nie 
jest obecna, gdzie trzeba reali-
zować „pierwszą ewangeliza-
cję”. Święty Paweł mówi: «Pój-
dziemy do pogan».

Możemy rozróżnić dwa 
rodzaje miejsc, w których jest 
konieczna ta ewangelizacja: 

obszary biedne, gdzie general-
nie ludzie są ochrzczeni, mają 
naturalną religijność i wielką 
pobożność ludową; oraz mia-
sta, w których sekularyzacja 
spowodowała prawdziwe spu-
stoszenie i prawie nic nie zo-
stało z Kościoła katolickiego.

Są zdumiewające miejsca, 
jak miasto Chemnitz w Niem-
czech, w których czterdzie-
ści lat komunizmu zniszczy-
ło religię. Komuniści wierzą, 

że religia zatruwa mózg i alie-
nuje człowieka z jego pierw-
szej funkcji, którą jest dobro 
społeczne i sprawiedliwość. 
Chemnitz chciało być mo-
delowym miastem porząd-
ku społecznego tworzone-
go przez komunizm. Do tego 
celu zmienili mu np. imię na 

Kiko Argüello 
inicjator Drogi  
Neokatechumenalnej

Powrót do pierwszego modelu  
apostolskiego

Wracać do 
najbardziej 
pierwotnego 
modelu 
apostolskiego.
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Miasto Karola Marksa i posta-
wili w centrum ogromną je-
denastometrową rzeźbę jego 
głowy. Biskup diecezji mówi, 
że po upadku Muru Berliń-
skiego miasto pozostało pu-
ste i prawie dziewięćdziesiąt 
osiem procent ludności jest 
nieochrzczona. To jest miej-
sce, w którym młodzież wy-
chowana w marksizmie nie 
wie nic o Jezusie Chrystusie.

Wobec zamiaru ewangeli-
zacji tego miasta przypomnie-
liśmy, że Jan Paweł II wskazał 
drogę do naśladowania, mó-
wiąc, że «trzeba wracać do 
pierwszego modelu apostol-
skiego». Ale co to znaczy? Żeby 
go zrozumieć, musimy wrócić 
do pierwszych lat chrześci-
jaństwa i przypomnieć, jak się 

ono zaczęło rozprzestrzeniać. 
Chrześcijaństwo – Kościół – 
wyruszył z Wieczernika, aby 
ewangelizować w synagogach. 
Po tym początku zrodziła się 
seria wielkich konfliktów, któ-
re doprowadziły do bardzo 
mocnych podziałów; o czym 
można przeczytać w Dziejach 
Apostolskich. Te napięcia two-
rzyły się w synagogach pomię-
dzy wspólnotami żydowskimi, 
które przyjęły Chrystusa jako 
Mesjasza, a resztą Żydów, któ-
rzy pozostawali wierni Torze 
i nie akceptowali tego, że do 
ich wspólnot wchodzili poga-
nie. Cesarz Klaudiusz czuł się 
zmuszony do wypędzenia Ży-
dów z Rzymu.

Jan Paweł II na VI 
Sympozjum Bisku-
pów Europejskich 
w 1985 r. wskazał, 
że aby odpowie-
dzieć na sekulary-
zację Europy, trzeba 
«wracać do najbar-
dziej pierwotnego 
modelu apostolskie-
go». To znaczy, jak 

czytamy w Dziejach Apostol-
skich, kiedy pierwsi chrześci-
janie musieli wyjść z synagog, 
gromadzili się w domach, aby 
słuchać nauczania Apostołów, 
łamać chleb i modlić się.

W ten sposób bracia z mis-
sio ad gentes, naśladując ten 
pierwszy model, gromadzą się 
w domach wśród nieochrz-
czonych. W skład każdej misji 
wchodzi jeden prezbiter i trzy 
lub cztery rodziny wielodziet-
ne; razem uobecniają wspól-
notę chrześcijańską, która 
musi dawać wśród pogan znaki  
prowadzące do wiary: miłość 
w wymiarze krzyża i doskona-
łą jedność.

Rodziny, które już skoń-
czyły swoje itinerarium neoka-
techumenalne, pytamy, czy są 
gotowe, by zakładać wspólno-
tę razem z innymi rodzinami. 
Niektóre z dziewięciorgiem 
dzieci, inne z ośmiorgiem, 
siedmiorgiem... Są rodziny, 
które mają dorosłe dzieci, sie-
demnastoletnie lub osiem-
nastoletnie. Pytamy ich, czy 
są gotowi być posłani na mi-
sję, na przykład do Chemnitz, 
gdzie – jak powiedziałem – 

Nawrócenie 
jednej osoby ma 
wartość całego 
wszechświata.
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istnieje środowisko całkowicie 
pogańskie, to znaczy, czy wi-
dzą, że wolą Boga jest być tam 
posłanymi, aby żyć według 
«najbardziej pierwotnego mo-
delu apostolskiego».

By zaczynać misję, szukają 
pomieszczenia, gdzie mogą się 
gromadzić i tworzyć wspólno-
tę, a dzieci posyłają do szko-
ły. W Chemnitz dzieci tych 
rodzin są jedynymi katolika-
mi w szkole. W miarę upły-
wu czasu zapraszają do swoich 
domów kolegów z klasy i przy-
jaciół, ci zaś są zdumieni, wi-
dząc chrześcijańską rodzinę. 
Większość rodziców tych mło-
dych jest rozwiedziona, dlate-
go zdumiewają się, widząc ro-
dzinę wielodzietną, z ojcem 
i matką razem.

Co piętnaście dni rodziny 
wychodzą na ulice, aby śpie-
wać z gitarami i zapraszać lu-
dzi na katechezy – na spo-
tkania, na których mówi się 
o Jezusie Chrystusie. Wielu 
podobają się te śpiewy, dlatego 
zatrzymują się, by posłuchać. 
Zadają pytania. Potem niektó-
rzy uczestniczą w katechezach, 
tworzą się wspólnoty, w któ-
rych większość ludzi jest nie-

ochrzczona. Tak dzie-
je się także w Almere, 
mieście blisko Amster-
damu, w samym Am-
sterdamie, w Wiedniu, 
Sztokholmie i w wie-
lu innych miastach... 
W ten sposób pró-
bujemy przyprowa-
dzić pogan do Jezusa 
Chrystusa. Dla nas na-
wrócenie jednej oso-
by ma wartość całego 
wszechświata, ponie-
waż jedna osoba ma 
wartość życia Chrys-
tusa. Nie chodzi o to, 
by mieć wiele tłumów, 
ale by zbawić każdego 
człowieka.

Jesteśmy pociesze-
ni, widząc, jak podczas 
słuchania kerygma-
tu – przepowiadania 
ich zbawienia – Duch 
Święty wchodzi w nich, 
rozświetla się ich wnę-
trze, wskrzesza ich du-
szę i oni powoli, powoli 
przemieniają się w no-
wego człowieka. Uka-
zuje się nowe stwo-
rzenie; nowy syn Boga, 
który na początku jest 
mały i trzeba go wspo-
magać, ponieważ jest 
bardzo słaby. Czujemy się wy-
nagrodzeni, widząc wdzięcz-
ność, którą mają później wobec 
nas. Przywołam ciekawy przy-
padek węgierskiego intelektu-
alisty, który nam podziękował, 
ponieważ według tego, co po-
wiedział, nigdy nie wszedłby 
do Kościoła, ale dzięki temu 

rodzajowi ewangelizacji spo-
tkał Pana. Po kilku latach moż-
na stwierdzić, jak wielu odda-
lonych i pogan, którzy nigdy 
nie weszliby do Kościoła, staje 
się częścią tych wspólnot i roz-
poczynają itinerarium nawró-
cenia lub powrotu do wiary. Te 
wspólnoty – które nie zaczy-

Przedsionek 
pogan, w którym 
ludzie mogą 
zbliżać się  
do Boga.
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nają w poświęconym budynku, 
ale żyją wśród świata – tworzą, 
jak to powiedział Benedykt 
XVI, prawdziwy «przedsio-
nek pogan», w którym ludzie 
mogą zbliżać się do Boga.

To nie znaczy, że chcemy 
zastąpić parafie. Odwrotnie. To 
jest sposób, by stworzyć nowe 
parafie na obszarach całkowi-

cie ateistycznych. Czasami zda-
rza się, iż dzięki missio ad gen-
tes zaczynają powstawać nowe 
wspólnoty i pomieszczenie, 
w którym się gromadzą, już nie 
wystarcza. Wtedy trzeba my-
śleć o budowaniu większego 
pomieszczenia lub nawet koś-
cioła, w oparciu o nową este-
tykę, nowy rodzaj parafii, która 

miałaby też domus ecclesiae, 
miejsce, w którym mogą się 
gromadzić; kościół, gdzie moż-
na także zbudować katechume-
nium, to znaczy miejsce, gdzie 
każda chrześcijańska wspólno-
ta miałaby tam swoją małą ka-
plicę i gdzie gromadziłaby się 
na słuchanie Słowa Bożego i ce-
lebrowanie Eucharystii.

W ten sposób prowadzi-
my naprzód nową ewangeli-
zację w wielkich zsekulary-
zowanych miastach Europy, 
Ameryki, Oceanii [...]”1.

1 Kiko Argüello, Kerygmat. 
Z ubogimi w barakach, Lublin 2013,  
s. 131-135. Edycja polska zosta-
ła przygotowana przez Centrum 
Wspólnot Neokatechumenalnych 
Archidiecezji Lubelskiej.

Ave + Maria Odwagi! Niech Pan Wam udzieli świętej pokory Chrystusa. 
Módlcie się za mnie KIKO (Księga pamiątkowa MSD w Lublinie)
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W listopadzie 2014 r. José 
H. Prado Flores, meksykański 
teolog, biblista, lider i założy-
ciel międzynarodowej sieci Szkół 
Ewangelizacji Świętego Andrze-
ja (SESA) i konsultor Papieskiej 
Rady ds. Nowej Ewangelizacji, 
przez kilka dni gościł w Lubli-
nie. W tym czasie odebrał Złoty 
Dyplom Wydziału Teologii KUL, 
wygłosił rekolekcje dla ponad 
dwustu kapłanów z całej Polski, 
a 16 listopada 2014 r. przybył 
do lubelskiego seminarium. Nasz 
gość dał żywiołowe świadectwo 
wiary i ewangelizacyjnego zaan-
gażowania.

Witajcie wszyscy, dobry wie-
czór Wam!

Byłem w seminarium du-
chownym w Meksyku 

i znam bardzo dobrze życie 
seminaryjne. Odbyłem dwa 
lata nowicjatu, w sumie sześć 
lat uczyłem się łaciny, ukoń-
czyłem kurs filozofii i psy-

chologii. I właśnie wtedy zda-
łem sobie sprawę, że Pan mnie 
woła, żebym został świeckim 

ewangelizatorem. [...] Chciał-
bym opowiedzieć Wam, co 
Bóg uczynił w moim życiu 
i co może uczynić w życiu każ-
dego człowieka.

Przebywałem w semina-
rium, a więc była wspólno-
ta, była modlitwa, wszystko 
regularne, zamknięte. Piękne 
życie chrześcijańskie. Byłem we 
wspólnocie zakonnej, zacho-
wywałem wiernie regulamin 
i wszystkie konstytucje zakon-
ne. Nie popełniałem wtedy żad-
nych skandalicznych, widocz-
nych grzechów w moim życiu. 
Ale odkryłem, że jestem naj-
gorszym ze wszystkich grzesz-
ników, bo popełniałem grzech 
faryzeizmu. Myślałem, że je-
stem dobry, że zbawię samego 
siebie i że Bóg musi mi odpła-
cać za moje dobre uczynki. Nie 
miałem jednak radości, którą 
daje Ewangelia. Koncentrowa-
łem się na moim wysiłku. My-
ślałem, że dam radę wypełnić 
całe prawo. Moje nawrócenie 
nie było nawróceniem grzesz-
nika, było o wiele głębsze. Nie 
od grzesznika do sprawiedliwe-
go, ale od sprawiedliwego do 
syna miłosiernego Ojca.

[...] Studiowałem Pismo 
Święte, grekę, język hebrajski. 
Zaczynałem już prowadzić 
kursy, wykłady z Biblii. Czu-
łem się bardzo ważny i dumny. 

Doskonale znałem słowo Boże. 
Studiowałem je codziennie 
przez trzy lata. Umiałem cy-
tować fragmenty Pisma Świę-
tego w oryginale. Znałem bar-
dzo dobrze historię zbawienia. 
Przede wszystkim byłem jed-
nak tylko znawcą słowa Boże-
go. Nie dotykało ono mojego 
serca.

Największy dystans, jaki 
jest na świecie, to nie antypo-
dy między Polską a Australią. 
Najdłuższy dystans istniejący 
w tym świecie to ten z głowy 
do serca. Ja miałem wszystko 
w głowie. Ale Bóg zmiłował 
się nade mną. [...] Nie mówię 
absolutnie, że nie należy stu-
diować greki czy hebrajskiego. 
Jest to potrzebne i konieczne. 
Ale istnieje ogromna różnica 
między czystą wiedzą a sytu-
acją, w której Jezus osobiście 
objaśnia ci Pisma. Albo uży-
wając jeszcze mocniejszych 
słów św. Pawła, gdy Jezus 
ci objawia Pisma, a objawić  

(revelare) znaczy rozedrzeć 
zasłonę. Wtedy spod tej zasło-

Ewangelizacja,  
a nie propaganda

José H. Prado Flores 
założyciel sieci Szkół Ewangelizacji 
Świętego Andrzeja

Popełniałem 
grzech 
faryzeizmu.
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ny tryska światło, które pada 
na twoje życie. To słowo, które 
do mnie dociera, zaczyna być 
żywe w moim życiu. Zaczy-
nam się z Nim identyfikować, 
staje się dla mnie pokarmem, 
światłem, życiem. W moim ży-
ciu zaszła przemiana, która nie 
była moją zasługą, lecz dzia-

łaniem Jezusa. Miał On miło-
sierdzie wobec mnie – faryze-
usza.

Zacząłem rozumieć Pi-
sma tak, jak nigdy wcześniej 
ich nie rozumiałem. Pamiętam, 
że spędzałem długie godzi-
ny na czytaniu Biblii, bez żad-

nych analiz historyczno-kry-
tycznych. Chciałem po prostu 
spożywać słowo. Zaczęło ono 
przemieniać totalnie moje ży-
cie. To nie był już podręcznik 
do studiowania, ale pokarm, 
konieczny dniem i nocą. Mó-
wię wam, najcenniejsza rzecz 
materialna, którą posiadam, to 
nie jest mój dom, samochód, 
czy cokolwiek, ale to ta księ-
ga, słowo Boga, które mi obja-
wia Jezusa.

Zacząłem poznawać Je-
zusa w Jego słowie. Poznawa-
nie słowa, jak mówi św. Hiero-
nim, jest poznawaniem Jezusa, 
a nieznajomość Pisma, nie-
znajomość słowa, jest niezna-
jomością Jezusa. [...] Repor-
ter powtarza to, co powiedzieli 
inni, którym powiedzieli jesz-
cze inni, którzy usłyszeli jesz-
cze od innych. Można mówić 
o Jezusie, o Jego życiu, o Jego 
cudach i nauczaniu, o pię-
ciu mowach Jezusa, o siedmiu 
znakach zmartwychwstania 

i nie być świadkiem zmar-
twychwstania. Takie było moje 
życie. Ja powtarzałem to, cze-
go się nauczyłem od profesora, 
ale nie miałem osobistego do-
świadczenia spotkania z Jezu-
sem Zmartwychwstałym.

[...] W pewnym momen-
cie On dotknął mojego ser-
ca słowem. Sprawił, że zaczę-
ło ono płonąć ogniem słowa. 
Najpiękniejsza rzecz to ta, kie-
dy ogień słowa płonie w tobie. 
Ten zimny befsztyk zaczyna się 
rozgrzewać i zaczyna roznosić 

piękny aromat. To jest świę-
to, uczta, radość Ewangelii, jak 
mówi papież Franciszek.

[...] W życiu religijnym ist-
nieje niebezpieczeństwo ru-
tyny. Jestem żonaty i praco-
wałem wiele z osobami, które 
żyją w małżeństwie. Wiecie, 
jaki jest główny problem mał-
żeństw, które się rozpadają? 
Wcześniej, zanim się rozwiodą, 
popadają w rutynę. Również 
kapłan może popaść w taką ru-
tynę i z przyzwyczajenia spra-
wuje sakramenty. Seminarium 
może stać się również miej-
scem rutyny.

[...] Popadłem w taką se-
minaryjną rutynę, ale Pan 
Bóg mnie z tego wyprowa-
dził. Rozpalił na nowo moje 

Największy 
dystans, jaki jest 
na świecie [...] 
to ten z głowy 
do serca.

Najcenniejsza 
rzecz materialna 
[...] to ta księga, 
słowo Boga.

José H. Prado Flores z Siostrami Służkami NMPN posługującymi  
w naszym seminarium
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serce. Bardzo długo cze-
kał na ten moment. „Oto sto-
ję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś 
usłyszy i drzwi otworzy, wejdę 
do niego i będę z nim wiecze-
rzał, a on ze mną”. Otworzyłeś 
Jezusowi drzwi, kiedy powie-
działeś: Ty jesteś Panem tego 
obszaru w moim życiu. Czy są 

takie obszary w twoim życiu, 
gdzie jeszcze nie poddałeś cze-
goś pod Jezusowe panowanie?

Na pozór i w taki zewnętrz-
ny sposób Jezus jest oczywiście 
moim Panem, ale tak napraw-
dę sam chcę kierować swoim 
życiem i własną posługą. Cza-
sem robię tak, jakbym siadał 
z Jezusem do samochodu, ale 
siadał za kierownicą i dopiero 
później przychodzi moment, 
w którym mówię: Jezu, odda-
ję Ci kluczyki, ja siadam obok, 
oddaję Ci kierownicę, zrób, co 
zechcesz. Ja siadam na miejscu 
pasażera, Ty kieruj, Ty zasiądź 
za kierownicą. Ja Ci pozwalam, 
żebyś zrobił z moim życiem 
wszystko, co Ci się spodo-
ba. Czy zdarzyło się wam, by 
powierzyć Jezusowi kierunek 
waszego życia, kluczyki i kie-
rownicę? Istnieje jednak nadal 
pewne niebezpieczeństwo: Je-
zusa zapraszam za kierowni-
cę, ale sobie zostawiam mapę. 

Jezus trzyma kierownicę, ale 
ty Mu dyktujesz, dokąd ma 
jechać. To jest częsty grzech 
w życiu religijnym i w posłu-
dze kapłańskiej, w apostola-
cie, w pracy ewangelizacyjnej. 
Zdałem sobie z tego sprawę 
na podstawie własnego życia. 
Ile razy ja układam plan drogi. 
I mówiłem, Panie Jezu, pomóż 
mi zrobić to, czego ja pragnę. 
Kto jest tutaj Panem? Ja sam. 
Nie poddałem swojego życia, 
swoich planów, pod panowa-
nie Jezusa.

To się wydarzyło w moim 
życiu. Ale Bogu niech będą 
dzięki, że na tej drodze otwo-
rzył mi oczy. Pozwoliłem Mu 
wejść w moje życie w taki spo-
sób, jak nigdy jeszcze tego 
nie uczyniłem. I ten moment 
stał się kluczem całego życia. 
[...] Eucharystia stała się dla 
mnie życiem, a nie tylko ob-
rzędem, rytem, przyzwycza-
jeniem, jakimś rutynowo wy-
konywanym prawem. Stała 
się konieczna w życiu nie ze 
względu na regulamin semi-
naryjny, lecz z potrzeby serca. 
Słowo Boże proklamowane 

w liturgii przemieniło totalnie 
całe moje życie.

[...] Co się stało z dwoma 
uczniami, którzy w Emaus roz-
poznali zmartwychwstałego Je-
zusa? Tej samej nocy przebie-

gli jedenaście kilometrów do 
Jeruzalem, aby dać świadec-
two o Zmartwychwstałym. Nie 
po to poszli do Jeruzalem, żeby 
powtórzyć to, co powiedzia-
ły im kobiety, co usłyszały od 
anioła. Mówili: „Widzieliśmy 
Go, słyszeliśmy. Jego słowo za-
płonęło w naszym sercu. Usie-
dliśmy z Nim za stołem. Po-
błogosławił i połamał chleb. 
Widzieliśmy Jezusa Zmar-
twychwstałego”. Dzięki oso-
bistemu spotkaniu z Jezusem 
mogli dać o Nim świadectwo.

Zapnijcie pasy, bo lądowa-
nie będzie trochę niebezpiecz-
ne. Jeśli nie macie doświad-
czenia w spotkaniu z Jezusem 
Zmartwychwstałym, nie mów-
cie o Nim, bo będzie to tylko 
propaganda. Wyłącznie oso-
biste doświadczenie spotkania 
z Jezusem może przekonać in-
nych.

Bardzo was proszę, nie 
mówcie, że wszyscy mamy 
obowiązek i prawo ewange-

Najpiękniejsza 
rzecz to ta, kiedy 
ogień słowa 
płonie w tobie.

Jezu, oddaję  
Ci kluczyki  
i kierownicę.



23  2015  itinerarium  IKONY NOWEJ EWANGELIZACJI42

lizować. To nie jest praw-
dą. Ewangelizować powinien 
tylko ten, kto przeżył osobi-
ste spotkanie z Jezusem i kto 
ma serce płonące Jego sło-
wem. W przeciwnym razie bę-

dziesz powtarzał to, co powie- 
dzieli Ci profesorowie w semi-
narium.

[...] Największą radością 
jest znalezienie Jezusa i przy-
jęcie Go do swojego życia. 

Bycie Jego narzędziem, żeby 
twój brat mógł odkryć Go 
jako największy skarb. Tego 

uczymy się w szkole św. An-
drzeja. Uczymy się pracować 
tak, żeby nasi bracia, którzy 
modlą się z nami, którzy pro-
wadzą normalne, proste życie 
chrześcijańskie, mogli prze-
żyć osobiste spotkanie z Jezu-
sem Zmartwychwstałym. I to 
jest nasza misja. Amen.

Ewangelizować 
powinien 
tylko ten, kto 
przeżył osobiste 
spotkanie  
z Jezusem  
i kto ma serce 
płonące Jego 
słowem.

Najlepszym uniwersytetem jest szkoła bycia uczniem Jezusa z Nazaretu. 
Sekret: SŁOWO BOŻE! Zjednoczeni w misji José Prado Flores15 listopada 2014 
(Księga pamiątkowa MSD w Lublinie)

I jeszcze fotografia na pożegnanie z ojcem duchownym ks. dr. Janem Miczyńskim
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W seminaryjnym kościele  
27 listopada 2014 r. odbyło się 
spotkanie z Ralphem Martinem 
ze Stanów Zjednoczonych. Jest 
on katolickim teologiem i filo-
zofem, założycielem i liderem 
wspólnoty życia Słowo Boże 
w Ann Arbor, pionierem Kato-
lickiej Odnowy Charyzmatycz-
nej i zarazem jej wybitnym ani-
matorem, wykładowcą teologii 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym Najświętszego Serca 
Jezusowego w Detroit, konsul-
tantem Papieskiej Rady ds. No-
wej Ewangelizacji. Ralph Mar-
tin w swoim wystąpieniu dawał 
świadectwo swojej wiary i wyja-
śniał zebranym, czym dla niego 
jest nowa ewangelizacja.

Oprócz zajmowania się 
pracą ewangelizacyjną 

pracuję jako kierownik po-
dyplomowych studiów teolo-
gicznych. Kocham moich se-
minarzystów i przesyłam im 
serdeczne pozdrowienia.

Nie jestem w stanie wyra-
zić, jak bardzo papież z Pol-
ski był ważny dla ludzi w na-
szym seminarium. Dziesięć lat 
temu nasz arcybiskup – kard. 
Adam Maida – doszedł do 
wniosku, że zabrakło zdecy-
dowanej, instytucjonalnej od-
powiedzi na wezwanie, jakie  
św. Jan Paweł II skierował do 

Kościoła, aby podjąć nową 
ewangelizację. Dlatego za-
proponował w naszym semi-
narium nowy model forma-

cji. Nasi seminarzyści mają 
dwa cykle wykładów na te-
mat ewangelizacji, a ich prak-
tyka duszpasterska obejmu-
je ćwiczenia w tym zakresie. 
Moja ulubiona definicja nowej 
ewangelizacji pochodzi z ency-
kliki Jana Pawła II Redemptoris 

missio. Jest bardzo radykalna. 
Brzmi następująco: „Przepo-
wiadanie słowa Bożego ma na 
celu chrześcijańskie nawróce-

nie, to znaczy pełne i szcze-
re przylgnięcie do Chrystusa 
i Jego Ewangelii, poprzez wiarę” 

– i dalej – nawrócenie „ozna-
cza przyjęcie osobistej decyzji 
zbawczego panowania Chrys-
tusa i wejście do grona Jego 
uczniów” (nr 46).

Nie jesteście po to,  
by sprzedawać coca-colę

Ralph Martin 
pionier Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej

Chrześcijańskie nawrócenie  
to pełne i szczere przylgnięcie  
do Chrystusa.

Spotkanie z alumnami w kościele seminaryjnym
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Uważam, że jest to bar-
dzo radykalna definicja. Dla-
czego tak myślę? Otóż dlatego, 
że dyskusja o nowej ewangeli-
zacji w parafiach i diecezjach 
sprowadza się do stwierdzeń: 
musimy coś zrobić, żeby kato-
licy zaczęli znowu chodzić na 
Mszę św.; musimy zaktywizo-
wać ludzi w naszych parafiach. 
Można mieć jednak osoby na 
Eucharystii, które są nienawró-
cone, można mieć ludzi bardzo 
zaangażowanych w życie pa-
rafialne, ale nienawróconych. 
Na przykład ktoś się zgła-
sza do chóru parafialnego, 
bo kocha śpiew, ale taki czło-
wiek być może nigdy nie pod-
dał swego życia pod panowanie  
Chrystusa.

Wielu ludzi mówi: „Ko-
cham Jezusa, ale Jego nauka 
za bardzo mnie nie obchodzi”. 
Albo: „Mam relację z Jezusem, 
ale nie zgadzam się ze wszyst-
kim, co On powie”. Na pew-
nym spotkaniu przypomnia-

łem jeden cytat ze słów Jezusa. 
Podeszła do mnie potem ko-
bieta i powiedziała: „Mój Je-
zus nigdy by czegoś takiego nie 
powiedział”. Ludzie tworzą so-
bie Chrystusa na swój obraz 
i podobieństwo, kreują religię 
na własną miarę. Jednak to Je-
zus jest Panem. Jego słowa są 
prawdą i życiem.

W nauczaniu ostatnich 
papieży nawrócenie oznacza 
przyjęcie przez osobistą de-
cyzję zbawczego panowania 
Chrystusa i wejście do gro-
na Jego uczniów. Ważną spra-
wą jest więc osobiste spotka-
nie z Chrystusem i przyjaźń 
z Nim.

Jest to konieczne, ponie-
waż ostatnio międzynarodo-
wa kultura pogańska osłabia 
kulturę chrześcijańską. Wizjo-
nerskie stwierdzenie Jana Paw-
ła II zawarte w liście Novo mil-
lennio ineunte (nr 40) mówi, 
że chrześcijańska społecz-
ność, jaką znaliśmy, przeminę-
ła i stoimy teraz w obliczu no-

wej sytuacji, która jest dla nas 
wyzwaniem. Potrzebujemy no-
wej ewangelizacji, jak również 
nowej pięćdziesiątnicy.

W encyklice Redempto-
ris missio (nr 33) Jan Paweł II 
rozróżnia trzy rozumienia po-
jęcia „ewangelizacja”. Pierw-
sza ewangelizacja adresowa-
na była do ludzi, którzy nigdy 
wcześniej nie słyszeli Ewange-
lii. Następnie papież wymie-
nia troskę duszpasterską skie-
rowaną ku ludziom, którzy już 
mają osobistą relację z Jezu-
sem. Obecnie mamy sytuację, 
która wymaga nowej ewange-
lizacji albo też reewangelizacji. 
Jest ona adresowana do tych, 
którzy wyrośli w tradycyjnej 
kulturze chrześcijańskiej, ale 
utracili żywe poczucie wia-
ry albo w ogóle nie należą do 
Kościoła. Żyją życiem bardzo 
odległym od Chrystusa i Jego 
Ewangelii.

Te twierdzenia zmienia-
ją naszą formację seminaryj-

Obecnie każdy 
kapłan staje 
wobec sytuacji 
misyjnej.

Nowość 
nowej 
ewangelizacji.
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Ewangelizujemy 
dlatego, że 
naprawdę jest 
niebo i piekło.

ną. Kształciliśmy do tej pory 
naszych seminarzystów, żeby 
podtrzymywali istniejący po-
rządek. Teraz musimy również 
stać się misjonarzami. Obec-
nie każdy kapłan staje wobec 
sytuacji misyjnej. Są wierni, 
którzy jeszcze ciągle przycho-
dzą do kościoła, ale jest mnó-
stwo ludzi, którzy już nie 
przychodzą. Trzeba więc po-
móc tym pierwszym, żeby oni 
także stali się misjonarzami.

Pierwsza nowość no-
wej ewangelizacji polega na 
tym, że adresowana jest do 
ochrzczonych katolików, któ-
rzy nie żyją jak uczniowie Je-
zusa Chrystusa, nie podjęli  
nigdy osobistej decyzji, aby 
przyjąć Jego naukę i naślado-
wać Go.

Druga nowość dotyczy 
tego, że dzieło nowej ewange-
lizacji mają realizować przede 
wszystkim świeccy. W Liście 
do Efezjan (rozdz. 4) odnajdu-
jemy następujący obraz: Chry-

stus wstępuje do Ojca i daje 
dary przywództwa swoje-
mu Kościołowi. Apostołowie, 
prorocy, pasterze, nauczy-
ciele, ewangeliści. Każdy nie 
musi robić wszystkiego jed-
nocześnie w Kościele. Chodzi 
o to, żeby wyposażyć świętych 
do wypełniania posługi. Wie-
lu księży przyzwyczaiło się, 
że mają robić wszystko, mają 
być omnibusami. Jednak naj-
ważniejszą rzeczą, jaką ka-
płan ma realizować, jest bu-
dzenie świeckich, jest pomoc 
udzielana im w odkryciu na 
nowo tożsamości, jaką mają 
w Chrystusie. I wezwanie 
świeckich do świętości, na-
wrócenia i ewangelizacji. Pra-
wo kanoniczne (kan. 398) 
mówi, że duszpasterze odpo-
wiedzialni są za wszystkie du-
sze mieszkające na terytorium 
parafii, nawet za nieochrzczo-
nych. Razem ze świeckimi po-
dejmują pracę ewangelizacyj-
ną na całym jej terenie.

Trzecia nowość w sprawie 
nowej ewangelizacji odnosi 
się do kultury, która w ostat-
nim czasie uległa zmianie. Co-
raz więcej ludzi wychowuje 
się i wzrasta bez jakiejkolwiek 
edukacji religijnej. Mają blade 
albo żadne pojęcie o Jezusie. 

Pozostają pod bardzo silnym 
wpływem kultury relatywi-
zmu. Ta sytuacja stawia przed 
nami nowe wyzwania.

Czwarta nowość nowej 
ewangelizacji polega na tym, 
że ma być nowa, w odno-
wionej gorliwości, w żarliwo-
ści, nowa w metodzie i nowa 
w sposobie realizacji. Najwięk-
szy sukces tej formy ewangeli-
zacji możliwy jest dzięki oso-
bistemu dzieleniu się z drugą 
osobą swoim doświadczeniem 
wiary. Dlatego powoływanie 
świeckich do nowej ewangeli-
zacji jest tak bardzo ważne.

Po co ewangelizować? Nie 
tylko po to, żeby jakoś ubo-
gacić życie ludzi, ale dlatego, 
że naprawdę jest niebo i pie-
kło. Święty Jan Paweł II wy-
warł niezwykły wpływ na 
moje życie i na życie Kościoła 
w Stanach Zjednoczonych. 
Taki sam ogromny wpływ mia-
ła s. Faustyna. W prawie każ-
dym amerykańskim kościele Wpis do Księgi pamiątkowej
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znajdziecie obraz Jezusa Miło-
siernego. Jest to jedna z dróg, 
którą Kościół rozprzestrzenia 
Dobrą Nowinę o Bożym Miło-
sierdziu. [...]

Siostra Faustyna w swo-
im Dzienniczku (nr 965) ja-
sno mówi: „Jezus spojrzał na 
mnie i rzekł: dusze giną pomi-
mo mojej gorzkiej męki i daję 
im ostatnią nadzieję zbawienia 
«święto mojego miłosierdzia». 
Jeśli nie odpowiedzą na moje 
miłosierdzie, zginą na wieki”. 
W Dzienniczku (nr 1396) czyta-
my: „Gdyby grzesznicy poznali 
moje miłosierdzie, nigdy nie 
popadliby w zagładę w tak wiel-
kiej liczbie”, a dalej (nr 1160): 

„Przedłużam czas miłosierdzia 
ze względu na grzeszników, ale 
biada im, jeśli nie rozpoznają 
obecnego czasu nawiedzenia”. 
I wreszcie (nr 635) przypomi-
na: „[Maryja mówi do św. Fau-
styny] Musisz mówić światu 
o moim wielkim miłosierdziu 
i przygotować świat na dru-
gie przyjście Jezusa. Jezus wró-
ci – mówi dalej Matka Boża – 
już nie jako miłosierny Zbawca, 

ale jako sprawiedliwy sędzia. 
Mów duszom o tym wielkim 
miłosierdziu, dopóki trwa jesz-
cze czas udzielania miłosier-
dzia. Jeżeli będziesz teraz mil-
czeć, będziesz odpowiedzialna 
za wielką liczbę dusz w czasie 
Sądu Ostatecznego”.

[...] Jedno z największych 
kłamstw zawiera się w sło-
wach: „Nie przejmujcie się ni-
czym, każdy będzie zbawiony, 
bo przecież Boże Miłosierdzie 
jest tak wielkie”. Musimy mó-
wić ludziom o Bożym Miło-
sierdziu i zachęcać, żeby na nie 

odpowiedzieli przez nawróce-
nie, uznanie, jak bardzo Go po-
trzebują, i wyznanie grzechów. 
Musimy również przypominać 
ludziom o konsekwencjach de-
cyzji, którą podejmą, jeśli uczy-

nią twardym swoje serce wobec 
Bożego Miłosierdzia. Przyjęcie 
kłamstwa oznacza szybki wjazd 
na autostradę do piekła. Uni-
żyć się, przyjąć w pokorze Boże 
Miłosierdzie oznacza osiągnąć 
życie wieczne.

W Pierwszym Liście do 
Koryntian (rozdz. 6) św. Pa-
weł mówi: „Nie pozwólcie, 
żeby ktokolwiek was zwiódł, 
niemoralni nie wejdą do kró-
lestwa Bożego. Rozpustnicy, 
cudzołożnicy, homoseksuali-
ści, złodzieje, rabusie nie osią-
gną królestwa Bożego”. Jest to 
rzecz bardzo poważna. To nie 
jest jakiś wyizolowany, osob-
ny tekst. W Liście do Galatów 
znajdziemy bardzo podobny 
katalog grzechów.

Musimy mieć odwagę, aby 
mówić prawdę z miłością, 
bez względu na to, czy kultu-
ra, w której żyjemy, pozwala 
na to, czy nie. Jeśli naprawdę 
kochamy ludzi, nie możemy 
zamykać oczu na kłamstwo. 
Ze łzami, z płaczem, w wiel-
kiej, usilnej modlitwie będzie-
my ich błagać, żeby wrócili do 
Bożego Miłosierdzia. Dlate-
go ewangelizacja jest tak waż-
na. Dlatego Wasze powołanie 
jest tak bardzo ważne. Nie je-
steście po to, by sprzedawać 
coca-colę. Wy jednacie ludzi 
z Bogiem. Zbawiacie dusze. 
Ratujecie dusze od zagłady.

Jest więc niezwykle istot-
ne, czy będziemy żyli życiem 
świętym, czy będziemy z żar-
liwością i gorliwością głosić 
Ewangelię.

Mieć odwagę, 
aby mówić 
prawdę  
z miłością.

Drodzy Bracia! Cóż za radość być z Wami. Wędrówka trwa nadal. Wytrwajcie! 
Ralph Martin (Księga pamiątkowa MSD w Lublinie)
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W dniach od 15 do 19 paź-
dziernika 2013 r. wspólnota se-
minaryjna przeżywała reko-
lekcje zamknięte. Prowadził je  
ks. bp Grzegorz Ryś, biskup po-
mocniczy archidiecezji krakow-
skiej i przewodniczący Zespołu ds. 
Nowej Ewangelizacji przy Kon-
ferencji Episkopatu Polski. For-
muła jednej z wieczornych kon-
ferencji umożliwiła alumnom 
zadawanie pytań rekolekcjoniście.

Czy Kościołowi jest potrzebna 
nowa ewangelizacja?

A was zadowala ten Koś- 
ciół? Taki, jaki jest? No to ma-
cie odpowiedź. Odpowiedź 
oczywista i ogólna brzmi: 
TAK. Natomiast w każdym lo-
kalnym Kościele to się rozpi-
suje na nieco inne uwarunko-
wania.

Inna jest sytuacja Kościo-
łów na tzw. ścianie wschod-
niej, gdzie na pewno jest 
większa pobożność, wyższy 
odsetek praktykujących wier-
nych. I liczby nie są tu pro-
blemem. Nie jesteście diece-
zją koszalińsko-kołobrzeską, 
gdzie w niedzielnej Mszy św. 
uczestniczy dwadzieścia pro-
cent ludzi wierzących. U was 
może jest to sześćdziesiąt 
procent? Patrząc więc od 
tej strony możecie powie-

dzieć, że macie mniejszą po-
trzebę ewangelizacji. Choć 
nie wiem, czy tylko dlate-
go, że sześciu na dziesię-
ciu wierzących uczestni-
czy w Eucharystii, może was 
nie obchodzić, co się dzie-

je z pozostałymi czterema. To 
po pierwsze. A po drugie, na-
leżałoby się też przyjrzeć tym 
liczbom, nieraz bardzo wyso-

kim. W górskich miejscowo-
ściach w okresie wakacyjnym 
odnotowuje się takie licz-
by, że człowiek ze zdumienia 
usta otwiera – może być po-
nad sto procent. Może być po-
nad sto procent na Mszy św. 
niedzielnej i prawie nikogo 
z mieszkańców tej miejscowo-
ści, bo oni pracują – obsługują 
letników i sami nie idą w nie-
dzielę do kościoła. Kościół jest 
pełny, ale innych ludzi.

Istnieje też w Polsce zja-
wisko, które zostało nazwane 
zupełnie nie po polsku – chur-

Jak już wiesz, gdzie mieszka Jezus,  
to możesz tam kogoś zaprowadzić

bp Grzegorz Ryś 
biskup pomocniczy  
archidiecezji krakowskiej

W każdym 
lokalnym 
Kościele są 
nieco inne 
uwarunkowania.
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ching. Są ludzie, którzy zmie-
niają kościoły, bo na przykład 
tutaj ktoś mówi dobre ka-
zania, a tam lepiej śpiewają, 
a gdzieś indziej jest duży par-
king – i oni też tworzą te sto-
sunkowo wysokie liczby domi-
nicantes. Nas jednak nie cieszy 
taki model, że ktoś jest na każ-
dej Mszy gdzie indziej. Wtedy 
powstaje pytanie: No właśnie, 
ale gdzie jest ten Kościół, któ-
ry on tworzy?

O co chodzi w nowej ewange-
lizacji, jaka jest jej istota?

Nowa ewangelizacja to jest 
obszar działań Kościoła – nie 
cała działalność Kościoła, lecz 
fragment – obejmujący ludzi 
ochrzczonych, którzy porzucili 
praktyki religijne. To jest naj-

prostsza definicja. Czyli ktoś 
jest w Kościele, ale to się na nic 
nie przekłada. Powodów, dla 
których go nie ma, może być 
milion. Może być na przykład 
zgorszony Kościołem. Może 
być zgorszony w sposób rze-
czywisty, mógł być w Kościele 
potraktowany w sposób niedo-

puszczalny. Jak do tego człowie-
ka dojść z wiadomością, że Bóg 
go kocha i że go kocha także 
poprzez Kościół? W takiej sytu-
acji na to pytanie jest niezwykle 
trudno dać odpowiedź.

Tu może mieć miejsce 
jednak nowa ewangelizacja 

– próba docierania do tych, 
którzy z Kościołem z wie-
lu powodów jakoś się roze-
szli. W konkretnych polskich 
diecezjach to może być ośmiu 
na dziesięciu ludzi. Oczywi-
ste jest, że aby na różnych te-
renach dotrzeć do tych sze-
ściu czy czterech, trzeba 
w taki sposób przeżywać wia-
rę z tymi, którzy są, żeby czuli  
się oni posłani i żeby byli też 
do tego posłania wyposażeni.

Jak zatem uczyć się tej nowej 
ewangelizacji, aby ci będący 

w Kościele mogli się czuć 
posłani?

Nie chodzi o to, jak się 
uczyć. Nie chodzi tylko 
o kwestię narzędzi czy techni-
ki – „zróbmy sobie kurs nowej 
ewangelizacji”. To jest pytanie 
o wzrost Kościoła. Na szczę-
ście nie jest to pytanie teore-
tyczne i nie musimy go roz-
ważać w kategoriach typu: Co 
warto by było według nas zro-
bić? Nowa ewangelizacja trwa 
co najmniej od Soboru Wa-
tykańskiego II i jest wiele do-
świadczeń Kościoła, które 

wpisują się w ten nurt, wiele 
wspólnot, wiele modeli, któ-
re dotyczą parafii jako całości, 

Ktoś jest  
w Kościele,  
ale to się na nic 
nie przekłada.

Eucharystia we wspólnocie seminaryjnej
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choćby tzw. model komórek 
parafialnych. Jeśli przejrzymy 
te wszystkie doświadczenia, 
to się rysuje pięć warunków 
wzrostu parafii. Bardzo pięk-
nie mówił o tym na II Kongre-
sie Nowej Ewangelizacji fran-
cuski lider Kursów Alfa Marc 
de Leyritz. Pięć warunków, od 
A do E. Mianowicie: A – ado-
racja, B – braterska wspólnota, 
C – caritas, D – duch ucznio-
stwa, E – ewangelizacja. Koś- 
ciół jest jak organizm. Nie jest 
martwą strukturą. To nie jest 
tylko prawo, przepis, ale or-

ganizm. De Leyritz z łatwo-
ścią o tym mówił, ponieważ 
jest mężem i ojcem. Patrzy, jak 
rośnie jego dziecko. Doskona-
le wie, że gdy dziecko nie roś-
nie, to znaczy, że dzieje się coś 
dramatycznego z jego zdro-
wiem. Jeśli jest zdrowe, roś-
nie. Tak samo jest z Kościo-
łem – jeśli Kościół jest zdrowy, 
to powinien rosnąć. Jak nie 
rośnie, to trzeba zapytać, co 
się dzieje. Tych pięć warun-
ków w równowadze warunku-
je wzrost. One są bardzo kon-
kretne i nie mówcie mi, że dla 

jakiejś wspólnoty w Kościele 
nieosiągalne. Są absolutnie 
osiągalne. Natomiast doty-
kamy tu kwestii krytycznej 
i bardzo konkretnej refleksji 
w odniesieniu do siebie i do 
wspólnot, które tworzymy. Bo 
może być tak, że we wspólno-
cie – czy to będzie parafia, czy 
wspólnota jakiegoś ruchu, czy 
seminarium – dwóch z pięciu 
tych warunków zupełnie nie 
ma albo są na zasadzie „per 
nogam”.

Jak uchronić się od tego, żeby 
angażując się w ewangelizację, 

nie popaść w aktywizm, 
akcyjność?

Ewangelizacja to przekaz 
wiary. Przekaz oznacza: da-
jesz to, czym żyjesz. To wy-
klucza akcyjność. Wyklucza 
też uczestnictwo w tym, co 
komu w duszy zagrało. Księ-
ża przeżywają to samo, co 
wy w seminarium, to znaczy 
– jest program duszpasterski 
Kościoła w Polsce, na to się 
nałoży teraz kanonizacja Jana 

Pawła II, Światowe Dni Mło-
dzieży, jeszcze jest Rok Wiary, 
będzie synod na temat rodzi-
ny. Ponadto biskup przyśle list, 
w którym jest pomysł na to, 
na to i na to..., a jeszcze każ-
da komisja Konferencji Epi-
skopatu Polski też by chcia-
ła, żeby coś zrobić. Ksiądz 
dostaje tych programów mi-
lion i efekt jest zwykle taki, 
że wszystkie wyrzuca do ko-
sza. I to jest dramat, bo nie 
powinien wyrzucać wszyst-
kich. Powinien wyrzucić pięć 
szóstych, ale jednej szóstej nie, 
ponieważ to jest coś, co decy-
duje o jego przeżywaniu wiary, 

jego duchowa droga. To, gdzie 
on jest u siebie, i gdzie może 
prowadzić też innych.

W Szkole Nowej Ewan-
gelizacji mają zwyczaj, myślę 
sensowny, choć na początku 
szokujący, w stosunku do ta-

A – adoracja,  
B – braterska  
wspólnota, C – 
caritas, D – duch 
uczniostwa, E – 
ewangelizacja.

Dajesz to,  
czym żyjesz.
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kich oczekiwań. Na przykład 
ktoś dzwoni i mówi: – Macie 
materiały na „Kurs Paweł”? 

– Mamy. – A możecie mi je 
przesłać? – Nie, nie możemy. 

– A dlaczego nie? – Przyjedź, 
przeżyj „Kurs Paweł”, a jak bę-
dziesz chciał go prowadzić, 
to poprosisz o materiały. Tak 
jest też na Drodze Neokate-
chumenalnej. Kiko Argüello 
przeżywa konwiwencję z ka-
techistami, potem oni organi-
zują ją na poziomie krajowym, 
a ci w diecezjach, a potem na-
stępni w każdej konkretnej 
wspólnocie. Każdy przekazu-
je to, co otrzymał, co przy-
jął, co przeżył, co przegryzł. 
To jest podstawowe lekarstwo 
na akcyjność. Nie tworzymy 
programów duszpasterskich 

– ewangelizacja jest przeka-
zem wiary. Natomiast macie 
rację, że tych inicjatyw jest 

bardzo dużo. Nic w tym złego, 
pod warunkiem, że pozwo-
lą różnym ludziom zaanga-
żowanym w różne inicjatywy 

doświadczyć tego, że jednak 
są jednym Kościołem i idą 
do ewangelizacji w jedności 
jako wspólnota Kościoła. Nie 
strzelają do siebie na zasadzie, 
kto potrafi lepiej to zorgani-
zować, ale w absolutnej jed-
ności.

Jeszcze dwie rzeczy są tu 
ważne. Uzasadnienie jest głę-
bokie. Przy tej dużej liczbie 
różnych akcji potrzebna jest 
naprawdę głęboka refleksja 
nad tym, czym jest ewangeli-
zacja sama w sobie, co chce-
my przekazać, komu i jako kto 
przekazujemy? To są trzy te-
maty, które będziemy rozwa-
żać w Krakowie w listopadzie 
na dużym forum ewangeliza-
cyjno-teologicznym. Nazwali-
śmy je CCC – Całą Ewangelię, 
Całe Ciało, Całemu Światu.

Jakie priorytety można 
wskazać w formacji 

seminaryjnej, tak żeby potem 
wejść w duszpasterstwo 
i odnaleźć się w nowej 

ewangelizacji?
Nie wiem. Zawsze, jak 

słyszę takie pytanie, czu-

Ewangelizacja 
nie tylko 
prowadzi do 
wspólnoty, jest 
też dziełem 
wspólnoty.

Pan Bóg niech błogosławi ten Dom – to znaczy Wszystkich, którzy go tworzą: Formatorów i Alumnów. Niech będzie miejscem przekazu 
wiary! Dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia rekolekcji, za wspólnotę modlitwy na słuchaniu Słowa i na Eucharystii. + Grzegorz Ryś 
19 X 2013 (Księga pamiątkowa MSD w Lublinie)
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ję opór, bo jest tylu ludzi, 
którzy doradzają, co jesz-
cze w seminarium powinno 
być, że aż strach. Bałbym się, 
że dodadzą kolejne wykłady 
na temat tego, co to jest nowa 
ewangelizacja.

Priorytet jest taki, że ewan-
gelizuje ten, kto jest zewange-
lizowany. Nie należy zakładać, 
że kleryk czy chłopak albo 
mężczyzna, który przycho-
dzi do seminarium, w sposób 
świadomy wybrał Chrystusa 
jako swojego Pana i Zbawicie-
la i że ten proces ma za sobą. 
W seminarium on powinien 
najpierw doświadczyć właś-
nie tego. Myślę też, że bardzo 
ważne jest nauczyć przyszłe-
go księdza funkcjonowania 
we wspólnocie. Ewangelizacja 
nie tylko prowadzi do wspól-
noty, jest też dziełem wspól-
noty. Dzisiaj się nie poprowa-
dzi ewangelizacji w pojedynkę, 
nawet jak się jest w tym naj-
lepszym. Nie ma takiej moż-
liwości. Trzeba uczyć przy-
szłych księży bycia z innymi, 
otwartości na świeckich, na 
ich charyzmaty, na ich odpo-
wiedzialność w Kościele.

W tym roku kalendarzo-
wym prowadziłem rekolek-
cje wielkopostne w różnych 
parafiach. To dobrze robi bi-

skupowi, jak w zwykłej pa-
rafii poprowadzi rekolekcje. 
Obserwowałem takie para-
fie. Owszem, jeszcze można 
w tradycyjny sposób wyjść 
i powiedzieć katechezę dla do-
rosłych, zorganizować spo-
wiedź, pomyśleć nad formą li-
turgii. Ale z młodymi już się 
tego nie zrobi. Trzeba mieć ze 
sobą zespół ludzi. Po pierwsze, 
żeby tych młodych ściągnąć, 
a po drugie, żeby coś im za-
proponować. Na przykład, aby 

ten wielki tłum młodych ludzi, 
którzy przyjdą, rozbić na małe 
wspólnoty, które coś spróbu-
ją przeżyć. Żeby im zapropo-
nować formę modlitwy, która 
będzie dla nich też wciąga-
jąca. Żeby mieli nie tylko ga-
daninę o Bogu, ale doświad-
czenie Pana Boga obecnego. 
Trzeba ich też zaprosić do ja-

kiejś wspólnoty, która już jest 
tego świadoma. Opowiadał mi 
ks. Czerwionka, jeden z bar-
dziej znanych liderów ewan-
gelizacji w Polsce, jak prowa-
dzili rekolekcje dla pewnego 
gimnazjum. Przyprowadzono  
im wszystkich uczniów gim-
nazjum, około czterystu mło-
dych ludzi, na salę gimna-
styczną. Uczniowie oczywiście 
mieli serdecznie dość wszyst-
kich rekolekcjonistów. Nawet 
jeśli ktoś chciał, to w takiej 
grupie się nie wychyli. Co zro-
bili ci ewangelizatorzy? Jak-
by zapominając, że dookoła 
mają setki młodych ludzi, za-
częli się modlić. Okazało się, 
że to jest strzał w dziesiątkę. 
Młodzi ludzie zostali wybici 
z pokusy pewnej przepychan-
ki, siłowania się, kto tu kogo 
przeciągnie. Zaczęli się naj-
pierw uciszać, potem włączać 
w modlitwę. Nie wiadomo, jak 
to oceniać i po czym to oce-
niać, ale rekolekcje się wyda-
rzyły i nie były jakimś syzyfo-
wym wypychaniem kamienia 
pod górę.

Najważniejsze pytanie  
w ewangelizacji brzmi: Gdzie 
mieszka Jezus? Jak już wiesz, 
gdzie mieszka, i tam bywasz, 
to tam możesz kogoś zapro-
wadzić.

Bardzo ważne 
jest nauczyć 
przyszłego 
księdza 
funkcjonowania 
we wspólnocie. 
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10 stycznia
Dzień skupienia dla alumnów 
naszego seminarium popro-
wadził ks. Wiesław Kosicki, 
dyrektor Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej.

22 stycznia
W czwartkowy wieczór odby-
ła się w lubelskim seminarium 
tzw. wizyta kolędowa. Księża 
wychowawcy odwiedzali po-
koje alumnów, błogosławiąc 
je i modląc się wspólnie z ich 
mieszkańcami.

10 lutego
W archikatedrze lubelskiej, 
podczas Mszy św., której prze-
wodniczył Metropolita Lu-
belski, alumni naszego semi-
narium modlili się za duszę  
śp. ks. abp. Józefa Życińskie-
go w czwartą rocznicę jego  
śmierci.

Kalendarium wydarzeń  
z życia seminaryjnego

5-8 marca
Wspólnota seminaryjna prze-
żywała rekolekcje wielkopostne, 
które poprowadził ks. dr Marek 
Jarosz, rektor Wyższego Semi-
narium Duchownego w Płocku. 
Hasłem towarzyszącym tym 
dniom modlitwy była parafraza 
słów, jakie Jezus skierował do 
św. Piotra po zmartwychwsta-
niu: „Daj się doprowadzić tam, 
dokąd nie chcesz pójść” (por.  
J 21,18-19).

8 marca
Uwieńczeniem wielkopostnych  
rekolekcji było przyjęcie z rąk 
ks. abp. Stanisława Budzika 
posługi lektoratu przez alum-
nów III roku podczas niedziel-
nej Eucharystii.

11 kwietnia
W przededniu Niedzieli Mi-
łosierdzia Bożego odbył się 
dzień skupienia, którego du-
chowym przewodnikiem był  
o. Stanisław Fudala OCD, daw-
ny spowiednik w naszym semi-
narium. Kaznodzieja starał się 
przybliżyć alumnom postać 
i życie św. Teresy od Jezusa.

12 kwietnia
Seminaryjny zespół muzyczny 
„Good God” zdobył nagrodę 
publiczności podczas jednego 
z największych festiwali mu-

zyki chrześcijańskiej w Polsce 
„Debiuty im. Moniki Brzozy”.

23 kwietnia
W Metropolitalnym Semina-
rium Duchownym w Lublinie 
odbyła się sesja naukowa po-
święcona dwom lubelskim bi-
skupom Marianowi Leonowi 
Fulmanowi i bł. Władysławowi 
Goralowi. Impulsem do zorga-
nizowania tego przedsięwzię-
cia była siedemdziesiąta rocz-
nica ich śmierci.

Szymon Majewski  
alumn III roku

Ks. dr Marek Jarosz
Wystąpienie 
ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra
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28 kwietnia
W ramach szesnastej edy-
cji Wojewódzkiego Otwartego 
Konkursu o „Laur Konserwa-
torski”, organizowanego przez 
Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Me-
tropolitalne Seminarium Du-
chowne w Lublinie otrzyma-
ło nagrodę za konserwację 
ozdobnego fryzu medaliono-
wego biegnącego na zewnątrz 
najstarszej części gmachu oraz 
za adaptację wnętrz na Mu-
zeum Starodruków i Sztuki Sa-
kralnej.

9 maja
W parafii pw. św. Jadwigi Kró-
lowej w Lublinie z rąk ks.  
bp. Józefa Wróbla, zaś w Kra-
śniku, w parafii pw. św. Józefa 
Robotnika z rąk ks. bp. Mie-
czysława Cisły święcenia dia-
konatu otrzymali: Michał Bijak, 

Dariusz Borowski, Krzysztof 
Bożym, Dawid Gawin, Paweł 
Gołofit, Paweł Kałkus, Rado-
sław Karpiuk, Krzysztof Kloc, 
Sebastian Natoniewski, Adam 
Patyjewicz, Michał Sidor, Emil 
Skrobowski oraz Marek Sto-
larz.

14 maja
Alumni naszego seminarium 
uczestniczyli w nabożeń-
stwie Drogi Światła, rozważa-
jąc kolejne teofanie czyli opi-
sane w Ewangelii spotkania 
ze Zmartwychwstałym. Tra-
sa wiodła z parafii pw. Świętej 
Rodziny do parafii pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Lublinie, 
a modlitwom przewodniczył 
pasterz diecezji ks. abp Stani-
sław Budzik.

23 maja
Na dzień przed Uroczysto-
ścią Zesłania Ducha Świętego 
wspólnota seminaryjna prze-
żywała dzień skupienia pro-

wadzony przez ks. Mirosła-
wa Bieleckiego, dyrektora 
domu rekolekcyjnego katolic-
kiego stowarzyszenia „Ogni-
sko Światła i Miłości” w Kali-
szanach.

30 maja
Tradycyjnie z okazji wspo-
mnienia bł. ks. Antoniego Za-
wistowskiego odbył się w se-
minarium Dzień Otwartych 
Drzwi, tym razem pod hasłem 
„Ludzie Boga”. O powołaniu 
w dzisiejszym świecie mówił 
znany kaznodzieja ks. Piotr 
Pawlukiewicz. Dzień zwień-
czył koncert zespołu semi-
naryjnego „Good God” oraz  
p. Tomasza Kamińskiego.

6 czerwca
W lubelskiej archikatedrze 
podczas Mszy św., której 
przewodniczył ks. abp Sta-
nisław Budzik, ośmiu dia-

Rektor seminarium – ks. dr Marek 
Słomka i dyrektor administracyjny – 
ks. dr Andrzej Oleszko odbierają „Laur 
Konserwatorski”

Święcenia diakońskie w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie
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konów otrzymało święcenia 
prezbiteratu: ks. Michał Kłysz, 
ks. Tomasz Koma, ks. Grze-
gorz Kruk, ks. Łukasz Kukier, 
ks. Karol Madejek, ks. Paweł 
Serewa, ks. Łukasz Włosek 
oraz ks. Paweł Zawada.

22 czerwca
Metropolita Lubelski wręczył 
dekrety nominacyjne księżom 
neoprezbiterom oraz wielu in-
nym kapłanom naszej archi-
diecezji. Zmiany objęły także 

zespół wychowawców naszego 
seminarium. Wieloletnią po-
sługę rektora zakończył ks. dr 
Marek Słomka, a jego następcą 
został mianowany ks. dr hab. 
Jarosław R. Marczewski. Funk-
cję dyrektora administracyj-
nego, sprawowaną dotychczas 
przez ks. dr. Andrzeja Olesz-
kę, objął ks. Grzegorz Zadroż-
ny. Na stanowisko prorektora 
został powołany ks. Zdzisław 
Szostak. W seminarium po-
jawili się także dwaj nowi wy-
chowawcy: ojciec duchowny 

– ks. dr Grzegorz Ogorzałek 
i prefekt – ks. dr Waldemar 
Głusiec.

30 września
Po zbyt krótkim odpoczynku 
wakacyjnym alumni powrócili 
do seminarium, aby zainicjo-
wać kolejny etap formacji. Nie 
wszyscy zamieszkali w gmachu 
przy ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego 6. Bracia z pierw-

szego roku (dziewiętnastu 
rzymskokatolików oraz czte-
erech grekokatolików) przez 
pierwszy semestr, który stano-
wi dla nich okres propoedeu-
tyczny, kształcą się w budynku 
seminarium księży marianów 
na Bazylianówce.

7-11 października
Rekolekcje jesienne dla wspól-
noty seminaryjnej poprowa-
dził o. Jacek Salij OP. Nasz du-
chowy przewodnik podczas 
konferencji pragnął przekazać 
najistotniejsze aspekty wia-
ry katolickiej ubogacone wła-
snym duchowym doświad-
czeniem i okraszone szczyptą 
humoru.

11 października
W trakcie niedzielnej Eucha-
rystii sprawowanej w kościele 
seminaryjnym ks. bp Ryszard 
Karpiński włączył dwuna-
stu alumnów V roku do grona 
kandydatów do święceń diako-
natu i prezbiteratu.

O. Jacek Salij OP w towarzystwie 
ojców duchownych naszego  
seminarium – ks. dr. Marka Gątarza  
i ks. dr. Wojciecha Rebety

Abp Stanisław Budzik odwiedził alumnów I roku – księży rozpoczynających okres 
propedeutyczny na Bazylianówce

Wspólna zabawa w ogrodzie semina-
ryjnym podczas Dnia Otwartych Drzwi
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18 października
Tradycyjnie w trzecią niedzie-
lę października klerycy uczest-
niczyli w uroczystości rozpo-
częcia roku akademickiego 
2015/2016 na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II. Inauguracyjnej Mszy 
św. przewodniczył i homilię 
wygłosił metropolita warszaw-
ski kard. Kazimierz Nycz.

25 października
Tydzień po uroczystościach na 
KUL-u seminarzyści przeży-
wali inaugurację w Metropoli-
talnym Seminarium Duchow-
nym. Nowy rektor, ks. dr hab. 
Jarosław Marczewski, nakreślił 
uczestnikom uroczystości ak-
tualny stan i kierunek formacji 
w naszej uczelni. Pasjonujący 
wykład inauguracyjny o intry-
gującym tytule Jak usprawie-
dliwić historię Wszechświata? 
wygłosił ks. prof. Michał Hel-
ler.

7 listopada
Listopadowy dzień skupienia 
poprowadził ks. Marek Maj, 
kapelan Szpitala Powiatowego 
w Łęcznej i długoletni mode-

rator diecezjalny Domowego 
Kościoła Archidiecezji Lubel-
skiej. Tematem przewodnim 
głoszonych nauk był wspólno-
towy wymiar kapłaństwa.

11 listopada
Wspominając odzyskanie nie-
podległości przez Polskę, 
wspólnota seminaryjna uczest-
niczyła w akademii patriotycz-
nej przygotowanej przez alum-
nów III roku.

14 listopada
Podczas niedzielnej Mszy św. 
celebrowanej w kościele semi-
naryjnym przez ks. bp. Mie-
czysława Cisłę miały miejsce 
obłóczyny alumnów III roku. 
Świadkami ceremonii przyję-
cia stroju duchownego przez 
dziesięciu kleryków byli także 
ich bliscy i przyjaciele obecni 
na uroczystości.

19 listopada
W czwartkowy wieczór odby-
ło się pierwsze z zaplanowanej 
serii spotkań seminarzystów 
z lektorami naszej archidie-

cezji. Młodzieńcy modlili się 
wraz z alumnami, śpiewając 
Nieszpory, a po kolacji pozna-
wali tajemnice budynku semi-
naryjnego. Nowa inicjatywa 
ma charakter comiesięcznych 

Ks. prof. dr hab. Michał Heller

Nowo obłóczeni alumni tuż po 
ceremonii

Pomoc przy zakładaniu koloratki
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odwiedzin seminarium przez 
młodzieńców z poszczegól-
nych dekanatów archidiecezji.

20-22 listopada
Już po raz trzydziesty trze-
ci diakoni naszego semina-
rium przygotowali Dni Muzyki 
Chrześcijańskiej „Cecylianka”. 
W tym roku wystąpili: chór 
parafii pw. św. Józefa w Lubli-
nie, chóry „Carduelis” i „Cum 
Musica” z Poniatowej, zespół 
„Emmanuel Gospel” z Kraśni-
ka, zespół „Heaven Up”, kleryc-
ki band „Good God” oraz ze-
spół „Exodus 15”.

26 listopada
Alumni mieli okazję wysłuchać 
świadectwa Irakijczyka Jose-
pha Fadelle’a, skazanego na 
śmierć za poszukiwanie praw-
dziwego Boga i konwersję z is-
lamu na katolicyzm. O swojej 
historii napisał też w książce 
Bez względu na cenę.

5 grudnia
Grudniowy dzień skupienia 
prowadził ks. dr Paweł Sy-
noś, ojciec duchowny w Wyż- 
szym Seminarium Duchownym  
w Rzeszowie. Myślą przewod-
nia głoszonych nauk były sło-

Lektorzy podczas wieczornego nabożeństwa w kościele seminaryjnym

Joseph Fadelle wypisuje w swojej 
książce dedykację dla alumna

Dni Muzyki Chrześcijańskiej 
„Cecylianka”, 2015
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wa św. Piotra: „Dlatego bar-
dziej jeszcze, bracia, starajcie 
się umocnić wasze powołanie 
i wybór” (2 P 1,10).

6 grudnia
W niedzielę sześciu alum-
nów IV roku przyjęło z rąk ks. 
bp. Mieczysława Cisły posłu-
gę akolitatu. Od tej pory będą 
pomocnikami diakonów i pre-

zbiterów przy rozdzielaniu 
Komunii św. ludowi Bożemu.

8 grudnia
Z okazji uroczystości Niepo-
kalanego Poczęcia NMP kle-
rycy V roku przygotowali aka-
demię maryjną. Przybrała ona 
formę medytacji nad scena-
mi ewangelicznymi, w których 
obecna była Maryja.

22 grudnia
Przed wyjazdem na święta Na-
rodzenia Pańskiego wspólnota 
seminaryjna wraz z Księżmi 
Biskupami celebrowała Mszę 
św., a potem spożywała tra-
dycyjną wieczerzę wigilijną. 
Nie zabrakło śpiewu kolęd ani 
świątecznych prezentów.

Błogosławieństwo potraw na stole wigilijnym
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Nowy zespół wychowawców 
Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego w Lublinie

Rektor  
ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski 

Prorektor   
ks. mgr Zdzisław Szostak

Prefekt
ks. dr Paweł Bartoszewski 

Prefekt
ks. mgr lic. Grzegorz  

Bogdański 

Prefekt
ks. dr Waldemar Głusiec
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Dyrektor administracyjny 
ks. mgr lic. Grzegorz Zadrożny

Prefekt alumnów obrządku 
greckokatolickiego  

ks. mgr lic. Bogdan Pańczak 

Ojciec duchowny  
ks. dr Marek Gątarz 

Ojciec duchowny  
ks. dr Grzegorz Ogorzałek

Ojciec duchowny  
ks. dr Wojciech Rebeta 
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List Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej Andrzeja Dudy, nadesłany  
z okazji inauguracji roku akademickiego  
2015/2016 w Metropolitalnym  
Seminarium Duchownym w Lublinie

Andrzej Duda  
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej

Warszawa, 25 października 
2015 roku

Jego Magnificencja
Ksiądz dr hab. Jarosław R.
Marczewski,
Rektor Metropolitalnego
Seminarium Duchownego
w Lublinie
Uczestnicy uroczystej
Inauguracji Roku Akademickiego
2015/2016

Magnificencjo Księże Rektorze!
Ekscelencjo
Księże Arcybiskupie!
Czcigodni Księża Profesorowie!
Drodzy Alumni!
Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję Księdzu 
Rektorowi za zaproszenie 

na dzisiejszą uroczystość. 
Rozpoczyna ona kolejny 
rok nauki i formacji lu-
belskich seminarzystów. 
Alumni przygotowują się 
tutaj do dalszego, samo-
dzielnego rozwoju, do posługi 
wszędzie tam, gdzie będą ich 
posyłać przełożeni. Adapta-
cja do tych nowych warunków 
i skuteczna praca duszpaster-
ska będzie trudnym wyzwa-
niem. Od kapłanów oczekuje 
się umiejętności wychodzenia 
naprzeciw potrzebom czło-

wieka o charakterze nie tylko 
religijnym, lecz również psy-
chologicznym, kulturowym, 
społeczno-ekonomicznym, 
związanym ze wszystkim tym, 
co łączy ludzi we wspólnotę.

W swojej encyklice Re-
demptor hominis święty Jan Pa-
weł II wyraził pogląd, że „czło-
wiek [...] w obrębie własnej 
rodziny, w obrębie tylu rów-
nych społeczności, środo-
wisk, w obrębie swojego na-
rodu czy ludu [...], w obrębie 
całej ludzkości – ten człowiek 
jest pierwszą drogą, po której 
winien kroczyć Kościół w wy-
pełnianiu swojego posłannic-
twa”. Myśl ta odzwierciedla 
posoborowy przełom w prak-
tyce duszpasterskiej Kościoła. 
Ale przecież na gruncie do-
świadczeń polskich odnosi się 

Od kapłanów 
oczekuje się 
umiejętności 
wychodzenia 
naprzeciw 
potrzebom 
człowieka.
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do długiej tradycji działalno-
ści duchowieństwa katolickie-
go w dziedzinach, w których 
aktywność ta była oczekiwa-
na i doceniana. Począwszy 
od misjonarzy współpracują-
cych z pierwszymi monarcha-
mi piastowskimi, lista kapła-
nów szczególnie zasłużonych 
dla narodu i państwa polskie-
go jest niezwykle długa. Są na 
niej błogosławiony Wincenty 
Kadłubek i Jan Długosz, Jakub 
Świnka, Zbigniew Oleśnic-
ki i Stanisław Hozjusz, Pa-
weł Włodkowic, liczne grono 
działaczy państwowych doby 
oświecenia, Piotr Ściegienny 
i Stanisław Stojałowski, Igna-

cy Skorupka i święty Maksy-
milian Maria Kolbe, błogo-
sławiony Jerzy Popiełuszko 
oraz wielu podobnych mu ka-
płanów, mężnie przeciwsta-

wiających się komunistycznej 
opresji. Dzięki tej nieprze-
rwanej, wielowiekowej tra-
dycji Polska była i jest krajem 
nie tylko żywej religijności, ale 

List Prezydenta RP odczytał
uczestnikom uroczystości inauguracyjnej  

ks. rektor Jarosław R. Marczewski
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też umiarkowania i rozwa-
gi w kształtowaniu wzajem-
nych relacji państwa, Kościoła 
katolickiego oraz innych Koś- 
ciołów i związków wyznanio-
wych.

Seminaria duchowne łą-
czą pracę akademicką z misją 
duszpasterską, formując mło-
dych ludzi w wierze i warto-
ściach chrześcijańskich. Zwią-
zana jest z tym szczególna 
odpowiedzialność za przeka-
zywanie tego wielkiego dzie-
dzictwa duchowego, dzięki 
któremu przed 1050 laty pań-
stwo polskie pojawiło się na 
arenie dziejów Europy. Zbli-
żający się jubileusz chrztu Pol-
ski przypomina o roli, jaką 
Kościół odegrał w historii na-
szego narodu.

Papież Polak, mówiąc 
o uniwersytetach, podkreślał, 
iż powinny być one „miejscem 
kształtowania ducha patrioty-
zmu – takiej miłości Ojczy-
zny, która staje na straży jej 
dobra, ale nie zamyka bram, 

lecz buduje mosty, aby dzie-
ląc się z innymi, to dobro po-
mnażać”. Jestem przekonany, 
że wskazaniem tym kierują się 
również nauczyciele, wycho-
wawcy i alumni lubelskiego 

Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego, chlubiącego się 
już trzema stuleciami swo-
jej historii oraz pokoleniami 

absolwentów, którzy słowem 
i czynem umacniali zarów-
no wspólnotę Kościoła, jak 
i wspólnotę narodu. Dlatego 
nauka w tych murach zobo-
wiązuje, skłania do wysiłku, by 
dorównać ogromnie zasłużo-
nym poprzednikom.

Z okazji nowego roku aka-
demickiego życzę wszystkim  
zgromadzonym wytrwałości  
oraz radości płynącej ze wspól-
nego poszukiwania i zgłębia-
nia prawdy. Niech będzie to 
czas dojrzewania do dobrych 
wyborów oraz umacniania się 
w postawie służby. Serdecznie 
pozdrawiam, szczęść Boże!

Nauka  
w tych murach 
zobowiązuje, 
skłania do 
wysiłku, by 
dorównać 
ogromnie 
zasłużonym 
poprzednikom.



Przemówienie ks. rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie 63

ks. dr hab. Jarosław R. 
Marczewski 
rektor MSD w Lublinie

Ekscelencje, Magnificencje, 
Czcigodni Księża, Szanowni 
Państwo!

W minionym roku aka-
demickim społecz-

ność seminaryjna cieszyła się 
wciąż trwającym jeszcze ju-
bileuszem trzechsetlecia za-
łożenia tutejszego semina-
rium duchownego, którego 
spadkobiercą w prostej linii 
jest współczesne Metropoli-
talne Seminarium Duchowne 
w Lublinie. Radość jubileuszu 
osiągnęła punkt kulminacyj-
ny w ramach obchodów ce-
lebrowanych w październi-
ku ubiegłego roku, kiedy to 
z udziałem prefekta Kongre-
gacji Nauki Wiary kardyna-
ła Gerharda Ludwika Müllera 
oraz nuncjusza apostolskie-
go w Polsce arcybiskupa Ce-
lestino Migliore, przy udziale 
licznych arcybiskupów, bi-
skupów, władz państwowych 
i samorządowych, przedstawi- 
cieli uniwersytetów, kapłanów,  

Przemówienie ks. rektora Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Lub- 
linie w czasie uroczystej inauguracji 
roku akademickiego
25 października 2015 r.

sióstr zakonnych i licznego 
grona przyjaciół mogliśmy 
dziękować Bogu za łaskawą  
przeszłość. Organizatorem 
tego święta były ówczesne 
władze seminaryjne, zwłasz-
cza pomysłodawca i skrupu-
latny realizator tej idei Jego 
Magnificencja ks. prałat dr 
Marek Słomka, rektor Metro-

politalnego Seminarium Du-
chownego, oraz dyrektor eko-
nomiczny seminarium, ks. 
kanonik dr Andrzej Oleszko, 
niezwykle zasłużony w pra-
cach nad przeprowadzeniem 
wielkiego projektu odnowie-

nia murów seminaryjnych, 
czego wspaniały efekt może-
my wciąż z uznaniem podzi-
wiać.

Wraz z końcem poprzed-
niego roku akademickiego 
z woli ks. abp. Stanisława Bu-
dzika, metropolity lubelskiego, 
nastąpiły liczne zmiany per-
sonalne w gronie seminaryj-
nych wychowawców. Oprócz 
wspomnianych władz po la-
tach gorliwej pracy do nowych 
obowiązków został przezna-
czony dotychczasowy ojciec 
duchowny, ks. dr Jan Miczyń-
ski. We wspólnocie seminaryj-
nej dziękowaliśmy ustępują-
cym przełożonym za ogromny 
wkład pracy materialnej i du-
chowej oraz bogate świadec-
two kapłańskiego życia, ja-
kie nam przekazali. Pozostają 

Radość 
jubileuszu 
trzechsetlecia 
założenia 
seminarium.
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nadal związani z seminarium 
jako wykładowcy i spowiedni-
cy alumnów.

Nowy rok akademicki i for-
macyjny rozpoczyna się więc 
w uzupełnionym składzie for-
matorów seminaryjnych. Do 
posługi prorektorskiej został 
powołany dotychczasowy pre-
fekt ks. Zdzisław Szostak, do 
pracy w charakterze dyrekto-
ra ekonomicznego – ks. Grze-
gorz Zadrożny, na funkcję 
prefekta – ks. dr Waldemar 
Głusiec, a do posługi ojca du-

chownego – ks. dr Grzegorz 
Ogorzałek. Mówiącemu te sło-
wa, dotychczasowemu pro-

rektorowi, powierzona zosta-
ła posługa rektora seminarium.

Zmiany personalne w życiu 
Kościoła nie prowokują w spo-
sób konieczny rewolucyjnych 
przedsięwzięć, ale dają szan-
sę na spokojny i stały rozwój. 
Ze świadomością wkraczania 
w piękny dorobek i ze wszech 
miar godny szacunku trud po-
przedników, a także z przeko-
naniem o tym, że po nas przyj-
dą bez wątpienia znacznie 
bardziej gorliwi pracownicy na 
żniwie Pana, pragniemy wyko-
nać, jako słudzy nieużyteczni, 
to, co do nas należy, odczytu-
jąc znaki czasu i wsłuchując się 
pilnie w głos Kościoła, wyraża-
ny zarówno w jego oficjalnym 

nauczaniu, jak też w refleksach 
zmysłu wiary ludzi skromnych 
i oddanych Panu, czekających 
pokornie na Pasterzy według 
Serca Jezusowego.

Zatem wedle tego klu-
cza, przypatrując się odziedzi-
czonemu po poprzednikach 
pięknu fasad i zewnętrznego 
obejścia seminarium, podjęli-
śmy działania mające na celu 
podniesienie standardów tego, 
co wewnątrz – codziennej eg-
zystencji alumnów, zwłaszcza 
w zakresie zamieszkania i sto-
łówki. Z Bożą pomocą uda-
ło się w krótkim, wakacyjnym 
czasie zmienić estetykę poko-
jów mieszkalnych i standardy 
refektarza. Całość tego przed-
sięwzięcia pozostaje wpisa-
na w pierwszy z pionów se-
minaryjnej formacji, jakim 
jest formacja ludzka. Jesteśmy 
bowiem przekonani o potrze-

bie wskazywania na najlepsze 
wzorce, tak aby w późniejszej 
praktyce życia kapłańskiego 
owocowały one pełnym sza-
cunkiem dla godności osób, do 

Przemówienie Księdza Rektora

Zmiany 
personalne 
w gronie 
wychowawców.

Zasłuchani uczestnicy
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których jesteśmy posłani jako 
pasterze.

Dokumenty kościelne mó-
wiące o formacji seminaryj-
nej każą ze szczególną atencją 
podchodzić do intelektualne-
go przygotowania alumnów. 
Szczęśliwie w lubelskim śro-
dowisku możemy korzystać 

z całego bogactwa akademic-
kiej wiedzy dzięki pozosta-
waniu naszego seminarium 
w strukturach Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, co bardzo sobie ce-
nimy. Wszyscy jednak odczu-
wamy skutki słabszej kondy-
cji absolwentów szkół średnich 
w zakresie wiedzy ogólnej, co 
ma bezpośrednie przełożenie 
na proces dydaktyczny w ob-
szarze humanistyki, w tym tak-
że filozofii i teologii. Braki wy-
dają się trudne do nadrobienia 
w czasie studiów ukierunko-
wanych wedle wąskich specja-
lizacji. Tymczasem mądry pa-
sterz, tzn. kapłan świadomy 
tego, dokąd i jakimi środka-
mi prowadzi powierzoną mu 
wspólnotę, to wielkie dobro, 
z którego nie można rezygno-
wać. Wiemy przecież, że obni-
żenie poziomu intelektualnego 
duchowieństwa zawsze w dzie-

jach skutkowało tragicznie. 
W związku z tym za cel sta-
wiamy sobie wdrożenie alum-
nów do permanentnego sa-
mokształcenia. Wydaje się, 
że wśród formatorów semina-
ryjnych i wykładowców uda-
ło się już zbudować konsensus 
odnośnie do większego zaan-

gażowania sił i czasu, tak aby 
cel ten osiągnąć.

Seminarium jest uczel-
nią specyficzną. Taką, w któ-
rej w najczystszej postaci jest 
obecna pewna ważna relacja, 
skądinąd znikająca dziś z pej-

zażu akademickiego świata, 
załamująca się pod cięża-
rem biurokratycznych proce-
dur i wyśrubowanej sprawoz-
dawczości. Mianowicie jest tu 
nadal obecna relacja ucznia 
z Mistrzem i to Mistrzem pi-
sanym wielką literą. Z Boskim 
Mistrzem. Relacja ta kształtu-
je się i rozwija w ramach trze-
ciego filaru seminaryjnej for-
macji, jakim jest formacja 
duchowa. W przyszłości pra-
gniemy więc z większą jeszcze 
niż dotąd uwagą dbać o tę re-
lację poprzez dowartościowa-
nie wsłuchiwania się w Boży 
głos, zawarty w spisanym Bo-
żym słowie. Solidna medyta-
cja biblijna, jako jeden z cen-
tralnych punktów kleryckiego 
i kapłańskiego dnia, podpar-
ta dobrym wprowadzeniem 
w szeroki wybór katolickich 
sposobów obcowania z tek-
stem świętym, to nasz for-

Podniesienie 
standardów 
tego, co 
wewnątrz.

Wdrożenie 
alumnów do 
permanentnego  
samokształcenia.

Alumni I roku z otrzymanymi indeksami
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macyjny priorytet. Dobry 
pasterz jest stale w drodze, 
kroczy wraz z powierzoną mu 
wspólnotą w duchowej wę-
drówce ku lepszym pastwi-

skom. Musi zatem wiedzieć, 
gdzie one leżą, i musi to sły-
szeć od Pana.

Punktem dojścia całej se-
minaryjnej formacji jest for-
macja pasterska. Nie chodzi 
w tym wypadku – jak się wy-
daje – tylko o umiejętność 
pięknego sprawowania litur-
gii czy nabożeństw. Chodzi 
raczej o swego rodzaju prze-
mienienie młodego człowieka, 
dotychczasowego entuzjasty 
Ewangelii, miłośnika Chrys-
tusa i potencjalnego świętego 
w prawdziwego pasterza, tzn. 
w człowieka Kościoła, prze-
wodnika dla wiernych, goto-
wego wziąć odpowiedzialność 

za zbawienie dusz. Będziemy 
zatem w nadchodzącym czasie 
dokładać najwyższych starań, 
aby alumni wzrastający w po-
szanowaniu godności człowie-
ka, w mądrości ludzkiej i Bo-
żej, w zasłuchaniu w głos Pana 
znaleźli nowe pokłady moty-
wacji do jeszcze intensywniej-

szego zaangażowania się w ży-
cie wspólnotowe. Tu ważnym 
narzędziem rozwijania wła-
snego powołania ma się sta-
wać pytanie: Co więcej mogę 
zrobić dla mojej wspólnoty 
życia? Dziś wspólnoty semina-
ryjnej, wkrótce parafialnej lub 
innej. Owo „dać z siebie wię-
cej” to wielkie zadanie, które 
właśnie przed nami staje.

Solidna 
medytacja 
biblijna.

Co więcej  
mogę zrobić dla 
mojej wspólnoty 
życia?
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słucha” (1 Sm 3,10). Nowy Te-
stament to powołanie Dwuna-
stu przez samego Jezusa, tak-
że po imieniu. Dla przykładu 
przywołam historię z Ewan-
gelii wg św. Mateusza, która 
opisuje powołanie Szymona 
Piotra i jego brata Andrze-
ja w dość zwięzły i wymowny 
sposób: „Gdy Jezus przecho-
dził obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja [...] i rzekł do nich: 

«Pójdźcie za Mną, a uczynię 
was rybakami ludzi». Oni na-
tychmiast zostawili sieci i po-
szli za Nim” (Mt 4,18-20).

Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie więcej 
aniżeli ci?

J 21,15

Powołanie jest pojęciem na 
pierwszy rzut oka związa-

nym ze światem stricte ducho-
wym, ale po chwili zastanowie-
nia można dojść do wniosku, 
że funkcjonuje także w świe-
cie laikatu. Niemniej jednak 
Czytelnik periodyku semina-
ryjnego natychmiast kieruje 
swoje myśli w stronę powoła-
nia ujmowanego w kontekście 
kapłańskim. Zatem czym jest 
owo powołanie? Czy można je 
jakoś zdefiniować? Najpierw 
trzeba z całą mocą powiedzieć, 
że źródłem powołania jest sam 
Bóg, który upatruje sobie wy-
brańca i powołuje go. Patrząc 
nieco z boku, wydaje się to ta-
kie proste i oczywiste, ale czy 
tak jest? Przyjrzyjmy się zatem 
niektórym postaciom z Pisma 
Świętego – jak wyglądało ich 
spotkanie z Panem.

Przede wszystkim wspo-
mnę o niezwykle dzielnym 
mężu Starego Testamentu, ja-

Powołani przez Boga

kim jest Mojżesz, który z go-
rejącego krzewu usłyszał głos 
Boga wołający go po imieniu 
„Mojżeszu, Mojżeszu!”, na któ-
ry odpowiedział „Oto jestem” 
(Wj 3,4). Dalej autor Księ-
gi Wyjścia opisuje zadanie, ja-
kie Bóg zlecił Mojżeszowi. 
Inny Boży Wybraniec, które-
go chcę tutaj przywołać, to Sa-
muel – on także miał swoją hi-
storię powołania. Gdy urodził 
się, matka, spełniając ślub, od-
dała go na służbę do kapłana 

Helego. Tam Samuel usłyszał 
po trzykroć głos Boga, woła-
jącego go po imieniu: „Samu-
elu, Samuelu!”, na który odpo-
wiedział: „Mów, bo sługa Twój 

ks. Grzegorz Bogdański 
prefekt

Wołanie  
po imieniu.

Wąwolnica 20 czerwca 2015 r.: ks. bp Mieczysław Cisło i ks. Marcin Grzesiak 
z nowo ustanowionymi ceremoniarzami – przyszłymi alumnami?
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Te przytoczone historie 
biblijne pokazują bezpośred-
nią interwencję Boga w życiu 
konkretnych ludzi. I choć opis 
tych wydarzeń wydaje się dość 
lekki, wręcz prozaiczny, to jed-

nak niejedną rozterkę przeżyli 
powołani i zapewne dręczą-
ce pytania nieraz wyrywały ich 
ze snu.

Wróćmy w tym miejscu do 
postawionego na początku py-
tania o powołanie. Czym ono 
jest? Śmiało można powiedzieć, 
że jest wołaniem po imieniu! 
Ktoś powie: Tak było w czasach 
biblijnych, a dzisiaj? A dzisiaj 
chyba nikt z powołanych nie 
mówi, że na poziomie zmysłów 
coś widział, np. gorejący krzew, 
czy słyszał, np. bezpośrednio 
głos Pana, to jednak wszyscy 
powołani na poziomie ducho-
wym mówią o mocniejszym 
biciu serca na myśl o Bogu, 
nurtujących pytaniach i roz-
brzmiewającym głosie w du-
szy: Pójdziesz za mną? W tym 
miejscu z pokorą trzeba uznać, 
że to, co przeżywają powoła-
ni w tym szczególnym momen-
cie, trudno ubrać w adekwatne 
słowa, które oddawałyby głębię 
tego wydarzenia, bo ono jest 

ostatecznie, jak mówił św. Jan 
Paweł II, darem i tajemnicą.

Każde powołanie, ten nie-
jako Boży niepokój serca, ma 
swoją niepowtarzalną historię, 
związaną albo z jakimś wyda-
rzeniem, albo z jakąś osobą, np. 
spotkanym księdzem, katechetą, 
nauczycielem, którym Bóg się 
posłużył na drodze powołania. 
Ja, patrząc na swoje powołanie 
już z perspektywy księdza, wi-
dzę dokładniej, że poszczegól-
ne momenty w moim życiu nie 
były wyłącznie zbiegiem oko-
liczności czy przypadkiem, jak 
się wtedy wydawało, ale Bożym 
planem. W tym miejscu pragnę 
przywołać osobę ks. Jana, wów-
czas administratora mojej pa-
rafii, z jego pasją do piłki noż-
nej, która wypełniała w tamtym 
czasie znaczną część moje-
go życia. Jego pasja zbiegła się 
z moją pasją! (W małej miejsco-
wości ksiądz biegający za piłką 
robił duże wrażenie). Ta sytu-
acja sprawiła, że wieczorami 
wiele czasu spędzaliśmy na  
boisku, co później zaowoco- 
wało wstąpieniem do Litur-
gicznej Służby Ołtarza. Konse-
kwencją tego była coraz głęb-
sza więź z Panem i większe 
zainteresowanie życiem Koś-
cioła. I w takich oto warunkach  
rodziły się myśli o powołaniu 
kapłańskim, które się inten-
syfikowały wraz ze zbliżającą 
maturą. W mojej prozie ży-
cia Bóg realizował swoje plany, 
a w tym niewątpliwie duże za-
sługi miał ks. Jan, któremu je-
stem wdzięczny za tamte lata 
gorliwej pracy duszpasterskiej.

Na obrazku prymicyjnym 
zamieściłem słowa dialogu  
św. Piotra z Jezusem: „Szymo-
nie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie więcej aniżeli ci?”. To 
„więcej” w kontekście powoła-
nia kapłańskiego oznacza od-
powiedź na pytanie: Czy od-
dasz swoje życie na wyłączną 
służbę Bogu? W tamtym czasie 
odpowiedziałem pozytywnie 
na to pytanie i weryfikowałem 
tę odpowiedź w seminarium, 
bo tylko w tym miejscu można 

się przekonać, czy rzeczywi-
ście Bóg mnie powołuje. Dzi-
siaj, patrząc na ten dialog już 
z perspektywy księdza i wspo-
minając pierwsze porywy ser-
ca, ciągle odpowiadam sobie 
na pytanie, co obecnie znaczy 
to Chrystusowe „więcej”.

Czym jest powołanie? Każ-
dy ma własną definicję, ale 
ważne jest, byś je odkrył, może 
z pomocą innych, i konse-
kwentnie je wypełniał, wtedy 
będziesz szczęśliwy.

Każde 
powołanie 
[...] ma swoją 
niepowtarzalną 
historię.

Czy miłujesz 
Mnie więcej 
aniżeli ci?

W mojej prozie 
życia Bóg 
realizował swoje 
plany
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Powołanie to słowo prze-
wijające się często w dys-

kusjach o kapłaństwie i se-
minarium. Pojawia się także 
w kontekście ewangelizacji – 
jako odkrycie planu Bożego 
w życiu konkretnego człowie-
ka. W lubelskim seminarium 
znalazło swoje miejsce rów-
nież w nazwie niewielkiej gru-
py alumnów.

Grupa powołaniowa – to 
nie jest specjalny oddział ko-

mandosów, którzy zostali wy-
słani na meganiebezpieczną 
misję dla ratowania zagubio-
nych. Misja tej grupy jest bar-
dziej subtelna i o wiele waż-

„Coaching”  
w seminarium?

niejsza od zbrojnych potyczek. 
Zamiast żołnierzy z karabinami 
uczestniczą w niej ludzie, któ-
rzy intensywnie starają się słu-
chać głosu Chrystusa i zgod-
nie z nim układać swoje życie. 
Działającą od czterech lat gru-
pę powołaniową tworzy obec-
nie pięciu alumnów, wśród któ-
rych znajduje się także piszący 
te słowa. Powstała ona dzię-
ki inicjatywie prefekta nasze-
go seminarium, ks. dr. Paw-
ła Bartoszewskiego, który jest 
jej opiekunem. Grupa pomaga 
realizować pragnienie – znaj-
dujące się, jak sądzę, w ser-
cu każdego kleryka – dzielenia 
się świadectwem własnego po-
wołania, w celu pomocy innym 
w odnalezieniu ich życiowej 
drogi. I właśnie tutaj dostrzec 
można, że działania powoła-
niowe i ewangelizacyjne wza-
jemnie się przenikają.

Prawda – odkryć siebie

Człowiek odkrywa siebie 
najbardziej w spotkaniu z Bo-
giem i drugim człowiekiem. To 
ważne w wyborze własnej dro-
gi życiowej, w uświadomie-
niu sobie, kim się jest. Spotka-
nie z drugą osobą, a zwłaszcza 
z Trójcą Osób, daje także moż-
liwość doświadczenia miło-
ści – poczucia bycia kocha-

nym. Aby pomóc doświadczyć 
tej prawdy młodym ludziom, 
tuż po Wielkanocy organizuje-
my w seminarium dni skupie-
nia. Z przybyłymi do nas mło-
dzieńcami wspólnie modlimy 
się, mieszkamy, śmiejemy się… 
Jest to krótki, ale bardzo inten-

sywny i owocny czas.
Przed laty sam uczestni-

czyłem w takim dniu skupienia 
i właśnie chęć spłaty pewnego 
rodzaju długu skłoniła mnie do 
zaangażowania się w ich orga-
nizowanie. W seminarium jest 
jeszcze kilku innych uczestni-
ków powołaniowych dni skupie-
nia, którzy dziś są już alumna-
mi. Oto jak jeden z nich, Paweł, 
kleryk IV roku, wspomina swo-
je przeżycia związane z wizy-
tą w seminarium: „Usłyszałem 
wtedy ważne dla mnie świa-
dectwo. Jeden z kleryków opo-
wiadał nam o swojej życiowej 
drodze i powiedział istotne dla 
mnie słowa: «Do seminarium 

Artur Grzywaczewski 
alumn V roku

Do seminarium 
nie przychodzi 
się po to, 
żeby zostać 
księdzem.
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nie przychodzi się po to, żeby 
zostać księdzem». Takie zda-
nie może w pierwszym odbio-
rze lekko zadziwić. Kleryk jed-
nak kontynuował swoją myśl: 
«Do seminarium przychodzi 
się po to, żeby rozeznać swo-
je powołanie». Dodał jeszcze, 
że może się tak stać, iż nie ukoń-
czy się seminarium. Niezależ-
nie od tego można mieć jednak 
satysfakcję, że się spróbowa-
ło, że nie zmarnowało się czasu, 
że wyszło się stąd lepszym czło-
wiekiem. Jakoś bardzo mocno 
trafiły do mnie te słowa i do dziś 
mam je w pamięci”.

Dobro – dotyk Boga

Mówiąc o wdzięczności 
i spłacaniu długów, przypo-
mniały mi się pewne wykła-
dy z filozofii, którą studiujemy 
przez pierwsze dwa lata se-
minaryjnej formacji. Profesor 
przedstawiał nam jedną z kon-
cepcji dobra. Zgodnie z nią 
dobro to rzeczywistość, która 
się rozlewa. Ten, kto doświad-
czył dobra, chętniej czyni je 

wobec innych. Myślę, że nie-
jeden z nas doświadczył praw-
dziwości tych słów i w tym 
tkwi sekret naszego powoła-
niowego zaangażowania.

Dobroć Boga, Jego pełen 
miłości dotyk, jest szczególnie 
odczuwalna podczas modlitwy 
i przekazywana poprzez modli-
twę innym. W naszej powoła-
niowej aktywności nie zapomi-
namy o tym fakcie. W 2014 r.,  

świętując jubileusz trzechset- 
lecia istnienia naszego semi-
narium, wyruszyliśmy po raz 
pierwszy na pewien szczegól-
ny szlak – szlak powołaniowy. 

Przez kolejne dni, każdego po-
ranka modliliśmy się za kon-
kretne parafie naszej archidie-
cezji, natomiast wierni w tych 
parafiach modlili się w naszej 
intencji. W ten sposób powstała 
pewnego rodzaju duchowa sieć, 
w której znalazły się i dalej będą 
się odnajdywać kolejne powoła-
nia. Wkrótce okaże się, czy był 
to obfity połów.

W bieżącym roku akademic-
kim pojawiła się nowa inicjaty-
wa, koordynowana przez grupę 
powołaniową. W każdy pierw-
szy czwartek miesiąca, w dzień 
szczególnie poświęcony kapła-
nom, modlimy się uroczystymi 
nieszporami. Ktoś powie, że to 
przecież nic nowego dla semi-
narium, wszak to miejsce mo-
dlitwy. Jednak na tę modlitwę 
przyjeżdżają lektorzy i starsi mi-
nistranci z kolejnych dekanatów 
naszej archidiecezji. Po wspól-
nej liturgii mamy czas, aby przy 
herbacie i ciastku w naszych po-
kojach porozmawiać z przyby-
łymi gośćmi. Gdy patrzę, w jaki 
sposób przeżywają to ci młodzi 
chłopcy, to mam możliwość jak-
by odświeżenia własnego powo-
łania. Wracają uczucia, które 
towarzyszyły mi, kiedy przekra-
czałem progi seminarium.

Piękno – cieszyć się życiem

Święty to ten, który jest bło-
gosławiony, to znaczy szczę-
śliwy. Kojarzy się to ze szczę-
ściem wiecznym, które może 
być rozumiane jako odległe 
i nieuchwytne. Pan Bóg jednak 
już teraz zapoczątkowuje w nas 

W każdy 
pierwszy 
czwartek 
miesiąca (...) 
przyjeżdżają 
lektorzy i starsi 
ministranci.
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szczęście i napełnia nas rado-
ścią. Autentyczną radość nio-
są Dni Otwartych Drzwi w na-
szym seminarium, w których 
organizowanie aktywnie się 

włączamy. Dzień Otwartych 
Drzwi to czas spokojnej modli-
twy, ale także głośnych koncer-
tów, grupowych tańców, cieka-
wych spotkań i rozmów. Jako 
grupa powołaniowa troszczymy 
się zarówno o stronę technicz-
ną imprezy, np. pomagając za-
proszonym artystom, jak i o to-
warzyską atmosferę spotkania.

Przejawem piękna w życiu 
człowieka są nawiązywane wię-

zi z innymi osobami. To niesa-
mowity zamysł Boga Stwórcy, 
owa konieczność wchodzenia 
w relację z innymi, aby móc 
poznać samego siebie i rozwi-
jać się. Więzi międzyludzkie są 
więc nieodzowne do wzrostu 
naszego powołania. Jest w tym 
pewien paradoks: pomagamy 
innym w poszukiwaniu ich ży-
ciowych dróg, a jednocześnie 
odnajdujemy coraz mocniej 
własną. Podejmowane akcje po-
wołaniowe pozwoliły nam le-

piej poznać siebie, odkryć nowe 
i rozwinąć ukryte talenty, do-

świadczyć radości. Oczywiście 
nie obywało się czasem bez nie-
powodzeń, ale one też są ważną 
częścią życia.

Prawda, dobro, piękno –  
trzeba ich doświadczyć, by sku-
tecznie ewangelizować i fak-
tycznie pomagać innym w ro-
zeznawaniu życiowej drogi.

Pomagamy 
innym  
w poszukiwaniu 
ich życiowych 
dróg,  
a jednocześnie 
odnajdujemy 
coraz mocniej 
własną.

Nabożeństwo w kościele seminaryjnym z udziałem lektorów

Wystąpienie ks. Piotra Pawlukiewicza 
podczas Dnia Otwartych Drzwi 2015  
w lubelskim seminarium

Opiekun grupy powołaniowej ks. Paweł Bartoszewski wita uczestników Dnia Otwartych 
Drzwi w seminaryjnym ogrodzie
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Powołanie jest darem udzie-
lonym przez Boga każde-

mu człowiekowi. Są ludzie 
powołani do wykonywania 
pewnych zawodów, np. leka-
rza, nauczyciela czy prawnika. 
Mówimy także o powołaniu do 
życia w małżeństwie i rodzi-
nie. Jest jednak jeszcze szcze-
gólne powołanie – powołanie 
do Chrystusowego kapłaństwa. 
Co sprawia, że młodzi ludzie 
pragną całe swoje życie ofiaro-
wać Chrystusowi? Jako alumn  
Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Lublinie prag- 
nę podzielić się swoim do-
świadczeniem powołania.

Dom rodzinny odegrał 
istotną rolę, jeśli chodzi o moją 

Moje powołanie

decyzję o wstąpieniu do semi-
narium. Tam nauczono mnie 
pacierza i podstaw wiary kato-
lickiej. Dzięki rodzicom, któ-
rzy poprosili Kościół o chrzest 
dla mnie, stałem się dziec-
kiem Bożym. Oni także zapro-
wadzili mnie po raz pierwszy 
na Mszę św. Otrzymałem od 
nich to, co najlepsze, abym był 
zdolny do podejmowania sa-
modzielnych decyzji.

Kolejnym czynnikiem, któ-
ry wpłynął na moje powoła-
nie, było wstąpienie w szeregi 
ministrantów, a potem podję-
cie posługi lektora. Pamiętam 
dokładnie, gdy po raz pierwszy 
poszedłem do zakrystii, aby 
zapytać księdza proboszcza, 

czy mogę służyć do Mszy św. 
Bardzo mnie ucieszyła twier-
dząca odpowiedź, ale jedno-
cześnie zacząłem się zasta-
nawiać, czy dam sobie radę. 
Dzięki łasce Bożej i pomocy 
innych osób – starszych mi-

nistrantów i księdza probosz-
cza – krok po kroku zaznaja-
miałem się z podstawowymi 
zadaniami ministranta. Moja 
posługa, najpierw ministranc-
ka, a potem lektorska, trwała 
piętnaście lat.

Będąc bliżej Kościoła, zdo-
bywając na katechezach coraz 
większą wiedzę na temat wia-
ry, w moim sercu zaczęła ro-
dzić się myśl o kapłaństwie. 
Wielu znajomych czy przypad-
kowych ludzi z mojej parafii 
mówiło mi: „Ty w przyszłości 
zostaniesz księdzem”. Jednak 
ja odpowiadałem, że to nie-
możliwe. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej i gimnazjum 
rozpocząłem naukę w liceum. 
Coraz częściej pytałem siebie, 
co będę robił w przyszłości, 
jaką drogę mam wybrać, gdy 

Grzegorz Jarmosz 
alumn IV roku

Dom rodzinny 
odegrał istotną 
rolę.

Drogi powołania bywają kręte...
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zdam maturę. W czasie modli-
twy codziennie prosiłem Boga 
o pomoc w podjęciu właściwej 
decyzji. Wówczas przyszedł 
moment pielgrzymki matu-
rzystów na Jasną Górę. Poje-
chałem tam razem z koleżan-
kami i kolegami z mojej szkoły. 
Podczas Mszy św. abp Józef 
Życiński mówił, że być może 
wśród nas stoją osoby, któ-
re oddadzą Chrystusowi całe 
swoje życie i zostaną księżmi. 
W pewnej chwili jedna koleża-
nek popatrzyła na mnie i szep-
tem powiedziała: „Może to 
będziesz ty”. Nieśmiało przy-
taknąłem.

Jednak Pan Bóg pokiero-
wał mnie najpierw inną drogą. 
Po zdaniu matury dostałem się 
na studia – na historię na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II. Ciągle to-
warzyszyła mi wątpliwość, czy 

aby na pewno podjąłem wła-
ściwą decyzję. Może trzeba 
było odpowiedzieć Bogu „tak” 
na jego wołanie? Będąc na stu-
diach, jeszcze intensywniej 
modliłem się i prosiłem Pana 
Boga o światło. W końcu po-
stanowiłem zmienić swoje do-
tychczasowe plany. Po trzech 
latach studiów i uzyskaniu 
stopnia licencjata zapragną-
łem wstąpić do seminarium. 
Myślałem, że to jest ostatecz-
na decyzja, ale jednocześnie 

ciągle jeszcze miałem jakieś 
wątpliwości. W końcu przy-
szedł moment, kiedy na jednej 
z Mszy św. w mojej rodzinnej 
parafii usłyszałem słowa, aby 
wszystko postawić na Chrys-
tusa i dać się Jemu prowadzić. 
One zaważyły na mojej osta-
tecznej decyzji o wstąpieniu 
do seminarium. Po rozmowie 
z księdzem proboszczem po-
jechałem do seminarium, zło-
żyłem wymagane dokumenty, 
potem pomyślnie przeszedłem 
rozmowę kwalifikacyjną i zo-
stałem przyjęty. Kształtowanie 
i rozeznawanie mojego powo-
łania kapłańskiego nie skoń-
czyło się w momencie prze-
kroczenia seminaryjnej furty. 
Tak naprawdę wtedy nabrało 
ono rozpędu i intensywności.

Czas seminaryjnej for-
macji to nie tylko zgłębianie 
wiedzy z zakresu teologii, ale 
również okres rozwoju du-
chowego i ludzkiego oraz po-
znawanie elementów pracy 
duszpasterskiej. Często mówi-
my, że początki bywają trud-
ne. To zdanie mogę także od-
nieść do siebie. Zaczęły się 
pojawiać pytania: Czy ja tutaj 
wytrwam? Czy będę w stanie 
spełniać różnorodne dyżury? 
Czy to jest moje miejsce? Był 
to pierwszy minikryzys. Mija-

ły jednak kolejne dni, a ja coraz 
lepiej zacząłem odnajdywać się 

w seminaryjnym życiu. Zajęcia 
dydaktyczne, modlitwa przed 
wystawionym Najświętszym 
Sakramentem, pierwsze wy-
konywanie różnych obowiąz-
ków, rozmowy z kolegami – 
to wszystko przyczyniło się 
do tego, że zacząłem patrzeć 
na życie seminaryjne z innej 
perspektywy. Zacząłem cenić 
to, czym mnie Bóg obdarował, 
i dziękować Mu za tę łaskę.

Możliwość codziennej ado- 
racji Najświętszego Sakramen- 
tu to wyjątkowy czas, kiedy 
mogę wpatrywać się w Jezusa, 
a On we mnie. W wielu mo-
mentach nie potrzeba słów, 
wystarczy spojrzenie. Mogę 
wtedy po prostu być z Jezu-
sem sam na sam, taki, jaki je-

Może to 
będziesz ty.

Czy ja tutaj 
wytrwam?

Adoracja Najświętszego Sakramentu
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stem, bez udawania. Adoracja 
to jeden z istotnych elemen-
tów, który przyczynia się do 
pogłębiania mojego życia du-
chowego. Myślę, że ważnymi 
momentami na drodze roze-

znawania powołania są też co-
dzienna medytacja słowa Bo-
żego i lektura duchowa.

Bóg na mojej drodze życia 
stawia różnych ludzi. Szcze-
gólnie dziękuję Bogu za te oso-

by, które pomagają mi wzra-
stać na drodze powołania 
i pomagają przezwyciężać 
trudności. Mówi się, że praw-
dziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie. Myślę, że to przy-

słowie pasuje do niektórych 
chwil z mojego życia semina-
ryjnego. Kiedy przychodziły 
kryzysy, wątpliwości, Bóg sta-
wiał na mojej drodze drugiego 
człowieka, współbrata, który 
był oparciem, ofiarował swój 
czas, rozmowę lub zwyczaj-
nie towarzyszył mi. Gdy nara-
stała moja irytacja, modlił się 
za mnie. Była to niesamowita 
szkoła życia.

W rozeznawaniu i kształ-
towaniu mojego powołania 
nie było momentów, które 
w sposób radykalny wywraca-
łyby moje życie do góry noga-
mi. Staram się, współpracując 
z łaską Bożą, w codzienno-
ści każdego dnia odszukiwać 
ścieżki, które przez powołanie 
kapłańskie prowadzą do świę-
tości.

Mogę 
wpatrywać się 
w Jezusa, a On 
we mnie.

Kościół seminaryjny



Dziękujemy  
za modlitwę różańcową 
w intencji Seminarium 

i nowych powołań

Każdy czwartek – w Twojej parafii




