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Słowo od redakcji 5

Z przyjemnością przekazuje-
my do rąk Czytelników ko-

lejny, dwudziesty pierwszy już 
numer „Itinerarium”. Tym razem 
czasopismo Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Lu-
blinie jest nowe nie tylko dlatego, 
że jego stronice niedawno zeszły 
z maszyn drukarskich. Jest ono 
nowe również z kilku innych po-
wodów: nowi są członkowie re-
dakcji i nowy jest nasz opiekun, 
nowa jest szata graficzna i nowy 
jest pomysł na zawartość czaso-
pisma, wreszcie także nowa jest 
rzeczywistość, w której żyjemy 
i o której piszemy. Rok 2013 to 
czas, w którym historia Kościo-
ła nabrała wyjątkowego przy-
spieszenia i na wysokich obro-
tach pokonała niełatwy, a przede 
wszystkim nieoczekiwany zakręt. 
Rok ten stał się bowiem rokiem 
dwóch papieży – Benedykta XVI 
i Franciszka, przy czym zmiana ta 
dokonała się w sposób, który nie-
wiele osób mogło przewidzieć. 
Gdy na horyzoncie czasu poja-
wił się rok 2014 stało się jasne, że 
także on będzie rokiem dwóch 
papieży, tym razem kanonizo-
wanych świętych – Jana XXIII  

i Jana Pawła II. W tym kontekście 
nie dziwi fakt, że na odnowionej 
okładce obecnego numeru „Iti-
nerarium” są wszyscy – CZTE-
RECH PAPIEŻY.

Wewnątrz numeru znaj-
dzie się tekst o każdym z nich. 
Jak dorastał do świętości  
Jan XXIII zrelacjonuje Marcin 
Kołodziej. Niezwykłym świa-
dectwem o świętości Jana Paw-
ła II podzieli się ks. Jan Miczyń-
ski. Wizytę w domu rodzinnym 
Benedykta XVI w bawarskim 
Marktl złoży diakon Tadeusz 
Fac. A o tym co powołanym ma 
do przekazania papież Franci-
szek opowie Krzysztof Szlanta.

Czasopismo zyskuje nowy 
układ, z podziałem na wyraź-
ne części. Niektóre będą stałe, 
inne zmienne. Do tych ostat-
nich należy w obecnym nume-
rze dział: „Papieże i papiestwo”. 
A zatem: kim jest papież? Wika-
riusz Chrystusa, Najwyższy Ka-
płan, Ojciec Święty, Następca 
św. Piotra, Biskup Rzymu. Aby 
dowiedzieć się jeszcze więcej 
warto przeczytać artykuł Ma-
teusza Wójcika. Odpowiedź na 
pytanie kto będzie ostatnim pa-
pieżem znajdzie się natomiast  
w artykule Marka Stolarza. Na 
koniec z diakonem Łukaszem 
Brusem zapraszamy do namysłu 
nad tym jaki jest Twój papież.

„Itinerarium” co do często-
tliwości wydawniczej staje się 
rocznikiem. W stałym odtąd 
dziale zatytułowanym „Zza se-

minaryjnej furty” znajdzie się 
zatem każdorazowo kalenda-
rium życia seminaryjnego. Nie-
które wydarzenia wymagają 
specjalnego podkreślenia, dla-
tego o oczekiwaniu alumnów 
na wybór Ojca Świętego w mar-
cu 2013 roku i o pierwszych 
chwilach z papieżem Fran-
ciszkiem piszą – w odmien-
nych formach – Grzegorz Kruk  
i Mateusz Gąbka. Istotnym wy-
darzeniem każdego roku aka-
demickiego jest jego uroczyste, 
oficjalne rozpoczęcie, które-
go ważnym punktem jest wy-
kład inauguracyjny. W obecnym 
numerze niedawny prelegent,  
ks. prof. Krzysztof Góźdź, za-
prasza do podjęcia namysłu nad 
wiarą, będącą „światłem drogi”.

W czasopiśmie seminaryj-
nym nie może zabraknąć re-
fleksji o powołaniu i powoła-
nych. Tak zatytułowany, stały 
dział przynosi homilię wygło-
szoną przez ks. abp. Stanisława 
Budzika z okazji przyjęcia stro-
ju duchownego przez alum-
nów III roku, a także felieton 
powołaniowy ks. Pawła Barto-
szewskiego oraz osobiste świa-
dectwo naszego redakcyjnego 
kolegi Macieja Molickiego.

Wszystkim wiernym Przy-
jaciołom, którzy niecierpli-
wie czekali na kolejne „Itine-
rarium”, jak również naszym 
nowym Czytelnikom życzymy 
miłej i owocnej lektury!

Krzysztof Szlanta   
redaktor wydania

 Szata i wnętrze
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Vicarius Christi, Summus 
Pontifex, Ojciec Święty, 

Papież, Następca św. Piotra 
stanowi najważniejszą władzę 
prawodawczą i sądowniczą 
w Kościele: mianuje biskupów, 
ustanawia normy prawa, stoi 
na czele kolegium biskupów. 

Papież jako biskup Rzymu 
sprawuje pieczę nad całą Bożą 
Owczarnią. Jego prymat się-
ga czasów apostolskich, kiedy 
to Jezus Chrystus symbolicznie 
przekazał Piotrowi klucze Swo-
jego Królestwa: „Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbu-
duję Kościół mój, a bramy pie-
kielne go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa niebie-
skiego; cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w nie-
bie, a co rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie”. 
(Mt 16, 18-19) Rzeczą jasną 
jest, że te słowa nie wygasają. 
W dzisiejszych czasach klucze 
wędrują w ręce tego, którego 
wskażą kardynałowie. Wyboru 
dokonuje się podczas konkla-
we, pod natchnieniem Ducha 
Świętego. Nauczanie papieża 
jest nieomylne, a on sam jest 
znakiem jedności i tożsamości 
Kościoła Chrystusowego, roz-
sianego na całym świecie. Na-
stępca Apostoła Piotra to prze-
wodnik w wierze, moralności 
i dyscyplinie. 

Wokół papiestwa
Mateusz Wójcik  
alumn III roku

Bazylika św. Piotra w Rzymie
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Człowiek w bieli – tak wie-
le osób nazywa Następcę św. 
Piotra. Wszystko za spra-
wą jego stroju – białej sutan-
ny z pasem w takim samym 
kolorze. W Kaplicy Pauliń-
skiej papież elekt na swoją gło-
wę wkłada po raz pierwszy 
nie czerwoną, a taką samą jak 
reszta stroju białą piuskę. In-
nymi oznakami godności pa-
pieskiej są: pastorał zakoń-
czony krzyżem (zwany ferulą), 
pierścień Rybaka (niszczony 
po śmierci Ojca Świętego), pa-
liusz i mitra, która z czasem 
zastąpiła tiarę. 

Wybór papieża

W jaki sposób wybiera się 
kolejnego Następcę św. Piotra? 
To pytanie wybrzmiewa gło-
śno zawsze po śmierci papie-
ża. Proces wyboru – przebiegu 
konklawe – reguluje konstytu-
cja apostolska bł. Jana Paw-
ła II Universi Dominici gregis 
z 22 lutego 1996 roku oraz list 
apostolski motu proprio De 
aliquibus mutationibus Bene-
dykta XVI z 11 czerwca 2007 
roku. 

Konklawe to „wspólna 
troska o dziedzictwo kluczy, 
kluczy Królestwa”. Prawo do 
wyboru nowego papieża po-
siadają kardynałowie z wyjąt-
kiem tych, którzy w momencie 
nastania wakansu na Stolicy 
Apostolskiej ukończyli osiem-
dziesiąt lat. Konstytucja Uni-
versi Dominici gregis podaje 
jednak wskazówkę, by liczba 
elektów nie przekroczyła 200. 

Maksymalny czas na rozpo-
częcie konklawe od momen-
tu nastania sediswakancji to  
20 dni (minimalny 15 dni, by 

kardynałowie mogli dojechać 
do Wiecznego Miasta). Kon-
stytucja Jana Pawła II okre-
śla jasno miejsce konklawe 
– ma się ono odbywać w gra-
nicach terytorium Watykanu, 
a purpuraci winni mieszkać 
w Domu Świętej Marty. W tym 

czasie pozostają odizolowa-
ni od świata. Pomaga im to 
w głębszym przeżywaniu ta-
jemnicy, w której biorą udział, 
wybierając kolejnego Następ-
cę Apostoła Piotra. Elektorom 
podczas konklawe towarzy-
szą między innymi: Kardynał 
Kamerling, Sekretarz Kole-
gium Kardynalskiego, Mistrz 
Papieskich Ceremonii Litur-
gicznych z dwoma ceremo-
niarzami, kilku zakonników- 
-spowiedników, jak rów-
nież dwaj lekarze. Wszystkie 
te osoby są zobowiązane do 
złożenia przysięgi i zachowa-
nia tajemnicy. Konklawe roz-
poczyna się poranną, uroczy-
stą celebracją Mszy Świętej 
pro eligendo Papa w Bazylice  

Figura św. Piotra przed bazyliką watykańską

Konklawe to 
„wspólna troska 
o dziedzictwo  
kluczy”
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św. Piotra. Po południu elek-
torzy gromadzą się w Kapli-
cy Paulińskiej Pałacu Apo-
stolskiego. Następnie przy 
śpiewie Veni Creator uda-
ją się w procesji do właści-
wego miejsca obrad konkla-
we – Kaplicy Sykstyńskiej. 
Po zajęciu wyznaczonych 
miejsc przedstawiciel kardy-
nałów odczytuje słowa przy-
sięgi. Następnie każdy pur-
purat, podchodząc do Księgi 
Ewangelii wypowiada po ci-
chu słowa przyrzeczenia: „Ja, 
N. Kardynał N., przyrzekam, 
zobowiązuję się i przysięgam. 
Tak mi dopomóż, Panie Boże 
i te Święte Ewangelie, których 
moją ręką dotykam”. Nastę-
puje zamknięcie drzwi Kapli-
cy Sykstyńskiej – od tej chwili 
rozpoczyna się tajemnica wy-
boru. Wybór można uznać za 
zakończony w momencie gdy 
kandydat uzyska dwie trze-
cie głosów obecnych elekto-
rów. Jeżeli nie da się podzie-

lić ilości kardynałów na trzy 
równe części, zachowywana 
jest zasada dwie trzecie plus 
jeden głos. Pierwszego dnia 
może odbyć się jedynie jedno 
głosowanie. Procedura wybo-
ru zamyka się w kilku fazach: 
Przygotowanie przez ceremo-
niarzy prostokątnych kart do 
głosowania z napisem Eligo in 
Summum Pontificem oraz roz-
danie ich elektorom. Wyloso-
wanie dziewięciu kardynałów: 
trzech skrutatorów, trzech do 
zbierania głosów od chorych 
purpuratów i trzech rewizo-
rów. „Powołuję na świadka 
Chrystusa Pana, który mnie 
osądzi, że mój głos jest dany 
na tego, który – według woli 
Bożej – powinien być, moim 
zdaniem, wybrany”. Te słowa 
wypowiada kardynał, kiedy 
podchodzi do miejsca, w któ-
rym znajduje się urna. Kładzie 
swój głos na tacy i wprowa-
dza go do specjalnego naczy-
nia. Następnie odbywa się li-

czenie głosów. Jeżeli kandydat 
nie osiągnie wymaganej więk-
szości, przeprowadza się ko-
lejne głosowania. Za wyjąt-
kiem pierwszego dnia, można 
przeprowadzać po dwa głoso-
wania przed południem i po 
południu. Głosy pali się jedy-
nie dwukrotnie, na zakończe-
nie sesji w Kaplicy Sykstyń-
skiej. Kiedy wynik głosowania 
świadczy o wyborze papie-
ża, do kaplicy przywoływani 
są Sekretarz Kolegium Kardy-
nałów i Mistrz Ceremonii Li-
turgicznych. Następnie jeden 
z kardynałów zwraca się do 
elekta słowami: „Czy przyjmu-
jesz twój kanoniczny wybór 
na biskupa rzymskiego?”. Kie-
dy wybrany kardynał odpowie 
twierdząco, zostaje zapytany 
o imię, jakie chce przyjąć. Ko-
lejnym elementem konklawe 
jest spisanie dokumentów do-
tyczących wyboru nowego pa-
pieża oraz jego imienia. Czyni 
to Mistrz Papieskich Ceremo-

Zwieńczenie kolumnady na Placu św. Piotra
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nii w towarzystwie przywoła-
nych dwóch ceremoniarzy. Po 
wypełnieniu formalności kar-
dynałowie oddają cześć nowe-
mu Następcy św. Piotra. Skła-
dają wspólnie dziękczynienie 
Bogu i pierwszy z kardynałów 
diakonów ogłasza światu wy-
bór nowego papieża. Poprze-
dza to biały dym z komina nad 
Kaplicą Sykstyńską. Na zakoń-
czenie Sternik Łodzi Kościo-
ła z balkonu bazyliki watykań-
skiej udziela błogosławieństwa 
apostolskiego Urbi et Orbi. 

Państwo Watykańskie

Na mapie świata jest pań-
stwo, którego łączna długość 
granic wynosi 3,2 km – Wa-
tykan. To państwo-miasto jest 
siedzibą najwyższych władz 
Kościoła Katolickiego. Oby-
watelami Watykanu są dostoj-
nicy kościelni a także Gwar-

dia Szwajcarska. Co ciekawe, 
obywatelstwo w tym kraju 
jest tylko czasowe. Kardyna-
łowie otrzymują je wyłącz-
nie na czas pobytu w grani-
cach tego szczególnego kraju. 
Na powierzchni Watykanu  
(0,44 km2) wznoszą się monu-
mentalne budowle ważne dla 
chrześcijan – między innymi 
Bazylika św. Piotra, kryjąca 
pod swoim ołtarzem docze-
sne szczątki tego, który otrzy-
mał od Chrystusa władzę kie-
rowania Bożą Owczarnią. 
Obok kościołów i kaplic na te-
renie państwa-miasta może-
my znaleźć budynki: admini-
stracji, zakonów, mediów oraz 
sklepy, pocztę a nawet stację 
kolejową. Ogrody Watykań-
skie stały się miejscem, gdzie 
Ojciec Święty szuka chwili 
wytchnienia, mogąc zbli-
żyć się do przyrody – dzieła 
Stwórcy. 

Podróże apostolskie 

Nieodłącznym elementem 
posługi Następcy św. Piotra są 
podróże apostolskie. Papież wy-
jeżdża z Watykanu, by spotkać 
się z tymi, którzy nie mogą do 
niego przybyć. Jedzie do wier-
nych, by wzmocnić ich wia-
rę, rozbudzić nadzieję na lep-
sze i dać świadectwo obecności 
Jezusa Chrystusa w dzisiej-
szym świecie. Bł. Jana Pawła II  
nie przez przypadek nazywa się 
„papieżem pielgrzymem”. 

Powinniśmy być wdzięczni, 
że możemy żyć w czasach pon-
tyfikatów wielkich papieży: bł. 
Jana Pawła II, znakomitego teo-
loga Benedykta XVI czy obec-
nego Sternika Łodzi Piotrowej 
– Franciszka. Nie pozostaje nic 
innego jak postawić pytanie: 
Czy znam, doceniam i kieruję 
się skarbem nauczania biskupa 
Rzymu?

Zamek św. Anioła w Rzymie – dawna twierdza papieska
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„W czasie najgorszego 
prześladowania Świę- 

tego Kościoła Rzymskiego za-
siądzie Petrus Romanus [Piotr 
Rzymianin], który będzie paść 

owce podczas wielu utra-
pień, po czym Miasto Sied-
miu Wzgórz zostanie znisz-
czone i straszny Sędzia osądzi 
swój lud”. Cytat przedstawiają-

cy apokaliptyczną wizję końca 
doczesnych dziejów Kościoła, 
to fragment rzekomego pro-
roctwa przypisywanego bisku-
powi irlandzkiemu Malachia-
szowi. Papiestwo i związana 
z nim posługa zawsze budzi-
ły kontrowersje oraz różnego 
rodzaju spekulacje. Stąd po-
wstawało wiele „teorii spisko-
wych” utrwalonych w postaci 
proroctw lub ustnych opowia-
dań. Rzymska Bazylika św. 
Pawła za Murami i znajdują-
ce się w jej wnętrzu medalio-
ny papieży, są odzwierciedle-
niem dociekań, co do czasów 
końca papiestwa, a przez to 
i Kościoła. W tym kontekście 
pojawiają się pytania, na któ-
re warto poszukać odpowie-
dzi: Ilu dokładnie było papie-
ży? Kim jest antypapież? Kiedy 
zostanie wybrany ostatni bi-
skup Rzymu?

Odnaleziony przez Arnol-
da de Wion w 1590 roku tekst, 
znany jako proroctwo Mala-
chiasza, zawiera listę 112 pa-
pieży, którzy mieli następować 
po sobie począwszy od Cele-
styna II, zmarłego w 1144 roku,  

Kto będzie tym ostatnim? 
Czyli przepowiednie o papieżach

Św. Malachiasz z Armagh

Marek Stolarz  
alumn IV roku
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aż do ostatniego papieża, po-
sługującego w dalekiej przy-
szłości. Arnold, mnich z zako-
nu benedyktynów, odkryty na 
Watykanie tekst opublikował 
w 1595 roku jako Prophetia 
S. Malachiae Archiepiscopi de 
Summis Pontificibus w dzie-
le zatytułowanym Lignum vi-
tae, Ornamentum et decus 
Ecclesiae. Sam Malachiasz, 
a dokładnie Mael Maedoc Ua 
Morgair był postacią histo-
ryczną. Urodził się w Armagh 
w Irlandii około 1094 roku. Po 
odpowiednim przygotowaniu 
został wezwany przez biskupa 
Malchusa do pracy w diecezji 
Lismore, potem objął współ-
rządy w opactwie Bangor, 
a w 1123 roku został bisku-
pem Connor. Następnie zo-
stał prymasem Irlandii, spra-
wował posługę w Bangor, a od 
1137 roku pasterzował w bi-
skupstwie Down. Kluczowym 
momentem, który miał wią-
zać się z proroctwem, był wy-
jazd Malachiasza do Rzymu 
w roku 1139 na prośbę episko-
patu Irlandii, celem uzyskania 
paliuszy arcybiskupich. Pod-
czas pobytu w Wiecznym Mie-
ście Malachiasz miał otrzymać 
widzenie, w którym zostały 

mu przedstawione wszystkie 
pontyfikaty papieży, poczyna-
jąc od Celestyna II, który rzą-
dził za czasów Malachiasza, aż 
do papieża nazwanego Piotrem 
Rzymianinem. Biskup irlandz-
ki podczas audiencji w Rzymie 
miał przekazać spisaną prze-
powiednię Innocentemu II,  
poprzednikowi Celestyna II, 
który kazał ją ukryć w taj-
nych archiwach, gdzie zapo-
mniana, czekała na odkrywcę 
aż do 1595 roku. O życiu Ma-
lachiasza z Armagh dowiadu-
jemy się z pism jego serdecz-
nego przyjaciela, św. Bernarda 
z Clairvaux. W biografii św. 
Bernard wspomina o darach, 
jakie posiadał Malachiasz, ta-
kich chociażby jak dar proroc-
twa i uzdrawiania, jednak ni-
gdzie nie wspomina o spisanej 
przepowiedni na temat papie-
stwa. O tym fakcie wiadomo 
tylko z opisu wspomnianego 
wyżej Arnolda de Wion, żyją-
cego czterysta lat później. 

Przepowiednia Malachia-
sza to zbiór 112 lakonicznych 
sformułowań mających nawią-
zywać do miejsca urodzenia, 
herbu rodowego czy nazwi-
ska danego papieża. Formu-
ły te można dość swobod-
nie interpretować i w zasadzie 
przypisywać dowolnej posta-
ci. Przykładowo Janowi XXIII 
przypisane zostało określe-
nie Pastor et nauta (Pasterz 
i żeglarz), co interpretuje się 
w ten sposób, że przed wybo-
rem na papieża był patriar-

chą Wenecji, gdzie przecież, 
jak zwolennicy tej przepowied-
ni zauważają, pływa się gondo-

lami. Flos florum (Kwiat kwia-
tów) to określenie Pawła VI,  
który rzeczywiście w swym 
herbie miał białe lilie. Interpre-
tacji tej nie przeszkadza fakt, iż 
także Jan XXIII miał w swym 
herbie lilie. Jan Paweł I otrzy-
mał w proroctwie dewizę De 
medietate lunae (Z połowy 
księżyca). Niektórzy tłumaczą 
to elekcją kard. Albino Lucia-
niego w dniu 26 sierpnia, tzn. 
nazajutrz po wejściu księżyca 
w ostatnia kwadrę. Jan Paweł II 
to według przepowiedni postać 
De labore solis (Z pracy słońca). 
Papież Polak urodził się pod-
czas zaćmienia słońca 18 maja 
1920 roku. Zaćmienie słoń-Papież Celestyn II

przepowied-
nia malachia-
sza to zbiór 
112 lakonicz-
nych sformuło-
wań mających 
nawiązywać do 
miejsca urodze-
nia, herbu ro-
dowego czy na-
zwiska danego 
papieża.
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ca miało miejsce także kilka 
dni po jego śmierci, dokładnie  
8 kwietnia 2005 roku. Określe-
nie z pracy słońca uzasadniane 
jest także jego częstymi piel-
grzymkami po całym świecie. 
Niekiedy także wyraz solis za-
warty w dewizie tłumaczy się 
jako błąd skryby, który winien 
napisać salis, co zmieniłoby cały 
sens wyrażenia (z pracy soli) 
i nawiązywało do pracy papieża 
w krakowskim Solvay’u w cza-
sie drugiej wojny światowej. 
Przedostatni z papieży znajdu-
jących się na liście Malachiasza 
nosi tytuł Gloria olivae (Chwa-
ła oliwki), określenie to zostało 
przypisane Benedyktowi XVI 
i w luźnej interpretacji uzasad-
nione. Jeden z symboli bene-

dyktynów to gałązka oliwna, 
a kard. Joseph Ratzinger przy-
jął przecież imię założyciela 
tego zakonu. Dodatkowo Bene-
dykt XVI urodził się 16 kwiet- 
nia, a więc w dniu śmierci  
św. Benedykta Józefa Labrè.

Zgodnie z przepowiednią 
po papieżu nazwanym Gloria 
olivae ma nastać Petrus Roma-
nus, którego pontyfikat zakoń-
czy doczesną historię Kościo-
ła i świata. Po Benedykcie XVI 
sterem łodzi Piotrowej kieru-
je papież Franciszek. Czy jest 
on zatem ostatnim z papieży? 
Zwolennicy przepowiedni do-
konują w tym wypadku karko-
łomnej interpretacji. Kard. Jor-
ge Mario Bergoglio przyjął imię 
Franciszek, na cześć Franciszka 
z Asyżu, którego ojciec miał na 
imię Piotr. Dodatkowo, dzieląc 

na dwie części nazwisko kard. 
Bergoglio można doszukać się 
w nim słowa berg, oznaczają-
cego w językach germańskich 
górę, a przez to można je ko-
jarzyć ze słowem skała i imie-
niem Kefas, czyli Piotr. Dru-
ga część w nazwisku to Oglio, 
którą to nazwę nosi rzeka we 
Włoszech, co byłoby podstawą 
do udowodnienia sensu słowa 
Romanus, czyli Rzymianin. Jak 
widać dla zwolenników przepo-
wiedni nie ma trudności, której 
nie dałoby się rozwiązać.

Swego rodzaju malowaną 
formą Malachiaszowej prze-
powiedni są medaliony z por-
tretami papieży znajdujące się 
w jednej z czterech rzymskich 
bazylik większych, a miano-
wicie w Bazylice św. Pawła za 
Murami. Została ona wznie-

Bazylika św. Pawła za Murami
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siona już w IV-V wieku, jed-
nak w swej historii miała wie-
le burzliwych i tragicznych 
wydarzeń. Jednym z nich był 
pożar w dniu 15 lipca 1823 
roku, podczas którego bazy-
lika niemal doszczętnie spło-
nęła. Po pożarze podjęto pra-
ce w zakresie jej odbudowy. 
We wnętrzu świątyni ustawio-
no osiemdziesiąt kolumn dzie-
lących ją na pięć naw w ukła-

dzie bazylikowym. W głównej 
nawie znajduje się konfesja św. 
Pawła, a za nią apsyda z wi-
zerunkiem Chrystusa Panto-
kratora. Nawę główną okalają 
mozaikowe medaliony przed-
stawiające portrety kolejno na-
stępujących po sobie papieży. 
Związana z nimi legenda gło-
si, że gdy zabraknie już miej-
sca na wizerunek nowo wy-
branego następcy św. Piotra, 
wtedy nastanie koniec świata. 
Do pontyfikatu Jana Pawła II 
miejsca w głównej nawie prak-
tycznie się zapełniły. Spodzie-

wano się, więc rychłego końca 
papiestwa. Na szczęście jed-
nak Jan Paweł II podjął decy-
zję, którą „ocalił świat”. Polecił 
bowiem, aby portrety następ-
nych papieży były umieszcza-
ne w odpowiednio przygoto-
wanej przestrzeni innych naw, 
począwszy od poprzecznego 
transeptu bazyliki. Wygląda 
więc na to, że papieży będzie 
znacznie więcej – bodaj taka 
właśnie nadzieja przyświeca-
ła Janowi Pawłowi II. Warto 
wszakże przy tej okazji zapy-
tać, ilu było ich do tej pory.Fragment przepowiedni Malachiasza

zgodnie z prze-
powiednią po 
papieżu nazwa-
nym Gloria oli-
vae ma nastać 
Petrus Roma-
nus, którego 
pontyfikat za-
kończy docze-
sną historię Ko-
ścioła i świata.
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Uproszczoną odpowiedzią 
na pytanie o dotychczasową 
liczbę papieży byłoby stwier-
dzenie, że łącznie z Ojcem 
Świętym Franciszkiem miasto 
Rzym miało dotąd 266 bisku-
pów. Rzecz budzi jednak pew-
ne wątpliwości. Zdarzały się 
bowiem w burzliwych dziejach 
Kościoła takie osoby, które były 

powoływane na Stolicę Apo-
stolską w wyniku różnego ro-
dzaju machinacji i rościły sobie 
bezprawnie pretensję do tego 
urzędu. W historiografii osoby 
takie określa się mianem anty-
papieży. Antypapieży – wybra-
nych za życia prawowitego bi-
skupa Rzymu, bądź w czasie 

wakatu Stolicy Apostolskiej, ale 
w niewłaściwy sposób – było 
niemało. Przykładem służy an-
typapież Baldassare Cossa, któ-
ry przybrał imię Jana XXIII, 
a żył na przełomie XIV i XV 
wieku. Co ciekawe, w 1958 roku 
kard. Angelo Giuseppe Roncal-
li, przełamując opór przed wy-
bieraniem tego imienia i po-

twierdzając nieważność rządów 
wspomnianego antypapieża, 
sam przyjął imię Jana XXIII. 
Okoliczność tę dodatkowo 
komplikuje jeszcze jeden szcze-
gół, mianowicie numeracja pa-
pieży Janów jest po dziś dzień 
zawyżona, a to z powodu bra-
ku w historii pontyfikatu papie-
ża Jana XX. Problemy związa-
ne z chronologią i porządkiem 

„lecz o dniu owym lub godzinie 
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, 
ani Syn, tylko Ojciec”.

mt 13, 32

sukcesji biskupów Rzymu roz-
wiał ostatecznie kard. Giovan-
ni Mercati, prefekt Archiwum 
Watykańskiego, który w 1942 
roku opublikował po wnikli-
wych badaniach pełną listę pa-
pieży i antypapieży.

Jak widać myśl o końcu świa-
ta zajmuje umysły ludzi od za-
wsze. Dotyczy to zwłaszcza tych, 
którzy chcą widzieć znaki zapo-
wiadające apokaliptyczne wyda-
rzenia kresu dziejów. Ciekawe, 
że wskazówek takich doszuku-
ją się zwłaszcza w okoliczno-
ściach posługiwania następców 
św. Piotra. Papiestwo jak widać 
budzi zainteresowanie swoją 
niezwykłą trwałością. Dla laicy-
zującego się świata jest tajemni-
czym fenomenem. Tymczasem 
jego największym sekretem jest 
po prostu pokorne wsłuchiwanie 
się w słowa Jezusa. W tym mię-
dzy innymi w zapisane w Ewan-
gelii zdanie: „Lecz o dniu owym 
lub godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie w niebie, ani Syn, tyl-
ko Ojciec” (Mt 13, 32).Okna „papieskie” w Pałacu Apostolskim
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Była gęsta mgła, ciem-
ność i cisza, w której sły-

chać było tylko bicie kościel-
nych dzwonów. Stało się to, 
w co tak trudno było uwie-
rzyć; wszystkie stacje telewi-
zyjne podawały jedną infor-
mację – odszedł Jan Paweł II, 
człowiek wielki. Zmarł o go-
dzinie 21.37. Do dziś pamię-
tam uczucia i ogromną pust-
kę, jaka wypełniła moje serce. 
Pamiętam ten moment i to, że 
przez niemal dwie poprzed-
nie doby, z drżeniem serca 
obserwowałem wiadomości 
telewizyjne, informujące o po-
garszającym się stanie zdro-
wia papieża. Ogromnej otuchy 
i nadziei dostarczały spotka-
nia z ludźmi, przyjaciółmi, 
z którymi widywałem się na co 
dzień, ale teraz jakoś inaczej, 
bowiem w jednej chwili sta-
liśmy się bardziej bliscy. Mo-
dlitwa, jaka płynęła z różnych 
części świata dawała odczuć, 
że idzie o rzeczy wielkie. Od-
szedł mój papież. Mimo, iż by-
łem młodym chłopcem, który 
nie zwykł żyć na co dzień spra-
wami Kościoła, zdałem sobie 
sprawę z tego, że tracę kogoś 
naprawdę bliskiego. Gdzieś 
w duszy poczułem, że w istocie 
jestem częścią Kościoła i pew-
nie po raz pierwszy w życiu 
uświadomiłem sobie, że oto 

Mój Papież

nagle moje serce bije rytmem 
serca Kościoła. I chociaż de-
cyzję o wstąpieniu do semi-
narium podjąłem tuż przed 
maturą, to był to jednak mo-
ment, w którym pytanie o ka-
płaństwo mocniej wybrzmiało 
w moim życiu.

Po papieżu Polaku przy-
szedł papież z Niemiec – wów-
czas jeszcze wielu rzeczy nie 
rozumiałem, ale entuzjazm 
z jakim przyjęto Następcę św. 
Piotra, zrodził we mnie jakąś 
radość i nadzieję, że odnajdę 
w nim kogoś ważnego. Dłu-
go nie musiałem czekać – pa-
pież szybko zdobył moje serce 
i chociaż nie uczestniczyłem 
w jego pielgrzymce do Polski, 
to z uwagą śledziłem to wyda-
rzenie w telewizji. Papieża Be-
nedykta spotkałem podczas 
Światowych Dni Młodzieży  
w Madrycie. Pamiętam jeden 
szczególny moment, kiedy mi-
liony młodych ludzi, zebra-
nych na płycie lotniska rozpo-
częło adorację Najświętszego 
Sakramentu. Podczas adoracji 
przyszedł mocny wiatr, zapo-
wiadała się ogromna burza. Na 
twarzach zgromadzonych dało 
się zauważyć zaniepokojenie. 
Przyznam, że sam z lękiem ob-
serwowałem co się dzieje. Sil-
ny wiatr, lekki deszcz. W ta-
kiej scenerii papież Benedykt  

z wielkim spokojem adoro-
wał Pana Jezusa – pewnie mó-
wił mu o nas. Po chwili, coraz 
większa liczba osób przyłą-
czała się do modlitwy. Znikała 
panika i strach, a burza, któ-
ra w niezwykły sposób ode-
szła, okazała się błogosła-
wieństwem dla nas, którzy 
utrudzeni słońcem, unoszą-
cym się kurzem i gorącym po-
wietrzem, mogliśmy w końcu 
odetchnąć z ulgą.

Pamiętam jeszcze jeden 
ważny dla mnie moment, kie-
dy 11 lutego 2013 roku, tuż 
po Mszy Świętej w archikate-
drze, otrzymałem wiadomość 
o tym, że Benedykt XVI ab-
dykował. Początkowo przyją-
łem z przymrużeniem oka tę 
informację, lecz kiedy różne  

dk. Łukasz Brus  
alumn VI roku

Ojciec Święty Jan Paweł II
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serwisy kolejno ją potwierdza-
ły, moje serce ponownie za-
czynało drżeć. Przyznaję, po-
czułem pewną pustkę, bo oto 
znowu traciłem przewodni-
ka, który tak bardzo mi im-
ponował. Pamiętam ostatnią 
Mszę Świętą Benedykta i z jed-
nej strony smutek, jaki wów-
czas mi towarzyszył, a z dru-
giej wielki szacunek i miłość 
do Ojca Świętego. Przyznam, 
wielokrotnie odsłuchiwałem 
słowa abdykacji, po ludzku od-
czuwałem stratę i tęsknotę, 
światłem były jednak porusza-
jące słowa Ojca Świętego, że 
sprawę tę rozeznał przed Jezu-
sem. Pomimo to, gdzieś w głę-
bi jeszcze bardziej poczułem 

się bliżej Kościoła, narodziło 
się nowe pragnienie – towa-
rzyszenia modlitwą Ojcu Świę-
temu i Kościołowi w tym jakże 
ważnym czasie. 

Ogromne zdziwienie ogar-
nęło mnie, kiedy po ostat-

nim konklawe w oknach Pa-
łacu Apostolskiego pojawił się 
papież Franciszek. Byłem bar-
dzo zaskoczony. Wcześniej 
nie wiedziałem nic o tym kar-
dynale. Jednak stała się rzecz 
przedziwna, od pierwsze-
go momentu spotkania świa-
ta z nowym papieżem powra-
cał pokój i entuzjazm. Mamy 
Papieża – mamy Ojca! Wiel-
ka radość w sercu! Z Fran-
ciszkiem miałem szczęście 
spotkać się wraz z braćmi z se-
minarium na audiuencji, a na-
stępnie uczestniczyć we Mszy 
Świętej podczas pielgrzymki 
powołanych w Rzymie. Pamię-
tam nasze reakcje i zachwyt po 
audiencji, w której papież nas 
zaskakiwał bliskością, prostotą 
i wrażliwością.

W swoim życiu spotkałem 
się z trzema wybitnymi paste-
rzami. Dziś z pewnej perspek-
tywy widzę w papieżu Ojca! 
Tak, Ojca! W języku polskim 
słowo papież brzmi poważnie. 
W języku włoskim występuje 
słowo papa, które w zależno-
ści od tego, gdzie postawimy 
akcent, oznacza papieża bądź 
ojca! Ojciec, to słowo bardzo 
dobre dla oddania posługi pa-
pieża. Tak, papież ma być oj-
cem, gdyby nim nie był, nie 
byłby wikariuszem Ojca Nie-
bieskiego. Papież ma być oj-
cem, to znaczy poprzez swoją 
obecność, posługę i modlitwę 
ma przypominać o warto-
ściach i napominać swoje dzie-
ci jak na ojca przystało. Papież 
w końcu, a właściwie po pierw-
sze, ma być jak Jan Chrzciciel 

– głosem wołającym na pusty-
ni – ma wskazywać na Źró-
dło Światłości, głosić światu 
Dobrą Nowinę i nadawać kie-
runek życiu Kościoła, niosąc 
mu ukrzyżowaną Miłość, po-
kój, radość i nadzieję. Papież 
winien zatem wyznaczać je-
den, jedyny kierunek i jedno 
Źródło, z którego mamy czer-
pać, bez którego umieramy – 
Umęczonego, Ukrzyżowane-
go i Zmartwychwstałego Pana. 
Pisząc tych kilka zdań, myślę, 
że papież mógłby się uśmiać, 
iż jakiś diakon opowiada 
o rzeczach tak oczywistych, że 
można by o nich nie mówić. 
Może tak! Ale ja chcę i dzię-
kuję Bogu, że o moich papie-
żach mogę powiedzieć, że te 
oczywiste rzeczy, które czynili  
bądź czynią, rodzą we mnie 
ogromną radość. Pan Bóg daje 
różnych papieży i dobrze! Dla 
mnie jest to jasny dowód na 
to, że Bóg kieruje wciąż na-
szą historią, idzie z nami nadal 
tą samą drogą, którą kroczył 
z Abrahamem czy Piotrem, 
powołuje wciąż nowych paste-
rzy – ojców wiary. Bóg wcho-
dzi przez posługę Ojca Święte-
go w każdą przestrzeń naszego 
życia: wiarę, naukę, kulturę, 
prostą zwyczajną codzienność. 
Po co? By nas zapewniać o swej 
wierności! 

Gdyby ktoś na koniec po-
prosił mnie o jedno zdanie 
w odpowiedzi na pytanie jaki 
ma być mój papież – odpowiem 
– chcę widzieć w Nim Chry-
stusa! Pragnę słyszeć w jego 
przepowiadaniu moc Aposto-

Ojciec Święty Benedykt XVI
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łów z Wieczernika umacnia-
nych darami Ducha Świętego 
i w końcu pragnę by zawie-
rzał mnie Jezusowi, przez Ser-
ce Niepokalanej! Tak! Myśląc 
o papieżu myślę o Niepokalanej 
– Matce Kapłanów. Przez Nie-
pokalane Serce Maryi składam 
Bogu dziękczynienie za pon-
tyfikaty mojego czasu. Na ko-
niec pragnę zachęcić do tego, 
byśmy zawsze w naszej modli-
twie pamiętali o Ojcu Świętym. 
On modli się codziennie za nas 
– módlmy się także i my w jego 
intencjach, on potrzebuje na-
szej modlitwy. 

Ojciec Święty Franciszek

Jezu Najwyższy Pasterzu, Ty uczysz 
nas nazywać Boga Ojcem! Z uwiel-
bieniem za dar Twego ojcostwa, 
chcemy przez niepokalane serce 
Maryi wołać za naszym Papieżem! 
Roztocz nad nim swoją opiekę i ob-
darz go błogosławieństwem. Niech 
ściśle zjednoczony z Tobą, prowadzi 
nas do żywej wiary, jaką żyć pragnie-
my, który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen!  
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Historia pewnego kleryka,  
czyli jak dorasta się do świętości
Na Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego 2014 roku zo-
stała zaplanowana kanoni-
zacja dwóch wielkich papie-
ży: Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Większość z nas – co skąd- 
inąd zrozumiałe – koncentru-
je się na osobie drugiego z nich. 
To oczywiste, że Karol Woj-
tyła, pierwszy Polak na Stoli-
cy Piotrowej, zawsze będzie 
zajmował szczególne miejsce 
w naszych sercach. Tym bar-
dziej jednak należy pamiętać 
o tym, aby nie pomijać pierw-
szego z wymienionych papieży, 
zwłaszcza że on także był po-
stacią wyjątkową, a to choćby 
z tej racji, iż na okres jego pon-
tyfikatu przypada rozpoczęcie 
obrad II Soboru Watykańskie-
go. Dla wielu ciekawe może być 
jednak to, co działo się wcze-
śniej, zwłaszcza w okresie se-

minaryjnego życia przyszłego 
papieża Jana XXIII, a wtedy kle-
ryka nazwiskiem Angelo Giu-
seppe Roncalli. Wgląd w ten 
czas, jak zresztą w prawie całe 
jego późniejsze życie, otrzymu-
jemy dzięki zapiskom ducho-
wym, które po sobie pozosta-
wił, obejmującym okres od jego 
lat kleryckich do 1962 roku.

Alumn Wyższego Seminarium 
Duchownego w Bergamo

Giuseppe Roncalli swój 
„Dziennik duszy”1, bo taki tytuł 
nosi obecnie zbiór jego zapi-
sków, zaczął prowadzić w 1896 
roku. Był już wtedy obłóczo-
nym – a więc mającym prawo 
do noszenia stroju duchownego 
– alumnem Wyższego Semina-
rium Duchownego w Bergamo. 
Nie był już zatem początku-
jącym klerykiem. Charakte-
rystyczna w tym okresie życia 
przyszłego papieża była jego 
skrupulatna praca nad wła-
snym rozwojem duchowym. 
Już na początku swoich zapi-
sków zanotował szczegóło-
wy plan różnego rodzaju prak-
tyk i ćwiczeń, skonsultowanych 
oczywiście ze swoim kierow-
nikiem duchowym. Ich lektura 

1 Polskie wydanie: Jan XXIII, 
Dziennik duszy, Kraków 1967.

może współczesnego czytelnika 
przyprawiać o lęk, gdyż wyma-
gania jakie postawił sobie mło-
dy Angelo Giuseppe Roncalli 
były niezwykle wysokie. Trze-
ba jednak pamiętać, że wypły-
wały one ze szczerej miłości do 
Boga i pragnienia jak najlepsze-
go przygotowania się do służby 
w Kościele. Ich radykalizm po-
kazuje, że alumn Roncalli bar-
dzo poważnie podchodził do 
swojej formacji seminaryjnej.

Nie była ona jednak w jego 
ocenie nieprzerwanym pasmem 
sukcesów. Przeciwnie. Widać 
bowiem jak często przyszły pa-
pież dostrzegał swoje słabo-
ści, niedomagania i uchybienia. 
Co prawda dzisiaj powiedzieli-
byśmy, że pewne roztargnienia 
na modlitwie, zbytecznie wy-
powiadane słowa, czy nie dość 
liczne akty strzeliste (są to krót-
kie wezwania zwracające myśl 
ku Bogu podczas spełniania co-
dziennych obowiązków) nie są 
dużymi wykroczeniami – prze-
cież każdemu zdarzają się chwi-
le nieuwagi – to jednak spo-
sób, w jaki do nich podchodził 

Marcin Kołodziej 
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alumn Roncalli był niezwykle 
zasadniczy. Nie tylko ich nie 
bagatelizował, ale wyraźnie za-
znaczał, iż nie można się zgo-
dzić z takim stanem rzeczy. 
Wiedział, że musi starać się wy-
korzenić z siebie te, powiedzie-
libyśmy dziś, niewielkie wady, 
które dla niego wcale niewiel-
kimi nie były. Z jego zapisków 
widać także walkę, którą musiał 
staczać każdego dnia, aby sta-
wać się coraz bardziej podob-
nym do swojego wzoru – Jezusa 
Chrystusa, Jedynego i Wiecz-
nego Kapłana. Walka ta nazna-
czona była ciągłymi powrotami 
do pierwotnej gorliwości. Zdu-
miewa, że pomimo wad, które 
dostrzegał w sobie przyszły pa-
pież, miał on odwagę i siłę do 

ciągłego powstawania i zaczy-
nania od nowa, a w swoim dą-
żeniu wydaje się być wręcz nie-
zmordowany. Siłę do ciągłego 
powstawania ze swoich sła-
bości czerpał on z gorącej mi- 
łości do Jezusa Chrystusa i chę-
ci pełnienia Bożej woli, które to 
uczucia wypełniały jego mło-
dzieńcze serce. To właśnie dzię-
ki temu każdego dnia stawał do 
walki ze swoimi wadami, nawet 
jeśli wydawały mu się one nie 
do pokonania.

Dotychczasowych stwier-
dzeń nie należy jednak inter-
pretować w ten sposób, że ży-
cie duchowe młodego alumna 
Angelo Giuseppe i jego wzra-
stająca świętość były wynikiem 
tylko ludzkiej aktywności, po-

zytywistycznego wysiłku, efek-
tem samozaparcia i pracy nad 
sobą. Otóż przyszły papież do-
brze rozumiał, że bez wspar-
cia ze strony łaski Bożej i bez 
wstawiennictwa świętych jego 
własne starania i ponawiane 
postanowienia nie na wiele się 
zdadzą. Dlatego często w swo-
ich zapiskach przyzywał po-
mocy Najświętszej Maryi Pan-
ny i swoich świętych patronów.

Seminarium w Rzymie

Dzięki temu, że diecezja 
Bergamo miała prawo wysy-
łać niektórych spośród swoich 
alumnów na studia do Wiecz-
nego Miasta, w styczniu 1901 
roku rozpoczął się kolejny etap 

Ojciec Święty Jan XXIII z biskupami lubelskimi Piotrem Kałwą (z lewej) i Henrykiem Strąkowskim
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usilnie zwalczyć. Z kolei urząd 
prefekta, jaki mu przyszło pia-
stować, nie tylko nie wbił go 
w pychę, ale stał się dla niego 
motywacją do jeszcze gorliw-
szej pracy nad sobą i własnym 
zachowaniem, aby w swoim 
życiu kleryckim być rzeczy-
wiście wzorem dla młodszych 
kolegów. Z jego zapisków wy-
nika wyraźnie jak bardzo starał 
się unikać choćby najmniej-
szych uchybień, aby nie sta-
wać się źródłem zgorszenia dla 
swoich podopiecznych.

Święcenia kapłańskie

Angelo Giuseppe Roncal-
li przyjął święcenia kapłańskie  
10 sierpnia 1904 roku z rąk 
prowikariusza Rzymu, którym 
był biskup Giuseppe Ceppe-
telli. Czas święceń poprzedzi-
ły dziesięciodniowe rekolekcje, 
które odbył w klasztorze oj-
ców pasjonistów na Monte Ce-
lio. Może się wydawać, że czas 
ten był okresem zbierania plo-
nów solidnej formacji semina-
ryjnej. Owszem, alumn Ron-
calli wiele postąpił w życiu 
duchowym poprzez lata po-
bytu w seminarium, najpierw 
w Bergamo a później w Rzy-
mie, jednak nie spoczął na lau-
rach. W jego rekolekcyjnych 
zapiskach z tego okresu widać 
wyraźnie, że wciąż miał świa-
domość konieczności ciągłej 
współpracy z łaską Bożą nad 
własnym uświęceniem. Jego 
postawa jest znakomitą prze-
strogą, że mamy obowiązek 
stałego nawracania się i nigdy 

w formacji seminaryjnej An-
gelo Giuseppe. Nadal, już jako 
kleryk seminarium rzymskie-
go, Roncalli wykazywał się nie-
zwykłą gorliwością i pilnością 
w pracy nad swoim rozwojem 
duchowym. Dodatkowo pod-
kreślić należy dużą sumienność 
w studiowaniu, jaką przejawiał 
przyszły papież. Świadczy o tym 
chociażby fakt, że już po nie-
całych dwóch latach formacji 
w seminarium rzymskim, prze-
łożeni powierzyli mu urząd pre-
fekta alumnów pierwszego roku 
teologii. Funkcję tę przeznacza-
no klerykowi, który wyróżniał 
się pobożnym życiem, wzoro-
wym przestrzeganiem dyscypli-
ny i dużymi postępami w nauce. 
Miał on być dla swoich młod-
szych kolegów przykładem do 
naśladowania, a w razie potrze-
by także korygować ich wady 
i zachęcać do poprawy postę-
powania. Poza tym do jego 
obowiązków należała pomoc 
w nauce, szczególnie gdy któryś 
z podopiecznych miał trudno-
ści ze zrozumieniem jakiejś za-
wiłej kwestii teologicznej.

Można pomyśleć, że tak 
szybki awans nie pozostał bez 
negatywnego wpływu na du-
chowe życie Angelo Giuseppe. 
Nic podobnego! Z zapisków 
przyszłego papieża wynika, że 
miał on ogromny dystans do 
swojej wiedzy, którą przecież 
górował nad kolegami. Co wię-
cej, rozumiał że chociaż wy-
kształcenie samo w sobie jest 
dobre, to jednak rodzi ono po-
kusę wywyższania się ponad 
innych. Tę pokusę starał się 

nie możemy się z niego zwolnić 
– nawet gdy jesteśmy już moc-
no zaawansowani w życiu du-
chowym.

Odnośnie do święceń przy-
szły papież napisał, że była  
to niezapomniana ceremonia. 
Odbyła się ona w kościele San-
ta Maria in Montesanto na Pia-
zza del Popolo. Znamienny jest 
jeden szczegół, który został za-
notowany w dzienniku: „Kiedy 
uroczystość się skończyła (…), 
podniósłszy oczy spostrzegłem 
obraz Najświętszej Panny, któ-
rego poprzednio wcale nie za-
uważyłem, uśmiechającej się 
do mnie z ołtarza. Jej spojrze-
nie wlało w moje serce poczucie 
pokoju wewnętrznego, wspa-
niałomyślności i bezpieczeń-
stwa, jak gdyby mi mówiła, że 
jest zadowolona, że zawsze bę-
dzie się mną opiekować, jed-
nym słowem – słodki spokój, 
którego nigdy nie zapomnę, ob-
jął moją duszę”. Z perspektywy 
minionych lat możemy stwier-
dzić, że Maryja spełniła swo-
ją obietnicę wobec przyszłego 
Następcy św. Piotra.



Odczytać świętość. Wspomnienie o Janie Pawle II 21

Jedynym źródłem świętości 
jest Bóg. Człowiek może stać 

się święty, gdy otworzy się na 
obecność Boga i na Jego dzia-
łanie. Wtedy – dzięki mocy 
Ducha Świętego – w czynach, 
słowach, cechach osobowości 
takiego człowieka, odsłania się 
prawda o tym jak sam Bóg jest 
święty.

Oficjalne proklamowanie 
kogoś świętym przez Kościół, 
czyli kanonizacja, jest wyda-
rzeniem które przypomina 
słowa Boga: „Świętymi bądź-
cie, bo Ja jestem święty” (1 P 
1, 16; Kpł 11, 44; 19, 2; por. Łk 
6, 36). Każde takie wydarze-
nie – zaplanowane przez Bożą 
Opatrzność – jest jednocze-
śnie zaproszeniem do odczyta-
nia świętości Boga uobecnionej 
w życiu konkretnego świętego.

W kontekście kanoniza-
cji Jana Pawła II jawi się pyta-
nie: Jakie przesłanie kieruje Bóg 
współczesnemu Kościołowi po-
przez ukazanie świętości życia 
papieża Polaka? Znalezienie od-
powiedzi ma dla mnie znacze-
nie także bardzo osobiste. A to 
dlatego, że było mi dane wie-
lokrotnie uczestniczyć w spo-
tkaniach z Janem Pawłem II  
– przed moim wstąpieniem do 
seminarium, w czasie semi-
narium (1990–1996), a także 
i w późniejszym życiu kapłań-

Odczytać świętość.
Wspomnienie o Janie Pawle II

skim. Dlatego staram się dzisiaj 
powrócić wspomnieniami do 
przeżytych wydarzeń i odczy-
tać w jaki sposób doświadczy-
łem świętości Boga dzięki Jano-
wi Pawłowi II...

Radość i budzenie nadziei

Pierwszy raz usłyszałem 
o kardynale Karolu Wojty-
le z ust mojej mamy. Był sier-
pień 1978 roku. Miałem sie-
dem i pół roku. Zmarł papież 
Paweł VI, a później szybko Jan 
Paweł I. Wszyscy czekali na 
kolejne konklawe. Mama po-
kazała mi czarno-białe foto-
grafie wszystkich kandydatów 
na Stolicę Piotrową, opubli-
kowane w jednym z tygodni-

ków katolickich. Wśród mnó-
stwa zdjęć palcem wskazała na 
dwóch Polaków – na kard. Ste-
fana Wyszyńskiego i na kard. 
Karola Wojtyłę. Wydawało mi 
się niemożliwością, by wybór 
padł na któregoś z nich...

Po wyborze, uświadamia-
łem sobie powoli, że stało się 
coś wielkiego. Wraz z innymi 
dziećmi patrzyłem na radość 
dorosłych. Cieszyliśmy się 
wszystkimi pamiątkami zwią-
zanymi z Ojcem Świętym. Po-
jawiały się pierwsze publika-
cje książkowe i albumy. Były 
one często trudne do zdoby-
cia, drukowane za granicą: we 
Francji, we Włoszech. Tak-
że fotografie, slajdy, pocztów-
ki, obrazki, zakładki, brelocz-
ki. W szarym świecie PRL-u, 
gdzie wszystkie zeszyty szkol-
ne i podręczniki były w odcie-
niach szarości, papieski świat 
wydawał się niezwykły. Wów-
czas, gdy Ojciec Święty przyje-
chał do Polski po raz pierwszy 
(w 1979 roku), nie rozumiałem 
wszystkiego co mówił – jako 
ośmioletni chłopiec trochę 
smuciłem się tym. Wiedziałem, 

ks. dr Jan Miczyński  
ojciec duchowny

Jakie  
przesłanie  
kieruje Bóg 
współczesnemu 
Kościołowi  
poprzez  
ukazanie  
świętości życia 
papieża Polaka? 
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że jest witany tłumnie, że jego 
wizyta budzi entuzjazm w kra-
ju. Byłem świadkiem tego, że 
w czasie jego przemówień pu-
stoszały ulice, a z otwartych 

okien osiedlowych lubelskich 
mieszkań, gdzie włączone były 
radioodbiorniki i telewizory, 
dochodził ten sam charaktery-
styczny papieski głos. Dało się 

w nim odczuć Boży pokój, któ-
ry budził nadzieję i przywracał 
ludziom wiarę... W kościołach 
czuło się radość; została uło-
żona powszechnie dziś znana 
maryjna pieśń-modlitwa: „Po-
lak na Watykanie...”

Ten entuzjazm, radość 
i patrzenie z nadzieją na przy-
szłość były cechami charakte-
rystycznymi spotkań z Janem 
Pawłem II. Pierwszy raz zo-
baczyłem go na własne oczy 
w Lublinie, w 1987 roku, w cza-
sie jego III Pielgrzymki do Pol-
ski. Przejeżdżał w papamobile 
z katedry na KUL Alejami Ra-
cławickimi. Witały go tłumy 
wiwatujących ludzi. Później, 
tego samego dnia, uczestni-
czyłem po południu w papie-
skiej Mszy Świętej w dzielnicy 
Czuby. Stałem jako ministrant 
z chorągiewką (mam ją do 
dziś) służącą do oznaczenia 
miejsca rozdawania Komunii 
świętej. Wtedy to doświadczy-
łem mocno miłości Boga i – 
chociaż jeszcze do końca tego 
nie potrafiłem nazwać – zaczę-
ło się rodzić w moim sercu po-
wołanie do kapłaństwa. Nawet 
nie przypuszczałem, że gdy ko-
lejny raz zobaczę Ojca Święte-
go, będę już w seminarium...

Mądrość i autorytet

Zamach z 13 maja 1981 
roku, uświadomił wszystkim 
jak ważne jest papieskie na-
uczanie – dla historii Kościoła, 
polskiego narodu i świata. Jak 
dotyka ono realnej rzeczywi-
stości, niesie wolność, a to wła-

Ojciec Święty Jan Paweł II w Pałacu Apostolskim 20 stycznia 2002 roku
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śnie dla niektórych jest bardzo 
niewygodne. Dzięki prorockiej 
posłudze Ojca Świętego moż-
na było usłyszeć głos Boga: co 
jest moralnie dobre a co złe 
(tym samym stanowiące za-
grożenie dla człowieka, rodzi-
ny, narodów). Papieski głos był 
światłem dla rozwijającej się 
w Polsce „Solidarności”, a tak-
że wielkim wsparciem, gdy nad 
Polską zawisły ciemne chmury 
stanu wojennego.

Świadomość, że papież do-
świadczył cierpienia, że rozu-
mie uciemiężonych, i że został 
on cudownie ocalony, budziła 
w ludziach pragnienie słucha-
nia go: czy to w sprawach wia-
ry i moralności, czy też życia 
społecznego i politycznego.

Jeszcze przed wstąpie-
niem do seminarium przeczy-
tałem książkę Karola Wojty-
ły Miłość i odpowiedzialność 
(której treść posłużyła Jano-

wi Pawłowi II jako cykl śro-
dowych katechez na początku 
jego pontyfikatu). Zrobiła na 
mnie olbrzymie wrażenie. Od-
tąd bardzo chętnie sięgałem po 
nauczanie papieskie, po ency-
kliki, adhortacje, listy...

Drugi raz uczestniczyłem 
we Mszy Świętej papieskiej 
w roku 1991, w Radomiu. Była 
to IV Pielgrzymka Papieska do 
Polski. Mówiono wówczas: „do 
wolnej Polski”. Ojciec Święty 
wyjaśniał przykazania Deka-
logu i mówił o zniewoleniach 
ludzkiego ducha, o potrzebie 
wiary w Boga, która jest lekar-
stwem na grzech. Byłem już 
wtedy w seminarium, trwała 
letnia sesja. Przez radioodbior-
niki słuchaliśmy jasnej wykład-
ni wiary. Czekaliśmy na te mo-
menty, w których padały słowa 
dosadne, precyzyjne, bezkom-
promisowe. Cieszyliśmy się, 
gdy takie sformułowania pada-

ły. Niektóre homilie papieskie 
nagrywaliśmy. Zastanawiali-
śmy się jakie będą komenta-
rze. Z kolegami z seminarium 
pojechałem na spotkanie – jak 
wcześniej wspomniałem – do 
Radomia, później do Warsza-
wy. Zwróciłem uwagę, że moc-
ne słowa papieskie dotyczą-
ce zła np. aborcji, a także etyki 
w życiu społecznym, budziły 
powoli u niektórych ludzi poza 
seminarium mniejszy już en-
tuzjazm; że słuchacze homilii 
papieskich zaczynają się dzie-
lić na tych, którzy dalej z ra-
dością idą za nauczaniem Ojca 
Świętego oraz na tych, którzy 
to nauczanie starają się prze-
milczeć. Bardzo mnie to smu-
ciło i budziło niepokój o ludzi; 
otwierałem ze zdumienia oczy. 
W tym samym roku – w sierp-
niu – po raz kolejny mia-
łem możliwość uczestniczenia 
w spotkaniu papieskim; w Czę-
stochowie odbyły się wtedy VI 
Światowe Dni Młodzieży... 

Uniwersalizm i miłość  
do rodziny ludzkiej

Doszedłem tam w Lubel-
skiej Pieszej Pielgrzymce na Ja-
sną Górę, w Grupie 14. Tam 
spotkaliśmy tłum młodych lu-
dzi rozmawiających i modlą-
cych się w różnych językach. 
Nie tylko zrozumiałem, ale 
i doświadczyłem Kościo-
ła Świętego i Powszechnego, 
obejmującego różne kultury 
i tradycje, wszystkie kontynen-
ty. Do dziś pamiętam dojeżdża-
jącą kolumnę kilkunastu nowo-

Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II
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czesnych włoskich autokarów, 
klaksonami witającą polską 
młodzież. Cieszyłem się, że 
Europa Wschodnia i Zachod-
nia może się wspólnie spotkać. 
Tym bardziej, że łączy je wiara. 
Z homilii papieskiej zapadły mi 
w pamięć przytoczone słowa 
Chrystusa: „Przyszedłem ogień 
rzucić na ziemię i jakże gorą-
co pragnę, aby on już zapło-
nął” (Łk 12, 49). Zrozumiałem, 
że życie z Bogiem to kochać 
wszystkich i tworzyć – o ile to 
możliwe – jedność w codzien-
ności. Potrzebny jest do tego 
Dar Ducha Świętego, chęć ży-
cia na co dzień Ewangelią.

Wytrwałość i konsekwencja

Na kolejne spotkanie z pa-
pieżem czekałem cztery lata, 
miało ono miejsce w dniu 22 
maja 1995 roku. Pojechaliśmy 
z seminaryjną grupą do Sko-
czowa – całym autokarem. 

Pamiętam, że V wizyta Ojca 
Świętego w Polsce nie budzi-
ła wśród elit politycznych entu-
zjazmu, że papieski głos wspo-
minający Boga, Maryję, budził 
w mediach mniejsze zaintere-
sowanie, może trochę lekkie 
zniechęcenie. Dało się odczuć 
napięcie pomiędzy laicką wizją 
budowania Ojczyzny, a wizją 
budowania jej na wierze.

Pamiętam, że Ojciec Świę-
ty nie starał się na siłę zdoby-
wać popularności, nie żartował. 
Widać było jego zatroskanie 
o nasz kraj, a jednocześnie sta-
nowczość i głębokie przekona-
nie, że aby dobrze wykorzystać 
wolność daną przez Opatrz-
ność, potrzebne jest słuchanie 
Chrystusa. Wtedy zrozumia-
łem, jak papież kocha naszą Oj-
czyznę wymagającą miłością, 
że nie szuka akceptacji dla sie-
bie, lecz naszego dobra.

Tę samą papieską ce-
chę jeszcze mocniej dostrze-

głem w apelu – wygłoszonym 
z mocą podczas modlitwy 
„Anioł Pański”, w dniu 16 mar-
ca 2003 roku – tuż przed wy-
buchem wojny w Iraku, gdy 
– jako świadek II wojny świa-
towej – Ojciec Święty prze-
strzegał polityków przed 
zbrojnym rozwiązywaniem 
konfliktu. Byłem wtedy już na 
studiach w Rzymie, oglądałem 
transmisję w telewizji. Pamię-
tam, że to wystąpienie zrobi-
ło we Włoszech ogromne wra-
żenie. Świat jednak papieża do 
końca nie posłuchał...

Dar z siebie samego

Kiedy następny raz przyje-
chał Ojciec Święty do Polski, 
w 1997 roku, byłem już księ-
dzem i pracowałem w para-
fii w Poniatowej, koło Lublina. 
Z grupą młodzieży wybraliśmy 
się autokarem do Krakowa, 
na Mszę Świętą na Błoniach, 
którą Jan Paweł II celebrował 
w dniu 8 czerwca. Było blisko 
dwa miliony ludzi. Ogromna 
rzesza i radość, że Ojciec Świę-
ty jest ciągle z nami. Papamo-
bile robiło rundę wśród witają-
cych i wiwatujących wiernych. 
Wewnątrz, w pozycji siedzą-
cej, jechał papież. Pojazd, po-
ruszał się ostrożnie, po trawie, 
i powoli zbliżał się do ołtarza. 
Stałem obok, ubrany do kon-
celebry, na dole przy scho-
dach, tuż przy centralnym 

Alumni na Placu św. Piotra w dniu beaty-
fikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
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jakby Chrystus pytał mnie, jak 
kiedyś swoich słuchaczy o Jana 
Chrzciciela: „Ale coście wyszli 
zobaczyć? Człowieka w mięk-
kie szaty ubranego...?” (por. Mt 
11, 7). Odpowiedzi na to pyta-
nie szukam w jakimś sensie do 
dziś...

Wtedy zrozumiałem, że 
Jan Paweł II daje siebie w darze 
do końca. Później byłem jesz-
cze na spotkaniach w Rzymie 

w lipcu 1998 roku, na audiencji 
środowej; następnie w Polsce, 
w czasie VII Pielgrzymki Papie-
skiej w 1999 roku, 10 czerwca 
w Siedlcach i 12 czerwca w Za-
mościu. W Siedlcach – w gru-
pie moich kolegów i koleżanek 
ze studiów teologii duchowości 
KUL miałem możliwość kon-
celebrowania. Dwa dni póź-
niej pojechałem do Zamościa 
z autokarową grupą młodzie-
ży akademickiej UMCS, której 
w owym czasie duszpasterzo-
wałem.

Niedługo potem, za pół 
roku miał się rozpocząć Rok 
Jubileuszowy 2000. Nie wie-
działem, że będzie to dla mnie 
czas przeprowadzki do Rzymu, 
w celu kontynuowania studiów 
w zakresie teologii duchowo-
ści. Gdy padła propozycja ze 
strony mojego arcybiskupa do-
tycząca studiów w Wiecznym 
Mieście, jednym z argumen-
tów, by powiedzieć „chcę”, była 
możliwość bycia blisko Ojca 
Świętego, którego pontyfikat – 
zdawałem sobie sprawę – zbli-
ża się powoli ku wypełnieniu...

Modlitwa i cierpienie  
za innych

Kiedy przyjechałem do 
Rzymu, w lipcu 2000 roku, 
postanowiłem, że gdy tyl-
ko będę mógł, będę uczestni-
czyć w liturgiach papieskich. 
Na początku, robiłem listę, 
notatki gdzie i kiedy widzia-
łem Ojca Świętego. Później – 
kiedy spotkań było dziesiątki, 
przestałem się koncentrować 

wjeździe. Spotkałem się wzro-
kiem z Ojcem Świętym. Wśród 
tłumu wydał mi się samot-
ny. Sam, ale z Bogiem, które-
mu poświęcił wszystko, także 
dla nas. Natychmiast pojawiło 
mi się w sercu pytanie: czy my 
Jana Pawła II rozumiemy? Cze-
go szukam, będąc kolejny raz 
(tym razem najbliżej ołtarza) 
na Mszy Świętej celebrowa-
nej przez niego? Poczułem się 

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie spotkania ze studentami z Papieskiego Kolegium 
Polskiego w Rzymie 18 stycznia 2004 roku
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zwróciłem uwagi na to (dopie-
ro za drugim razem), że w jego 
klęczniku znajdowała się kart-
ka z wszystkimi przedstawicie-
lami Kurii Rzymskiej. Ojciec 
Święty każdego otaczał modli-
twą. Zrozumiałem, co to zna-
czy być pasterzem Kościoła... 
W czasie mojego rzymskie-
go pobytu (aż do 2005 roku), 
miałem parokrotnie możli-
wość podejścia do Ojca Świę-
tego. Raz klęknąłem przy nim 
i poprosiłem o modlitwę za 
pewną osobę, która podpisa-
ła pakt z diabłem swoją krwią. 
Myślałem, że Ojciec Święty nie 
zwróci uwagi na moją prośbę. 
Tymczasem patrzył na mnie 
głęboko i odczytałem, że już 
w tym momencie tę osobę ob-
jął swoją troską...

Pamiętam jedno wydarze-
nie bardzo wzruszające. Był 

cowym błogosławieństwem, 
a ja dopiero kończyłem dawać 
ostatni mały kawałek Komunii. 
Gdy skończyłem, wierni zebra-
ni w sektorze (chyba byli hisz-
pańskojęzyczni) podziękowali 
za Komunię Świętą oklaska-
mi. Byłem wzruszony, widząc 
ludzi tęskniących za Chrystu-
sem...

Jako student mieszkają-
cy w Kolegium Polskim, mia-
łem tę łaskę, że wraz z innymi 
księżmi tam przebywający-
mi, co roku chodziłem na tzw. 
„kolędowanie u Ojca Święte-
go”. Spotkania odbywały się 
w Pałacu Apostolskim. Pierw-
sze z nich pamiętam najmoc-
niej. Było to w dniu 21 stycz-
nia 2001 roku. Gdy wszedłem 
rano do kaplicy papieskiej, Jan 
Paweł II już klęczał zanurzony 
w modlitwie. Wtedy jeszcze nie 

na zapiskach, a starałem się 
zachować w sercu jak najwię-
cej wspomnień. Uczestniczy-
łem w wielu liturgiach zwią-
zanych z Rokiem Wielkiego 
Jubileuszu. Dla sportowców, 
dla żołnierzy, dla świata kul-
tury, dla biskupów... Rozda-
wałem Komunię Świętą, bądź 
byłem w koncelebrze. Za każ-
dym razem dziękowałem Bogu 
za tę wielką łaskę możliwo-
ści poznawania serca Kościoła. 
Uczyłem się kochać różne wy-
miary życia wspólnoty wier-
nych. Pewnego razu, w cza-
sie liturgii na Placu św. Piotra, 
gdy poszedłem rozdawać Cia-
ło Pana Jezusa, zorientowałem 
się, że zabraknie mi konsekro-
wanych Hostii. Od razu zaczą-
łem je dzielić na cztery części. 
Ojciec Święty już zaczął czy-
tać ostatnie słowo przed koń-

Ostatni wpis Ojca Świętego do kroniki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie
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dzień 3 grudnia 2000 roku. 
W Bazylice św. Pawła za Mu-
rami celebrowana była Msza 
Święta z okazji Jubileuszu 
Wspólnoty z Niepełnospraw-
nymi. Po błogosławieństwie, 
Ojciec Święty stanął na pode-
ście (już wtedy chodził z wiel-
kim trudem i „wożono” go na 
specjalnej konstrukcji z mały-
mi stopniami). Z przeciwnej 
strony ołtarza przywieziono 
na spotkanie z papieżem księ-
dza na wózku inwalidzkim. 
Wiernym zebranym w Bazy-
lice ukazał się obraz nastę-
pujący. Tuż przed miejscem 
złożenia relikwii Apostoła Na-
rodów spotkały się dwa „wóz-
ki”. Papież i ksiądz. Dwóch 
kapłanów, którzy nie mogli 
podejść do siebie, by się przy-
witać. Wszyscy zastygli w mil-
czeniu. Pojawiły się w oczach 
łzy. Niektórzy zaczęli bić bra-
wo... Pamiętam do dziś ten 
obraz: Ojciec Święty cierpiący 
z cierpiącym księdzem, przed 
chwilą posileni Ciałem i Krwią 
Chrystusa... 

Cały Boga i Maryi

Siły Jana Pawła II mala-
ły coraz bardziej. Homilie sta-
wały się coraz krótsze. Myśleli-
śmy wszyscy: Co teraz będzie? 
Jaką decyzję podejmie papież? 
Jeszcze w dniu 23 stycznia 
2005 roku byliśmy całym Ko-
legium Polskim u Ojca Świę-
tego. Dałem mu do podpisa-
nia naszą księgę pamiątkową, 

wręczyliśmy album ze zdję-
ciami naszego Kolegium, któ-
re tak dobrze znał – bo w su-
mie mieszkał tam ze dwa lata 
w czasie różnych przyjazdów 
do Rzymu, gdy był biskupem, 
a później kardynałem.

Byłem także na jego ostat-
niej audiencji środowej w Auli 
Pawła VI, w dniu 26 stycz-
nia. Stan zdrowia się pogar-
szał i papież musiał udać się 
do Polikliniki Gemelli. Gdy 
miałem samochód, podjeż-
dżałem pod szpital, by spoj-
rzeć w papieskie okno i po-
modlić się za Ojca Świętego. 
Przed kliniką było mnóstwo 
dziennikarzy radiowych i ekip 
telewizyjnych. Gdy wracał ze 
szpitala, cała włoska telewizja 
przerwała programy i trans-
mitowała jego podróż. Nawet 
włoscy komentatorzy sporto-
wi nie bardzo chcieli kontynu-
ować przerwanych rozmów na 
temat niedzielnych wyników 
piłkarskich w Serie A. Mówili, 
że wszystko wobec wydarzeń 
z Ojcem Świętym nie znaczy 
wiele. Zacząłem się zastana-
wiać, dlaczego ma on tak wiel-
ki autorytet wśród wszystkich, 
także pewnie wśród niewie-
rzących. Przyszło mi na myśl, 
że to dlatego, że jest cały Boga 
i Maryi. Kolejne dni cierpienia, 
które ogołacały go ze wszyst-
kiego, także z możliwości mó-
wienia, ukazywały miłość go-
tową na wszystko. Stałem na 
Drodze Krzyżowej przy Kolo-
seum z grupą z włoskiej para-

fii San Terenziano (Umbria), 
gdzie przez ostatnie cztery lata 
pracowałem, i na telebimie śle-
dziłem modlitwę papieża ści-
skającego Chrystusowy krzyż. 
Przez myśl przebiegały mi 
wszystkie moje spotkania z pa-
pieżem, począwszy od Lubli-
na, Radomia, Warszawy... Tyle 
ludzi spotkał w życiu. A teraz 
był sam... Ale czy sam? Prze-
cież z nim był Bóg, któremu 
powiedział Totus Tuus, i rów-
nież Maryi...

Dowiedziałem się o odej-
ściu Ojca Świętego, gdy skoń-
czyłem celebrację wieczornej 
(już niedzielnej) Mszy Świętej 
w jednym z dojazdowych ko-
ściołów wspomnianej włoskiej 
parafii. Nie było mnie w Rzy-
mie, bo chciałem pozostać 
z moimi parafianami modlący-
mi się za umierającego papie-
ża. Gdy wróciłem na plebanię, 
poszedłem przed Najświętszy 
Sakrament. Spytałem: Co mi 
Boże powiesz? Co chcesz mi 
powiedzieć przez ten pontyfi-
kat? Tyle razy dałeś mi spotkać 
Jana Pawła II. Co mi powiesz 
Janie Pawle II? Czy ja do tego 
wszystkiego dorastam? Usły-
szałem Chrystusowe: „Oto 
Matka twoja...” (J 19, 27).

Tym świadectwem chciałem 
podziękować Bogu za wszel-
kie dobro, także Matce Naj-
świętszej i Janowi Pawłowi II za 
wszystkie spotkania, także za 
ostatnią „audiencję” na jego be-
atyfikacji w Rzymie...
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Pewnie nie raz zdarzyło się 
nam, że przyjechaliśmy 

do miejscowości naznaczonej 
przez życie i działalność jakiejś 
znanej postaci. Wystarczy po-
szukać w naszej ojczyźnie: Że-
lazowa Wola Fryderyka Cho-
pina, Wadowice Jana Pawła II,  
czy nie przymierzając Wisła 
Adama Małysza. W ośrod-
kach kultury, sklepach, a na-
wet punktach gastronomicz-
nych można spotkać – zależnie 
od rangi postaci – wiele drob-
nych gadżetów lub poważnych 
pamiątek przypominających 
o tym gdzie jesteśmy. Niekiedy 
rzecz dotyczy osób żyjących, 
będących w pełni swojej życio-
wej aktywności, bądź też od-
poczywających już na emery-
turze. Natomiast innym razem 
wspominamy zmarłe wybit-
ne osobistości, czasem nawet 
błogosławionych czy świę-
tych. Ale całkowitą nowością – 
bo sprawa jest zupełnie nowa 
– była dla nas wizyta w małej 
ojczyźnie emerytowanego…  
papieża.

Kilkudziesięcioosobową 
grupą wychowawców i alum-
nów lubelskiego seminarium, 
po drodze na spotkanie, jakie 
Ojciec Święty Franciszek miał 
odbyć w ramach Roku Wiary 
w lipcu 2013 roku w Rzymie 
z seminarzystami, nowicju-

Wizyta w Marktl,  
czyli o byciu naznaczonym

szami i nowicjuszkami z całe-
go świata, zwiedziliśmy kilka 
miejsc ważnych dla Kościo-
ła. Pierwszym punktem na-
szej pielgrzymki była rodzinna 
miejscowość Benedykta XVI. 
Gdy rok wcześniej pojawiły 
się plany dotyczące wyjazdu, 
myśleliśmy o tym jako o wi-
zycie w małej ojczyźnie aktu-
alnie sprawującego urząd Na-
miestnika Chrystusa. Okazało 
się jednak, że w ciągu kilku 
miesięcy wiele uległo zmianie 
i zamiast do miejsca urodzenia 
papieża trafiliśmy do rodzin-
nej wioski papieża emeryta. 
Tak więc do Marktl, położo-
nego nad rzeką Inn, przyjecha-
liśmy 4 lipca po południu, po 
niecałych 20 godzinach jaz-
dy autokarem z Lublina. Od 
razu uderzył mnie panujący 
tam spokój. Co prawda miej-
scowość nieduża, ale to prze-

cież rodzinne strony Benedyk-
ta XVI, takie jakby niemieckie 
Wadowice. Nie spodziewałem 
się wielkiego zagęszczenia lu-
dzi, lecz nie tak wyobrażałem 
sobie Marktl. Żyło ono swo-
im życiem, niewiele osób spo-

tkaliśmy po drodze, większość 
mieszkańców chyba jeszcze 
nie wróciła z pracy. Nawet nie 
spostrzegłem kiedy kilkoma 
wąskimi, starannie posprząta-
nymi uliczkami doszliśmy pod 
stary dom państwa Ratzinge-
rów. Duży, trzykondygnacyjny, 
w dobrym stanie – nie dawał 
po sobie poznać swojego wie-
ku. W widocznym miejscu na 
ścianie znajdowała się pamiąt-
kowa tablica. Po wykonaniu 
serii zdjęć oraz krótkich ko-
mentarzach naszych przewod-
ników: o. Jana Miczyńskiego 
i o. Krzysztofa Kwiatkowskie-
go, udaliśmy się w stronę po-
bliskiego kościoła parafialne-

go, w którym 17 kwietnia 1927 
roku został ochrzczony Jo-
seph Ratzinger. Wokół świą-
tyni nie było żadnego szcze-
gólnego ruchu, bez problemu 
całą grupą weszliśmy do środ-
ka. We wnętrzu nie spotkali-

17 kwietnia 1927 roku został 
ochrzczony Joseph ratzinger  

dk. Tadeusz Fac 
alumn VI roku
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śmy jakichkolwiek turystów 
czy pielgrzymów. Na jednej ze 
ścian wisiało kilkanaście zdjęć 
związanych z papieżem eme-
rytem, najwięcej z jego wizytą 
w Marktl już jako Ojca Świę-
tego. Po obejrzeniu fotogra-
fii skupiliśmy się wszyscy na 
wspólnej modlitwie w intencji 
Benedykta XVI. Opodal znaj-
dowała się chrzcielnica, która 
pamięta pierwszy sakrament 
przyjęty przez przyszłego Na-
miestnika Chrystusa. Nie mi-
nęło wiele czasu, gdy wyszli-
śmy na zewnątrz i po przejściu 
kilku ulic znaleźliśmy się z po-
wrotem na parkingu...

Niesamowite, że wizytę 
w takim miejscu można opi-
sać w kilku zdaniach, ale to 

chyba dobrze oddaje niedo-
syt, jaki miałem wchodząc 
w Marktl am Inn do autoka-
ru. Sam do końca nie wiem, 
czego się spodziewałem, ale 
na pewno czegoś więcej, cze-
goś bardziej rzucającego się 
w oczy, czegoś bardziej zapa-
dającego w pamięć. Przecież 
to mała ojczyzna Ojca Święte-
go, który wciąż czuwa na mo-
dlitwie, cały czas jest głęboko 
złączony z nami… ale już nie 
sprawuje urzędu. Ten fakt mi-
mowolnie rzucał jakiś cień na 
pobyt w Marktl. A przecież nie 
powinien. Wszak nie przyje-
chaliśmy do tej miejscowości, 
aby ze smutkiem wspominać 
papieża jako postać z odle-
głej przeszłości, ale przybyli-

śmy zobaczyć miejsce naro-
dzin człowieka, który bardzo 
dużo wniósł do życia Kościo-
ła, który wieloma swymi dzia-
łaniami budził autentyczny 

podziw i zachwyt, który nie 
jest postacią z zamierzchłych 
czasów – on nadal żyje, stale 
działa przez zanoszoną mo-
dlitwę i ofiarowane cierpienie, 

Alumni przy chrzcielnicy w Marktl

to mała ojczyzna 
Ojca Świętego,  
który wciąż  
czuwa na  
modlitwie
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ciągle pamięta o Kościele, któ-
ry tak ukochał!

Zanim ruszyliśmy z Marktl 
w dalszą podróż przyszła mi do 
głowy kolejna myśl – jest pew-
ne błogosławieństwo w tym, że 
rodzinne miasteczko papieża 
emeryta wygląda i funkcjonuje 
tak jak to zaobserwowaliśmy. 
Ten klimat zadziwiającej ciszy, 
atmosfera raczej spokoju niż 
poruszenia pięknie odzwier-
ciedla aktualne życie i misję 
bezpośredniego następcy Jana 
Pawła II. Nie jest nią aktywne 
działanie duszpasterskie czy 

nauczanie z miejsc dostrzegal-
nych przez cały świat, ale cicha 
obecność, świadczenie poko-
rą, towarzyszenie w modlitwie 
i cierpieniu. Jak ta miejsco-
wość, już nie tak tłumnie od-
wiedzana, pozostaje naznaczo-
na narodzinami niezwykłego 
człowieka, tak ten niezwykły 
człowiek, niepokazujący i nie-
wypowiadający się publicznie, 
pozostaje w ten właśnie spo-
sób klarownym świadkiem Je-
zusa Chrystusa, naznaczonym 
Jego miłością. Najpiękniej-
sze jest w tym wszystkim to, 

że w całej opisanej sytuacji nie 
jesteśmy skazani na pozosta-
nie przy wzruszeniach, wspo-
mnieniach czy refleksjach, ale 
otrzymujemy wyraźną lekcję. 
Przykład Ojca Świętego pozo-
staje wzorem dla nas na czym 
polega bycie chrześcijaninem. 
Chrystus chce, abyśmy w mo-
dlitwie towarzyszyli Kościo-
łowi i światu oraz przez zwy-
czajne, codzienne życie dawali 
świadectwo jako ludzie NA-
ZNACZENI OBECNOŚCIĄ 
BOGA.

Dom rodzinny Benedykta XVI w Marktl



Radość powołania – z wizytą u papieża Franciszka 31

Radość powołania 
– z wizytą u papieża Franciszka

Krzysztof Szlanta  
alumn IV roku

Jednym z wielu wydarzeń 
związanych z przeżywanym 

w Kościele katolickim Rokiem 
Wiary była zorganizowana 
przez Papieską Radę ds. Krze-
wienia Nowej Ewangelizacji 
pielgrzymka seminarzystów, 
nowicjuszy i nowicjuszek do 
Rzymu, przebiegająca pod ha-
słem Ufam Tobie! Do Wiecz-
nego Miasta przybyli młodzi 
ludzie z całego świata będą-
cy na wspólnej drodze powo-
łania. W tej, liczącej około  

6 tys. osób grupie, nie mogło 
zabraknąć alumnów z naszego 
lubelskiego seminarium. Od-
powiadając na zaproszenie wy-
stosowane przez papieża Bene-
dykta XVI i ponowione przez 
Ojca Świętego Franciszka  
3 lipca (po zakończonych uro-
czystościach w archikatedrze 
lubelskiej związanych z ob-
chodami 64. rocznicy cudu lu-
belskiego), 48-osobowa gru-
pa wychowawców i alumnów 
Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego w Lublinie udała 
się na autokarową pielgrzymkę 
do Rzymu. W czasie podróży 
mijaliśmy i zwiedzaliśmy wiele 
ciekawych miejsc związanych 
z kultem religijnym i nie tylko. 
W sumie przez 10 dni pokona-
liśmy trasę liczącą ponad 5 tys. 
kilometrów. 

Ks. abp Stanisław Budzik z alumnami na Placu św. Piotra
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Pierwszy etap naszej piel-
grzymki stanowiła podróż do 
Marktl, rodzinnego miasta pa-
pieża seniora Benedykta XVI, 
gdzie dotarliśmy przed po-
łudniem 4 lipca. Po zwiedze-
niu miasta i modlitwie w ko-
ściele parafialnym udaliśmy się 
do Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Bawarii w Altötting, 
skąd wyruszyliśmy w drogę do 
Ulm. Tam, dzięki życzliwo-
ści miejscowej wspólnoty pa-
rafialnej, w której posługuje 
ks. Lucjan Widz pochodzący 
z naszej archidiecezji, spędzili-
śmy noc, aby następnego dnia 
przez szwajcarskie Einsiedeln, 
gdzie znajduje się sanktuarium 
Czarnej Madonny, dotrzeć do 
włoskiego Sassello i spotkać się 
z rodzicami i przyjaciółmi bł. 
Chiary Luce Badano. Po noc-
legu przygotowanym dla nas 
w ośrodku Ruchu Focolari,  
6 lipca dotarliśmy do Rzymu. 
Dzięki bardzo dobrej znajomo-
ści miasta przez głównych or-

ganizatorów naszej pielgrzym-
ki – ks. Jana Miczyńskiego i ks. 
Krzysztofa Kwiatkowskiego – 
udało nam się sprawnie ode-
brać bilety wstępu na spotka-
nie z Ojcem Świętym i już po 
chwili zajmowaliśmy miejsca 
w Auli Pawła VI, oczekując na 
przybycie papieża Franciszka, 

który nieoczekiwanie wszedł 
tylnym wejściem, przechodząc 
bezpośrednio obok naszej gru-
py. Ojca Świętego witały nie-
kończące się oklaski i okrzyki 
wydobywające się z piersi ty-
sięcy powołanych, oczekują-
cych na pasterskie słowo Na-
stępcy św. Piotra. 

Przemówienie Ojca Świę-
tego pełne było niezwy-
kle ciepłych, serdecznych, ale 
i stanowczych słów na temat 
powołania i służby w Koście-
le. Na początku papież Franci-
szek przestrzegał przed „kul-
turą tymczasowości”, która 
skłania do oddania się Chrystu-
sowi tylko na jakiś czas. By być 

od niej wolnymi „musimy na-
uczyć się zamykać drzwi naszej 
wewnętrznej celi od środka” – 
wskazywał papież. Wiele uwagi 
Ojciec Święty poświęcił ewan-
gelicznej radości. „Zawsze tam, 
gdzie są osoby konsekrowa-
ne, klerycy, zakonnice i zakon-
nicy, ludzie młodzi, panuje ra-
dość, zawsze jest radość! Jest to 
radość świeżości, radość z pój-
ścia za Jezusem; radość, którą 
daje nam Duch Święty, nie ra-
dość świata. Jest radość!” – po-
wiedział Franciszek.

Następca św. Piotra nawo-
ływał zgromadzonych do bycia 
autentycznymi i konsekwent-
nymi świadkami Chrystusa, 
dużo miejsca poświęcając kwe-
stii naśladowania Chrystusa 
w ubóstwie i służbie, których 
wzorem pozostają św. Franci-
szek z Asyżu i bł. Matka Tere-
sa z Kalkuty. Ojciec Święty uka-
zywał piękno i potrzebę życia 
wspólnotowego, podając kon-
kretne wskazania dotyczące 
budowania dobrych relacji po-
śród sióstr i braci. Swoje prze-
mówienie papież zakończył 
swoistym apelem. „Nie bójcie 
się wychodzić i iść pod prąd. 
– wzywał – Bądźcie kontem-
placyjni i misyjni. Niech Mat-
ka Boża zawsze będzie z wami 
w waszym domu, tak jak go-
ścił Ją u siebie Apostoł Jan. (…) 
I módlcie się również za mnie, 
bo ja także potrzebuję modli-
twy, bo jestem biednym grzesz-
nikiem, ale idźmy naprzód”. Po 
spotkaniu w Auli Pawła VI uda-
liśmy się na modlitwę różańco-
wą do Ogrodów Watykańskich.
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Ostatnim i zarazem najważ-
niejszym oficjalnym punktem 
pielgrzymki była Eucharystia 
sprawowana pod przewod-
nictwem papieża Franciszka 
w Bazylice św. Piotra, na któ-
rą udaliśmy się w niedzielne 
przedpołudnie 7 lipca. Niesa-
mowite doświadczenie wspól-
noty powołanych z całego 
świata, łączność z Zastępcą 
Chrystusa oraz łaska miejsca 
sprawiły, że na wielu twarzach 
rysowała się niezwykła radość 
i wzruszenie. W homilii Ojciec 
Święty pouczał o misji, która 
rodzi się z powołania, jakim ka-
płani i osoby konsekrowane zo-
stały obdarzone. Niezbędnymi 
jej elementami są: radość pocie-
szenia, krzyż i modlitwa. 

W czasie pobytu w Rzy-
mie naszej grupie towarzy-
szył ks. abp Stanisław Budzik, 
metropolita lubelski, który ra-
zem z nami modlił się podczas 
Mszy św. oraz modlitwy „Anioł 
Pański” na Placu św. Piotra. Ks. 
abp Stanisław towarzyszył nam 
również w poniedziałek (8 lip-
ca), sprawując dla nas Mszę św. 
w kościele Świętego Ducha – 
rzymskim centrum kultu Boże-
go Miłosierdzia. 

Przebywając w Wiecznym 
Mieście zwiedziliśmy głów-
ne jego zabytki, a w Watyka-
nie Bazylikę św. Piotra oraz 
urzekające swym pięknem 
Ogrody Watykańskie. Ko-
lejne dni naszej pielgrzym-
ki to wizyta w Castel Gandol-
fo oraz w Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Pompe-
jach (niedaleko Neapolu); wi-

zyta w Herkulanum – mie-
ście położonym w Kampanii 
– zniszczonym podczas jedne-
go z wybuchów Wezuwiusza; 
wizyta w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Loretańskiej w Lore-
to. W drodze powrotnej wstą-
piliśmy także do Katedry św. 
Szczepana w Wiedniu. 

Możemy zapytać jaki był 
cel pielgrzymki o tak uni-
kalnym charakterze? Ra-
dość powołania! Tak określił 
przyczyny, dla których tysią-
ce młodych zgromadziło się 
w Wiecznym Mieście abp Rino 
Fisichella – przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Krzewie-
nia Nowej Ewangelizacji. „Ich 
obecność w Roku Wiary ma 
służyć przede wszystkim świa-

dectwu. Jest niezmiernie pięk-
nym fakt, iż można powiedzieć 
Rzymowi, a zarazem i całemu 
światu, że wybór Chrystusa 
i służby Kościołowi jest czymś 
pięknym i zasługuje na wy-
różnienie”. Nasza pielgrzymka 
stanowiła swoistą manifesta-

cję jedności i powszechności 
Kościoła, a zarazem wielkie-
go szczęścia i radości płynącej 
z faktu pójścia śladami Jezusa. 
Była ona momentem wspólnej 
i indywidualnej modlitwy, re-
fleksji, a także po prostu bra-
terską obecnością, dzieleniem 
się własnym doświadczeniem 
Boga i wiary. Rzeczywiście, 

przechadzając się w tych 
dniach ulicami Rzymu moż-
na było spotkać wiele młodych 
osób w sutannach i habitach. 
Ich wspólną cechą charakte-
rystyczną była głębia spojrze-
nia i uśmiech malujący się na 
twarzy. 

„Nie bójcie się 
wychodzić 
i iść pod prąd.
Bądźcie
kontemplacyjni 
i misyjni”.
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13 stycznia
Niedziela Chrztu Pańskiego 
we wspólnocie seminaryjnej 
przebiegała pod znakiem dnia 
skupienia, który poprowadził  
ks. dr hab. Bogusław Migut 
– wykładowca liturgiki w na-
szym seminarium. 

2 lutego
W święto Ofiarowania Pań-
skiego wpisał się jubileusz 
15-lecia przyjęcia sakry bisku-
piej przez ks. bp. Mieczysława 
Cisło. Podczas porannej Mszy 
św., której przewodniczył do-
stojny Jubilat modliliśmy się, 
dziękując Bogu, za powołanie 

Kalendarium wydarzeń  
życia seminaryjnego

jakim obdarzył Księdza Bi-
skupa. We Mszy św. uczest-
niczyły także Siostry Służki 
NMP Niepokalanej posługu-
jące w naszym seminarium. 
Wspólna modlitwa w Dniu Ży-
cia Konsekrowanego była wy-
razem wdzięczności za posłu-
gę sióstr w naszym domu. 

10 lutego
W niedzielny wieczór uczest-
niczyliśmy w uroczystej Mszy 
św. w lubelskiej archikatedrze 
w 2. rocznicę śmierci abp. Józefa 
Życińskiego. 

19–21 lutego
Okazją do zorganizowania 
Dni Dialogu i Modlitwy we 
wspólnocie seminaryjnej stał 
się drugi rok przygotowań do 
jubileuszu 300-lecia istnienia 
seminarium, w którym sku-
piamy się na odkrywaniu toż-
samości alumna i kapłana. 
Czas ten miał na celu pochy-
lenie się we wspólnocie wy-
chowawców i alumnów nad 
tym czym jest seminarium, 
kim jesteśmy jako powołani, 
czym różni się seminarium od 
zamieszkiwania w studenckim 
akademiku. Służyły temu spo-
tkania tematyczne w grupach, 
w których dyskusja toczyła się 
m.in. na następujące tematy: 
Dialog wewnątrzklerycki: jak 
budować wspólnotę powo-
łanych?; Specyfika lubelskie-
go seminarium: jak wykorzy-
stać włączenie w KUL i ocalić 
łaskę życia za klauzurą?; Po-
kój, refektarz i aula sportowa, 
czyli codzienna troska o prze-
trwanie oraz rozwój. W pla-
nie Dni Dialogu i Modlitwy 
był też czas na wspólną mo-
dlitwę w intencji seminarium, 
wychowawców, posługują-
cych pośród nas sióstr służek 
i alumnów. Ważnym punk-
tem programu było spotkanie 
z przedstawicielami Towarzy-
stwa Przyjaciół Seminarium, 

Krzysztof Szlanta  
alumn IV roku

Ks. dr hab. Bogusaw Migut
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podczas którego zaproszeni 
goście dzielili się swoimi prze-
myśleniami o tym czego ocze-
kują świeccy od duchownych. 
Dni Dialogu i Modlitwy stały 
się okazją do podsumowania 
pierwszego roku przygotowań 
do jubileuszu – alumni wzię-
li udział w quizie wiedzy o hi-
storii seminarium. 

21–24 lutego
„Idź! Twoja wiara Cię uzdro-
wiła” – te słowa zaczerpnię-
te z ewangelicznej perykopy 
o uzdrowieniu Bartymeusza 
stały się mottem dla przeży-
wanych we wspólnocie semi-
naryjnej rekolekcji wielkopo-
stnych, które wygłosił ks. dr 
hab. Dariusz Dziadosz – rektor 
Wyższego Seminarium Du-
chownego w Przemyślu oraz 
wykładowca Starego Testa-
mentu w naszym seminarium. 

24 lutego
Rekolekcje zakończyła Msza 
św. sprawowana przez ks. bp. 
Mieczysława Cisło, w czasie 

której udzielił on posługi lek-
toratu alumnom roku III i włą-
czył do grona kandydatów do 
diakonatu i prezbiteratu jedne-
go z braci z roku V. Podczas li-
turgii wybrzmiało uroczyste Te 
Deum jako wyraz dziękczynie-
nia za odprawione rekolekcje. 

28 lutego
Poranna Msza św. była wyra-
zem naszej modlitewnej pa-
mięci o osobie i pontyfikacie Be-
nedykta XVI. W ostatnim dniu 

pontyfikatu Ojca Świętego 
dziękowaliśmy za Jego ośmio-
letnią pasterską posługę w Ko-
ściele i dla Kościoła. 

2 marca 
W gmachu Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego 
w Lublinie odbyło się IV spo-
tkanie Towarzystwa Przyjaciół 
Seminarium. 

14 marca
W ramach konferencji czwart-
kowej mieliśmy okazję spotkać 
się z ks. Zdzisławem Zającem, 
kapłanem naszej archidiecezji 
pracującym od 17 lat w Ber-
diańsku na Ukrainie. 

25 marca
W wielkowtorkowy wieczór 
zgromadziliśmy się w semina-
ryjnej auli, aby uczestniczyć 
w Misterium Męki Pańskiej, 

Ks. bp Mieczysław Cisło udzielił 
posługi lektoratu alumnom III roku

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium
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które przygotowali alumni 
roku I. 

7 kwietnia
W Niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego we wspólnocie Me-
tropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Lublinie prze-
żywaliśmy dzień skupienia, 
który poprowadził o. Luca Bo-
vio IMC, sekretarz krajowy Pa-
pieskiej Unii Misyjnej. 

17 kwietnia
Odpowiadając na zaprosze-
nie skierowane do wspólnot 
seminaryjnych z całej Polski 
we wczesnych godzinach po-
rannych wyruszyliśmy ku Ja-
snej Górze, aby uczestniczyć 
w kolejnej Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Seminariów Duchow-
nych. Naszemu wspólnemu 
pielgrzymowaniu do tronu 
Matki Bożej towarzyszyły dwie 
intencje: prosiliśmy za wspól-

Ks. abp Stanisław Budzik błogosławi wyremontowaną kaplicę

notę naszego seminarium oraz 
o liczne i święte powołania do 
życia kapłańskiego i zakonnego. 

18 kwietnia 
W czwartkowe popołudnie 
w naszym domu sprawowano 
dwie Msze św. Ks. abp Stani-
sław Budzik celebrował Mszę 
św. w oddanej po remoncie ka-
plicy Matki Bożej Zawierze-
nia, podczas której pobłogo-
sławił wyremontowaną kaplicę 
i nowe tabernakulum. W tym 
samym czasie w seminaryjnym 
kościele Mszy św. przewod-
niczył ks. inf. Grzegorz Paw-
łowski świętujący w tym roku 
jubileusz 55-lecia święceń ka-
płańskich. 

31 kwietnia–5 maja
Długi weekend majowy to tra-
dycyjnie czas wyjazdów forma-
cyjnych poszczególnych rocz-
ników naszego seminarium. 
W tym roku bracia z roku I  
z ks. Pawłem Bartoszew-
skim oraz rok II z o. Krzyszto-
fem Kwiatkowskim odwiedzili 
Bieszczady, rok III wraz z wy-
chowawcami ks. Zdzisławem 
Szostakiem i o. Janem Mi-
czyńskim czas wolny spędzili  
w Beskidach, a rok IV z ks. 
Markiem Gątarzem zdoby-
wał Tatry Wysokie. Natomiast 
w dniach 4–10 maja, bracia 
z roku V odbywali rekolekcje 
przed święceniami diakonatu, 
które wygłosił dla nich o. An-
drzej Krasowski, opiekun roku.

Alumni na Ogólnopolskiej Pielgrzymce  
Seminariów Duchownych w Częstochowie
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8 maja 
W uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, Mszy 
św. w kościele seminaryjnym 
przewodniczył ks. abp Stani-
sław Budzik. W dniu imienin 
naszego Arcypasterza jego oso-
bę i posługę otaczaliśmy szcze-
gólną modlitwą.

10 maja
Na dzień przed przyjęciem 
święceń diakonatu, alumni 
roku V wobec Księdza Rek-
tora i wspólnoty seminaryjnej 
złożyli wyznanie wiary, a tak-
że przysięgę wierności przy 
obejmowaniu urzędu w Ko-
ściele. 

11 maja 
W trzech ośrodkach archidie-
cezji nasi bracia przyjęli świę-
cenia diakonatu. W Lublinie 
w parafii pw. św. Michała Ar-

chanioła, gdzie szafarzem sa-
kramentu był ks. abp Sta-
nisław Budzik, święcenia 
przyjęli: dk. Łukasz Brus, dk. 
Marcin Chmiel, dk. Tadeusz 
Fac, dk. Michał Guz, dk. Mar-
cin Modrzejewski, dk. Piotr 
Wnuczek, dk. Michał Znój. 
W chełmskiej parafii pw. Ro-
zesłania Apostołów z rąk ks. 
bp. Mieczysława Cisło świę-
cenia przyjęli: dk. Daniel Ma-
zurek, dk. Jakub Olech, dk. 
Łukasz Piętal, dk. Piotr Sta-
sieczek. W Końskowoli, gdzie 
szafarzem był ks. bp Józef 
Wróbel święcenia przyjęli: 
dk. Jakub Filipowicz, dk. Piotr 
Kazimierski, dk. Piotr Mazu-
rek, dk. Paweł Serewa, dk. To-
masz Zawadzki. 

13 maja
Zgodnie z tradycją w kolejną 
rocznicę objawień fatimskich 
uczestniczyliśmy w specjalnie 
przygotowanym nabożeństwie, 

które poprowadziła działająca 
w naszym seminarium Grupa 
Fatimska. 

20 maja
Dzięki zaangażowaniu ks. Jana 
Miczyńskiego, ojca duchow-
nego w naszym seminarium, 
mieliśmy możliwość spotkać 
się i wspólnie pomodlić z rodzi-
cami i przyjaciółmi bł. Chiary 
Luce Badano.

24–25 maja 
Ostatni w tym roku akademic-
kim dzień skupienia poprowa-
dził ks. dr Artur Radacki MIC, 
rektor Seminarium Duchow-
nego Księży Marianów. 

31 maja
W wieczór poprzedzający 
dzień święceń prezbiteratu 15 
diakonów roku VI złożyło uro-
czyste wyznanie wiary. 

Rodzice i przyjaciele bł. Chiary Luce  
Badano w kościele seminaryjnym

Alumni na wycieczce w górach



21  2013  itinerarium  zza seminaryjenej furty38

1 czerwca
Podczas Mszy św. sprawowa-
nej przez ks. abp. Stanisława 
Budzika wraz z ks. bp. Mie-
czysławem Cisło i ks. bp. Ar-
turem Mizińskim oraz licznie 
zgromadzonym prezbiterium 
archidiecezji lubelskiej 15 dia-
konów przyjęło święcenia pre-
zbiteratu (w tym jeden po-
chodzący z diecezji ełckiej 
wyświęcony dla diecezji ode-

sko-symferopolskiej). Z rąk ks. 
abp. Stanisława Budzika świę-
cenia kapłańskie przyjęli: ks. 
Michał Baiński, ks. Artur Ho-
dur, ks. Kamil Jóźwiak, ks. 
Konrad Koczan, ks. Krzysz-
tof Krzaczek, ks. Kamil Miel-
niczuk, ks. Adam Pendel, ks. 
Artur Potrapeluk, ks. Ka-
mil Pszenniak, ks. Marcin Re-
jak, ks. Arkadiusz Rejmak, ks. 
Przemysław Ruszniak, ks. Ma-
teusz Stawecki, ks. Cezary Ści-
słowski oraz ks. Paweł Stania-
szek. Neoprezbiterzy, dzieląc 

się swoją radością, odprawi-
li Mszę św. prymicyjną w ko-
ściele seminaryjnym 4 czerw-
ca. Podczas Mszy św. udzielili 
specjalnego błogosławieństwa, 
z którym związany jest odpust 
zupełny.

5 czerwca
W ramach modlitw wieczor-
nych zgromadziliśmy się w auli 
na wieczorze pieśni powstania 
styczniowego, zorganizowa-
nym z racji 150. rocznicy jego 
wybuchu.

8 czerwca
Święto patronalne Metropoli-
talnego Seminarium Duchow-
nego w Lublinie, przypadają-
ce w liturgiczne wspomnienie 
bł. ks. Antoniego Zawistow-
skiego, patrona uczelni, stało 
się okazją do zorganizowania 
po raz kolejny Dnia Otwartych 
Drzwi. Seminarium otworzyło 
swoje podwoje dla wszystkich, 
którzy zechcieli z bliska przyj-
rzeć się temu wyjątkowemu 
miejscu formacji przyszłych 
kapłanów.
 

Ks. dr Artur Radacki MIC
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14 czerwca
Msza św. sprawowana w ko-
ściele seminaryjnym była wy-
razem wdzięczności Bogu za 
dar jubileuszu 50-lecia święceń 
i wieloletnią posługę ks. inf. 
Józefa Szczypy w charakterze 
ojca duchownego seminarium. 

24 czerwca
Porannej Mszy św. przewod-
niczył ks. bp Marek Mendyk, 
biskup pomocniczy diece-
zji legnickiej i przewodniczący 
Komisji Wychowania Katolic-
kiego KEP. Przybył on do semi-
narium na konferencję zorga-
nizowaną przez Katedrę Relacji 
Między Nauką a Wiarą KUL. 

28 czerwca
We wstępie do Mszy św. Ksiądz 
Rektor poinformował nas, że 
główny celebrans – o. Krzysz-
tof Kwiatkowski – decyzją ks. 
abp. Stanisława Budzika został 
zwolniony z funkcji ojca du-
chownego naszego seminarium 
i skierowany do pracy w Ku-
rii Metropolitalnej w charakte-
rze kanclerza. Nasza modlitwa 
była wyrazem wdzięczności 
za pełnioną przez o. Krzyszto-
fa posługę (od 2005 roku), jego 
kapłańską postawę, niegasną-
cy optymizm oraz praktycz-
ne i twórcze spojrzenie na co-
dzienne problemy. 

30 września–1 października
Nowy rok formacyjny (2013 
/2014) alumni Metropolitalne-

go Seminarium Duchownego 
w Lublinie rozpoczęli w ponie-
działkowy wieczór, 30 wrze-
śnia 2013 roku. We wtorek,  
1 października, porannej Mszy 
św. przewodniczył ks. Marek 
Słomka, rektor naszego semi-
narium. W ciepłych słowach 
powitał wszystkich, którzy po 
wakacyjnej przerwie powró- 
cili w seminaryjne mury. Szcze-
gólne słowa życzliwości Ksiądz 
Rektor skierował pod adresem 
nowego Prefekta – ks. Grze-
gorza Bogdańskiego, który po  
5 latach pracy parafialnej został 
skierowany do posługi w semi-
narium. 

15–19 października 
Wspólnota seminaryjna prze-
żywała rekolekcje jesien-
ne, które poprowadził ks. bp 
Grzegorz Ryś, biskup pomoc-
niczy archidiecezji krakow-
skiej i przewodniczący Ze-
społu ds. Nowej Ewangelizacji 
przy Konferencji Episkopatu 
Polski. 

10 października 
W sobotnie przedpołudnie 
w kościele seminaryjnym ks. 
bp Artur Miziński przewodni-
czył Mszy św., podczas której 
liturgicznie włączył do grona 
kandydatów do diakonatu i pre-
zbiteratu 9 alumnów V roku. 
Byli to: Michał Kłysz, Mar-
cin Kołodziej, Tomasz Koma, 
Grzegorz Kruk, Łukasz Kukier, 
Karol Madejek, Michał Petry-
szak, Łukasz Włosek i Paweł 
Zawada. 

27 października 
W ostatnią niedzielę paździer-
nika w Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym odbyła 
się uroczysta inauguracja nowe-
go roku akademickiego. Wzię-
ła w niej udział społeczność 
seminaryjna i licznie przybyli 
zaproszeni goście. Podczas uro-
czystości ks. prof. Antoni Dę-
biński, rektor KUL i ks. prof. 
Mirosław Kalinowski, dziekan 
Wydziału Teologii dokonali  
immatrykulacji 25 studentów 

Ks. bp Grzegorz Ryś
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I roku i jednocześnie alumnów 
naszego seminarium.

8–9 listopada
„Kładę przed wami życie 
i śmierć, błogosławieństwo 
i przekleństwo”. Słowa te (por. 
Pwt 30, 19) stały się mottem 
dla listopadowego dnia skupie-
nia, który poprowadził ks. Mi-
chał Czelny – kapłan archidie-
cezji przemyskiej i pracownik 
naukowy KUL. 

11 listopada 
Na drzwiach kleryckich po-
kojów można było dostrzec 
biało-czerwone flagi, a o 95. 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości przypomi-
nała także dekoracja umiesz-
czona nieopodal refektarza. 
O godz. 10 wspólnota semi-
naryjna uczestniczyła w lubel-
skiej archikatedrze we Mszy 
św. sprawowanej w intencji 
Ojczyzny. Wieczorem alumni 
wraz z wychowawcami wzię-

li udział w akademii przygoto-
wanej przez braci z roku III. 

16–23 listopada 
O tym, że Pana Boga można 
uwielbiać także śpiewem mo-
gliśmy przekonać się podczas 
Tygodnia Muzyki Chrześcijań-
skiej „Cecylianka”, który od-
był się w naszym seminarium 
zgodnie ze zwyczajem lat ubie-
głych.

23 listopada 
Dla alumnów III roku Metro-
politalnego Seminarium Du-
chownego w Lublinie dzień ten 
na pewno przejdzie do historii. 
Wtedy to, podczas uroczystej 
Mszy św. sprawowanej w ko-
ściele seminaryjnym pod prze-
wodnictwem ks. abp. Stanisła-
wa Budzika, otrzymali oni strój 
duchowny. 

26 listopada 
W poniedziałkowy poranek 
Mszy św. przewodniczył ks. To-

masz Zieliński SMA, kapłan po-
chodzący z terenu naszej archi-
diecezji, a obecnie realizujący 
swój charyzmat misyjny w Sto-
warzyszeniu Misji Afrykańskich. 

28 listopada 
W ramach cotygodniowej kon-
ferencji czwartkowej, w naszym 
seminarium gościł ks. Gabriele 
Nanni z diecezji Aquila (Wło-
chy), kanonista, demonolog, do 
niedawna pełniący posługę eg-
zorcysty.

6–7 grudnia
W wigilię Uroczystości Nie-
pokalanego Poczęcia NMP 
wspólnota seminaryjna prze-
żywała dzień skupienia, któ-
ry poprowadził ks. Wojciech 
Stasiewicz – kapłan pocho-
dzący z naszej archidiecezji, 
a obecnie pracujący w parafii 
pw. Zwiastowania NMP w Su-
mach na Ukrainie. W czasie 
dnia skupienia ks. bp Ryszard 

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Obłóczyny alumnów III roku
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Karpiński przewodniczył Mszy 
św., podczas której udzielił 16 
alumnom roku IV posługi akoli-
tatu. Dopełnieniem duchowym 
przeżyć tego dnia była Akade-
mia Maryjna przygotowana 
przez braci z roku V. 

20 grudnia
W Wigilię, bożonarodzenio-
wym zwyczajem, zbieramy się 
w naszych domach całą rodziną, 
aby wspólnie świętować pamiąt-
kę narodzenia Pana Jezusa. Jest 
to czas dzielenia się opłatkiem, 

Tydzień Muzyki Chrześcijańskiej „Cecylianka”

śpiewania kolęd i składania so-
bie życzeń. Klerycy jako rodzina 
seminaryjna obchodzili wspól-
ną Wigilię przed rozjazdem do 
domów. Tego dnia uroczystej 
Eucharystii w kościele semina-
ryjnym przewodniczył ks. abp 
Stanisław Budzik. Po Mszy św. 
zasiedliśmy do wspólnego sto-
łu, aby razem świętować. Obec-
ni byli pasterze diecezji, wy-
chowawcy seminaryjni, kapłani 
przybyli z kurii i parafii katedral-
nej, księża studenci oraz alumni. 
Wieczerza wigilijna ubogacona 
została koncertem kolęd przy-
gotowanym przez chór semina-
ryjny pod kierunkiem ks. Toma-
sza Lisieckiego. 

Akademia ku czci Najświętszej Maryi Panny
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Wiara jako światło Drogi*
ks. prof. dr hab. 
Krzysztof Góźdź  
wykładowca teologii 
dogmatycznej

„Wyszedłem od Ojca 
i przyszedłem na 

świat; znowu opuszczam świat 
i idę do Ojca” (J 16, 28), tak 
„Jestem drogą, prawdą i ży-
ciem” (J 14, 6). Bóg ukazał nam 
swego Syna jako Drogę i za-
razem jako Światło Drogi do 
Ojca. Światło to świeci wiecz-

nie w Ewangelii i w wierze. Ta 
Droga przynosi nam życie, gdy 
Ją rozpoznajemy, gdy Nią kro-

czymy, i to kroczymy do końca. 
Skoro jest to droga życia, rze-
czywista nasza wędrówka do 
celu, to wiedzie ona ku praw-
dzie, ku zbawieniu. A praw-
da i zbawienie nie są wytwo-
rem człowieka, lecz są darem 
Boga. Potrzeba nam zatem na 
tej drodze światła, które pro-

wadzi do wiecznego życia. Jest 
nim wiara. Twórcą i Spełnicie-
lem tej wiary jest Jezus Chry-
stus (por. Hbr 12, 2).

Czym jest ta wiara? Jak ją 
określić? W jakim kontekście 
ją widzieć? Jak ją wreszcie zro-
zumieć i przyjąć? Punktem 
wyjścia wiary jest samoobja-

wienie się Boga jako miłości. 
Wtedy wiara staje się wezwa-
niem i powołaniem do Bożej 
miłości, której można w peł-
ni zaufać i się jej bezgranicznie 
powierzyć, bo jej fundamen-
tem jest niezmienna wierność 
Boga. To powołanie wska-
zuje na proces, na wędrów-
kę, na drogę ku Bogu, ku ży-
ciu, ku Miłości. Wiara poprzez 
to powołanie człowieka do ży-
cia Bożego staje się po prostu 
pragnieniem zobaczenia Boga, 
czyli ostatecznie zbliżeniem 
się do Niego i zamieszkania 
z Nim. Wtedy wiara jest całko-
witym zawierzeniem się Bogu, 
który jako Miłość (por. J 4, 8b) 
– zbawia człowieka. Aby prze-
być owocnie tę drogę trzeba 
nie tylko uwierzyć Bogu jako 
Miłości (1), ale też zrozumieć 
tę Miłość (2), by ją następ-
nie przekazywać (3) i w końcu 
ją całkowicie posiąść (4). Oto 
cztery słowa klucze naszego 
wykładu.

Powołany do Miłości czło-
wiek ostatecznie cały wchodzi 
do Bożego życia, jak cały Syn 
Boży wszedł przez Wcielenie 
do świata stworzonego. Przy-
szedł On na świat jako świa-
tłość, aby człowiek nie po-
zostawał w ciemności (por.  
J 12, 46). Przyniósł zatem jako 
Prawdziwe Słońce wielki dar 

* Wykład wygłoszony 27 paź-
dziernika 2013 roku podczas uro-
czystej inauguracji nowego roku 
akademickiego w Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym w Lublinie.
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jakim jest światło wiary (lu-
men fidei). Odtąd oświeca ono 
każdego, kto chce tylko przyjąć 
to światło, które rozjaśnia na-
sze drogi życia. Miłość Boża 
jest więc tak potężna, że zdol-
na jest przenikać nasze życie 
swym światłem, gdyż Miłość ta 
jest uprzedzająca i przemienia 
nas. Daje nam niejako nowe 
oczy, aby zobaczyć oczekującą 
nas Bożą przyszłość. Tak wia-
ra jako światło na drodze sta-
je się dla człowieka Bożym da-
rem i rodzi się w spotkaniu 
z żywym Bogiem, objawiają-
cym się w Osobie Chrystusa. 
Światło to ma swój fundament 
w przeszłości, czyli w histo-
rii ziemskiej Jezusa Chrystusa, 
w której objawiła się Boża mi-
łość, zdolna zwyciężyć śmierć. 
Ale światło to kieruje nas tak-
że ku przyszłości, otwierając 
przed nami pełnię komunii 
z Bogiem, który jest Miłością. 

1. Uwierzyć Miłości

Jak uwierzyć Bogu, który 
jest Miłością? Jak uwierzyć Mi-
łości? Aby ta Miłość nie była 
abstrakcyjna, czy wręcz złud-
na, trzeba się na Nią w pełni 
– z Jej pomocą – otworzyć re-
alnie, z mocą i też z miłością. 
A widzimy to jakby empirycz-
nie w Chrystusie i postaciach 
Starego i Nowego Testamentu. 
W obu tych częściach jednej 
historii objawiania się Boga, 
wyraża się przedziwny dialog 
dwóch światów: Bożego i ludz-
kiego. Ten pierwszy zaprasza 
drugi do komunii, do wspólno-

ty. Jest nią Miłość Ojca i Syna 
w Duchu Świętym. Zostaje ona 
rozpoznana dopiero z biegiem 
czasu. 

Początek wiary w Boga 
ukazuje nam nie tylko histo-
ria Abrahama, naszego ojca 
w wierze, ale sama struktura 
aktu wiary. Polega on na tym, 
że Bóg kieruje słowo do Abra-
hama, czyli objawia się jako 
Bóg, który go wzywa, mó-
wiąc po imieniu. Kierując sło-
wo, Bóg wzbudza w człowieku 
słuchanie. Abraham nie widzi 
Boga, lecz Go słyszy. Słowo to 
nie jest skierowane do wszyst-
kich, lecz osobiście do Abra-
hama, stąd jest to Bóg Abra-
hama, który wymaga jego 
odpowiedzi. Konkretnie Bóg 
wzywa Abrahama do wyjścia 
z dotychczasowej formy ży-
cia i skierowania się ku nowej, 
ku nieoczekiwanej przyszło-
ści. Tak to wyjście w drogę jest 
spowodowane wiarą w obiet-
nice Boga. Nadzieja człowieka 
wiąże się z przyszłością, której 
powierza się Abraham, powie-
rza się Bożemu słowu. Dzięki 

temu powierzeniu Abraham 
otrzymuje siłę do wytrwania 
na nowej drodze. Gwarancją 
tej obietnicy jest właśnie jego 
podeszła w wieku żona Sara, 
która urodzi mu syna Izaaka. 
To, co niemożliwe w oczach 
człowieka, staje się możliwe 
w oczach Boga. Dlatego Bóg 
ten ukazuje się jako Źródło 
wszelkiego życia, jako Źródło 
dobroci, jako Początek wszyst-
kiego, co istnieje. Ostatecznie 
gwarancją obietnicy jest jed-

nak słowo Boga, które powołu-
je do życia, czyli zdolne jest za-
gwarantować życie po śmierci. 
I tak wiara rodzi się ze słowa 
Bożego i słowa głoszonego.

Tę przedziwną historię 
wiary Abrahama kontynuuje 
naród wybrany, a szczególną 

Kierując słowo, 
bóg wzbudza 
w człowieku 
słuchanie.
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rolę w tym narodzie sprawuje 
Mojżesz. 

Wiara tych trzech filarów 
(Abrahama, Izraela i Mojże-
sza) wiąże się w jedną płasz-
czyznę i wiedzie ostatecznie 
do pełni wiary jaka objawia się 
w Jezusie Chrystusie jako peł-
nej obietnicy. Wcielony, ukrzy-
żowany i wskrzeszony Boży 
Syn objawia wiarygodność 
Boga. W Nim wyraziła się mi-
łość Boga do człowieka i za 
człowieka. Gwarancją tej Mi-
łości jest paradoksalnie krzyż, 
który przemienia śmierć w ży-
cie, życie ku śmierci grzechu, 
ku życiu bez śmierci i bez grze-
chu. I teraz na nim opiera się 
wiara człowieka. Jest to wia-
ra w moc przemiany naszego 
życia w życie wieczne. Jest to 
wiara w Miłość, która poddaje 
się śmierci, aby ją ostatecznie 
zwyciężyć i zbawić człowie-
ka. Jest to wiara w Syna Bo-
żego, który zwyciężył śmierć 

i pozwolił zajaśnieć pełni życia 
(Lumen fidei, nr 17). Dlatego 
też wiara w Chrystusa nie jest 
tylko objawieniem w Nim mi-
łości Boga, lecz przede wszyst-
kim zjednoczeniem z Nim. Nie 
wystarczy tylko wierzyć Jezu-
sowi w sensie przyjęcia Jego 
słowa, ale trzeba także wierzyć 
w Jezusa w sensie przyjęcia 
Go osobiście w naszym życiu 
(nr 18). Wtedy człowiek wie-
rzący staje się nowym stwo-
rzeniem i otwiera się na to, co 
go poprzedza, na „pierwotny 
dar potwierdzający życie i za-
chowujący przy życiu” (nr 19). 
Uznanie tego daru, czyli pry-
matu Boga w życiu człowie-
ka, zbawia go. Konkretniej, 
to wiara w Chrystusa zba-
wia człowieka, bo „to w Nim 
życie otwiera się radykalnie 
na uprzedzającą nas Miłość 
i przemienia nas od wewnątrz, 
działa w nas i z nami” (nr 20). 

2. Zrozumieć Miłość

Kolejnym krokiem na dro-
dze wiary jest próba zrozu-
mienia Miłości. Ale jak po-
jąć coś, czego się przedtem nie 
widziało, nie spotkało, nie do-
tknęło? Skoro punktem wyj-
ścia drogi jest uwierzenie Mi-
łości, to podejście materialne 
do jej zrozumienia jest fałszy-
we. Miłość można zrozumieć 
jedynie przez poznanie jej 
działania, przez poznanie za-
miarów samego Boga. Wtedy 
wiara w wiernego Boga Przy-
mierza jest wewnętrznie zwią-
zana z prawdą, której gwaran-
tem jest sam Bóg. Tylko taka 
wiara zbawia (nr 24). 

Widać, że pojmowanie 
prawdy w chrześcijaństwie ma 
inne podstawy niż współcze-
sna kultura postmodernistycz-
na, relatywistyczna i liberalna. 
Prawda ta osadza się bowiem 
na wierze, która jest przyjmo-
wana nie ręką, władzą, pienią-
dzem czy techniką, lecz ser-
cem (por. Rz 10, 10). Według 
Biblii serce człowieka stano-
wi jego centrum i jest „miej-
scem, gdzie otwieramy się na 
prawdę i miłość, i zezwalamy, 
aby one w głębi dotknęły nas 
i przemieniły. Wiara przemie-
nia całą osobę, właśnie w mia-
rę, jak otwiera się ona na mi-
łość” (nr 26). Wiara poznaje 
więc wtedy, gdy jest otwarta 
na miłość Bożą, która wnosi 
w człowieka nowe światło. Ta 
wewnętrzna przemiana czło-
wieka przez Bożą miłość daje 
mu jakby „nowe oczy”, nowe 
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widzenie rzeczywistości, nowe 
doświadczenie prawdy. Tak 
Boża miłość jest źródłem nie 
tylko wiary, lecz także pozna-
nia przez wiarę (nr 28). 

Poznanie przez wiarę nie-
rozłącznie związane jest z Bo-
giem Przymierza, który kieru-
je do człowieka swe słowo (nr 
29). Bóg mówi do niego i ocze-
kuje odpowiedzi. Człowiek 
jednak nie tylko słucha Boga, 
ale chce Go także zobaczyć. 
Słuchanie związane jest więc 
z widzeniem, z pragnieniem 
oglądania Boga. Tę syntezę 
słuchania i widzenia można 
osiągnąć tylko w osobie Jezu-
sa Chrystusa. On jest Słowem, 
które stało się ciałem i w Nim 
oglądaliśmy chwałę Ojca. 

Święty Augustyn – ma-
jąc na uwadze objawienie mi-
łości Boga w Jezusie – złączył 
obie perspektywy światła i wi-
dzenia oraz widzenia i słucha-

nia, i umieścił je w kontek-
ście biblijnym słowa Boga do 
człowieka. Słuchanie wiąże się 
z pewną wolnością i decyzją. 

Widzenie ma charakter deter-
minujący. W oparciu o grec-
ką filozofię światła Augustyn 
wypracował własny jej wy-
miar na podobieństwo słowa. 
Na czym polega ta augustyno-
wa filozofia światła? Wycho-
dzi z założenia, że światło jest 
podobne do słowa. Jak wypo-
wiedziane słowo oczekuje od-
powiedzi, tak i światło zwra-
ca uwagę człowieka ku sobie, 
w kierunku światła. Odpowie-
dzią na światło jest obraz od-
bity przez to światło. Tak sło-
wo mówi o czymś, a światło 

mówi obrazem. Na słowo re-
aguje się słuchem, a na świa-
tło – widzeniem. Łącząc oby-
dwa te wymiary – słuchania 
z widzeniem – Augustyn mówi 
o „słowie jaśniejącym we wnę-
trzu człowieka”. Oznacza to, 
że światło oświeca słowo i sta-
je się światłem słowa, tj. świa-
tłem osobowego Oblicza Boga, 
jakim jest Chrystus (nr 33). I to 
Światło chce się odbić w na-
szym obliczu, czyli pragnie za-
jaśnieć jakby od wewnątrz, od 
naszego wnętrza. Światło to 
kształtuje więc człowieka ku 

wiara 
przemienia 
całą osobę, 
właśnie 
w miarę, jak 
otwiera się ona 
na miłość.
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jego pełni. Dopiero na końcu 
czasów człowiek będzie zdol-
ny posiąść całe to światło, czyli  
wejdzie w to światło, w Światło 
Wcielone. 

3. Przekazać Miłość

Miłości Boga, w którą czło-
wiek uwierzył i którą zrozu-
miał, ponieważ „usłyszał Jego 
głos i otrzymał Jego światło” 
(nr 37), nie można zatrzymać 
dla siebie. Nie można też na 

tym poprzestać. Trzeba iść da-
lej drogą wiary, która jest słu-
chaniem i widzeniem, bo da-
lej jest przekazywana od osoby 
do osoby przez słowo i światło. 
Oznacza to, że przyjęte słowo 
wiary jest dalej przekazywa-
ne jako odpowiedź na nie, jako 
wyznanie, jako świadectwo. 
Wyznanie to jest przekazywa-
niem tego, co się otrzymało 
w darze wiary: światło Jezusa 
(por. J 12, 46). Światła tego nie 
można zatrzymać, ale można 

nim jaśnieć, świecić, promie-
niować. 

Przekazywanie słowa 
i światła wiary, czyli uwierze-
nia i zrozumienia Boga jako 
Miłości, dokonuje się w hi-
storii. Zrodziło się w sposób 
ostateczny ze spotkania z Jego 
Obliczem w Jezusie Chrystu-
sie i dociera dziś do nas w pa-
mięci nieprzerwanego łańcu-
cha świadków. Przekaz tych 
świadków jest zachowywany 
w żywym i jedynym podmio-
cie pamięci, jakim jest Kościół 
(nr 38). Ten żywy podmiot jest 
gwarancją spotkania prawdzi-
wego Jezusa. 

Jednocześnie podmiot ten 
wskazuje, że wiara jest ekle-
zjalna, ma charakter wspólno-
towy, komunijny. Eklezjalne 
„my” jest odbiciem Bożej mi-
łości w Trójcy Osób. Wiara nie 
jest więc indywidualnym wy-
borem Boga przez człowieka, 
ani też nie jest wyizolowaną, 
osobistą relacją mojego „ja” 
z „ty” Boga (nr 39), lecz włą-
czeniem wierzącego człowie-
ka w Boże „MY”, w dynamikę 
miłości Ojca z Synem w Du-
chu Świętym (nr 45, 59). Nie 
można samemu kochać, nie 
można też samemu wierzyć. 
Potrzeba komunii, wspólnoty 
jaką jest właśnie Kościół. Wia-
ra potrzebuje środowiska Ko-
ścioła jako jedynego żywego 
podmiotu pamięci, bo dzięki 
jego żywej tradycji przekazy-
wane jest dalej „nowe światło, 
rodzące się ze spotkania z Bo-
giem żywym” (nr 40). To świa-
tło jest przekazywane w sa-
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kramentach, głównie chrztu 
i Eucharystii. 

Przekazywanie Miłości 
przez wiarę Kościoła (przez 
jego pamięć) dokonuje się nie 
tylko w wyznaniu wiary Kościo-
ła i w jego sakramentach, lecz 
także w realizowaniu w swo-
im życiu Dekalogu i modlitwy, 
szczególnie Modlitwy Pańskiej 
Ojcze nasz (nr 46). Wszystkie te 
elementy tworzą łącznie komu-
nijną wizję jednej wiary jedne-
go Kościoła. Jedność wiary do-
tyczy bowiem jednego Boga, 
którego Kościół zna i wyznaje 

w konkretnej historii jedynego 
Pana Jezusa Chrystusa, i w kon-
kretnym fakcie Jego Wcielenia. 
Stąd wiara jednego Kościoła 
jest jedna jako komunijna wizja 
tego jednego podmiotu (nr 47). 

4. Posiąść Miłość 

Droga wiary znajduje swój 
finał i realizację w ostatecznym 
i zarazem wiecznym przebywa-
niu człowieka z Bożą Miłością. 
Nie oznacza to „zdobycia” Bo-
żej Miłości, ile bardziej jest to 
wejście w pełnię tejże miłości. 
Biblia ujmuje tę prawdę w ob-

Jedność wiary dotyczy bowiem 
jednego Boga, którego Kościół 
zna i wyznaje w konkretnej historii 
jedynego Pana Jezusa Chrystusa

razie miejsca (por. Mt 22, 32), 
w obrazie miasta (Hbr 11, 16), 
czy królestwa (Mt 25, 34), czy 
też w obrazie świętego miasta 
Jeruzalem (Ap 21, 2) – przygo-
towanego od początku przez 
Boga (nr 52–53). Ludzkość, 
oświecona Bożą miłością, piel-
grzymuje więc na drodze wia-
ry, do przyszłego miasta, Nie-
bieskiego Jeruzalem, w którym 
spełnią się wszelkie obietnice 
Boże. Będzie to niejako nagro-
dą za bezgraniczne powierze-
nie się pierwotnej Miłości Bo-
żej. Liturgia Kościoła nazwie 

i komunijna wiara osobowe-
go stworzenia. Tylko całkowi-
te zawierzenie Miłości zbawi 
człowieka. Niedoścignionym 
wzorem jest tu Maryja, Córa 
Syjonu, Matka Jezusa, Matka 
Kościoła (nr 58–60) i „Matka 
naszej wiary”. Jak Maryja otwo-
rzyła się na Boga przez jej fiat, 
tak teraz wzbudza i w nas mi-
łość i otwarcie na Światło. Tak 
wiara spełnia całe misterium 
osoby człowieka, bo najgłęb-
szym sensem życia jest odkry-
wanie Bożej miłości i okazy-
wanie jej innym. 

Zakończenie

W chrześcijaństwie wia-
ra jest światłem na drodze do 
Boga, na drodze do zbawienia. 
Człowiek nie jest jednak sam 
na tej drodze i nie wymyśla 
swoich sposobów dotarcia do 
Boga. Człowiek wierzący kro-
czy drogą, którą nie tylko wy-
tyczył wcielony Syn Boży, ale 
też sam stał się naszą Drogą do 
Ojca, który jest Miłością. Wy-
ruszamy więc z Chrystusem, 
by najpierw uwierzyć tej Miło-
ści, a następnie by zrozumieć 
tę Miłość. Dopiero wtedy mo-
żemy przekazywać dalej tę Mi-
łość, czyli dawać o niej świa-
dectwo, a w końcu by w pełni 
posiąść tę Miłość. Wówczas 
spełni się nasza droga życia, 
które przemieni się w wiecz-
ność z Bogiem. Tak wiara sta-
nie się miłością i przez to sta-
nie się wiedzą Boga. 

to wiecznym i powszechnym 
królestwem prawdy i życia, 
świętości i łaski, sprawiedli-
wości, miłości i pokoju (Prefa-
cja o Jezusie Chrystusie, Królu 
wszechświata). Człowiek wie-
rzący w tym właśnie sensie po-
siądzie Miłość, że zakosztuje 
na zawsze darów Bożych, któ-
re będą odtąd królowały w Bo-
żym Mieście i będą podstawą 
społeczności niebieskiej. Tak 
pierwotna Miłość Boga spełni 
pierwotne przeznaczenie czło-
wieka do jedności ze Stwór-
cą. Do jej spełnienia potrzeb-
na jest zatem wierna, rozumna 
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Był to dzień kończący zi-
mową sesję egzamina-

cyjną roku akademickiego 
2012/2013. Niektórzy pod-
chodzili jeszcze co prawda do 
ostatnich egzaminów, ale nasz 
czwarty rocznik był już po in-

telektualnych zmaganiach 
i mogliśmy odetchnąć z ulgą, 
ciesząc się upragnionym cza-
sem krótkiego odpoczynku. 
Wspólnotą roku wykorzysta-
liśmy więc ten dzień bardzo 
twórczo. Rankiem wyjechali-

śmy do Chełma. Było mroźno 
i śnieżnie, ale wesoło. Tam też 
spotkało nas wiele atrakcji: od 
zwiedzania miejsc związanych 
z historią Chełma przez na-
wiedzenie Bazyliki Narodze-
nia NMP na Górze Chełmskiej 
do miłej gościny w domu jed-
nego z naszych rocznikowych 
kolegów.

Można rzec, że beztrosko 
mijał nam ten czas. Gdy prze-
mierzaliśmy spacerkiem ulice 
Chełma, w pewnym momencie 
jeden z kolegów podzielił się 
z nami gorącą informacją, któ-
rą wyczytał właśnie na portalu 
internetowym, że papież Bene-
dykt XVI ogłosił swoją rezy-
gnację z urzędu. Zapadła cisza, 
wszyscy wpadliśmy w osłu-
pienie. Była to wiadomość tak 
wielkiej wagi, że aż trudno było 
w nią uwierzyć. Osobiście by-
łem przekonany, iż to tylko ko-
lejna z tanich sensacji puszczo-
na w eter przez pozbawione 
wiarygodności media. Całko-
witą pewność zyskaliśmy do-
piero po tym jak katolickie ser-
wisy informacyjne, jeden po 
drugim, zaczęły potwierdzać 
wiadomość o decyzji Ojca 
Świętego. Dlaczego papież po-
stanowił zakończyć swój jak-
że owocny pontyfikat, mogli-
śmy dowiedzieć się dopiero po 
powrocie do seminarium. Dziś 

Dni gorliwej modlitwy  
o powiew Ducha Świętego Grzegorz Kruk  

alumn V roku
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każdemu wiadomo, że była to 
decyzja pełna pokory i zatro-
skania o Kościół, którą mógł 
podjąć tylko człowiek głęboko 
zjednoczony z Bogiem. 

Patrząc na historię ostat-
nich stuleci, bez wątpienia, de-
cyzja Benedykta XVI to pre-
cedens. Wprawdzie dzieje 
Kościoła odnotowały już ta-
kie przypadki (z urzędu papie-
skiego zrezygnował chociażby 
Celestyn V w 1294 roku oraz 
Grzegorz XII w 1415 roku) to 
jednak nigdy nie dochodziło do 
nich w tak dobrowolny sposób 
jak teraz. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że z takimi za-
miarami nosili się też inni pa-
pieże naszej epoki. Papież Pius 
VII w 1804 roku, gdy został 
zmuszony do podróży do Pa-
ryża na koronację Napoleona, 
podpisał dokument, w któ-
rym zrzekał się urzędu bisku-
pa rzymskiego na wypadek 
uwięzienia we Francji. Podob-
nie zachował się papież Pius 
XII w czasie II wojny świato-
wej. Podpisał on swoje renun-
tiatio (łac. rezygnacja), które 
miało nastąpić w chwili aresz-
towania go przez Niemców. 
Polecił kolegium kardynalskie-
mu, aby w takiej sytuacji zebra-
ło się w neutralnej Portugalii, 
w celu wyboru nowego papie-
ża. Widzimy zatem, że rezy-
gnacja z urzędu Następcy św. 
Piotra jest czymś znanym i do-
puszczalnym w Kościele, choć 
mimo wszystko bardzo szcze-
gólnym.

Jak przeżyliśmy dzień 28 
lutego 2013 roku, w którym to 

oficjalnie zakończył się ponty-
fikat Benedykta XVI? Myślę, iż 
można go opisać w trzech sło-
wach: zwyczajnie, w prostocie 
i na modlitwie. Znaczna część 
alumnów śledziła ostatnie 
chwile posługi Ojca Świętego 
przed telewizorem, karmiąc się 
wydarzeniami, które działy się 
bardzo szybko pomiędzy godz. 
17, kiedy to papież opusz-
czał Watykan, a godz. 20, gdy 
w ostatnim przemówieniu po 
przylocie do Castel Gandolfo 
żegnał się z mieszkańcami tego 
miasteczka. Inni wypełniali  
swoje codzienne obowiązki, 
przyjmując ten fakt jako kolej-
ny, zapisujący się na stałe w hi-
storii Kościoła. Jeszcze inni to-
warzyszyli Ojcu Świętemu, 
wspierając go duchowo na mo-
dlitwie. Znamiennym było to, 
że o godz. 20 duża grupa alum-
nów zgromadziła się w koście-
le seminaryjnym, by dziękować 
Bogu za tak światły i potrzeb-

ny pontyfikat Benedykta XVI, 
którym – jak stwierdził kard. 
Angelo Sodano – „włączył się 
on w długi szereg następców 
Apostoła Piotra, a dziś 28 lu-
tego 2013 roku opuszcza nas, 
oczekując, że ster łodzi Pio-
trowej przejdzie w inne ręce. 
W ten sposób kontynuowa-
na będzie ta sukcesja apostol-
ska, którą Pan obiecał swemu 
Kościołowi Świętemu, aż do 
chwili, kiedy rozlegnie się na 
ziemi głos anioła z Apokalipsy, 
który ogłosi: ‹‹Już nie będzie 
zwłoki (…) misterium Boga się 
dokona›› (Ap 10, 6-7). Wtedy 
zakończy się historia Kościo-
ła wraz z historią świata, wraz 
z nadejściem nowego nieba 
i nowej ziemi”.

Czas pomiędzy rezygna-
cją Benedykta XVI a obrada-
mi konklawe wypełniała mo-
dlitwa całego Kościoła, w tym 
oczywiście także naszego se-
minarium. Wspólnie nieśli-
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śmy prośby do Boga zarówno 
za emerytowanego papieża, jak 
i o dobry wybór jego następcy. 
I tak oto 13 marca 2013 roku 
podczas drugiego dnia kon-
klawe, w licznej grupie klery-
ków, śledziliśmy za pośred-
nictwem mediów wydarzenia 
z Watykanu. Był już wieczór, 
parę chwil po kolacji. Zna-
jąc system obrad konklawe (tę 
wiedzę świeżo zdobytą na wy-
kładach mogliśmy skonfronto-

wać z rzeczywistością), wycze-
kiwaliśmy wyników piątego już 
głosowania kardynałów. Na-
gle znad Kaplicy Sykstyńskiej, 
co pokazała telewizja, zaczął 
unosić się dym z komina. Po 
chwili określania jego koloru 
było już pewne, że jest to bia-
ły dym oznaczający wybór no-
wego papieża. Mnie przypadło 
poinformować o tym rado-
snym wydarzeniu całe semi-
narium. Na sygnał dzwonka, 
który zwykle wzywa nas na 
stałe punkty dnia, jak: mo-

dlitwa, posiłki, wykłady czy 
konferencje, do tzw. sali teo-
logicznej, gdzie znajduje się 
telewizor, zbiegli się niemal-
że wszyscy mieszkańcy semi-
narium, zarówno alumni, jak 
i wychowawcy. Wówczas sta-
ło się jasne, że dzwonek roz-
legł się w związku z wyborem 
nowego Ojca Świętego. W tym 
momencie wskazówki zega-
ra przekroczyły już godz. 19. 
W napięciu wpatrywaliśmy 

się w ekran telewizora, cze-
kając, aż w loggii Bazyliki św. 
Piotra ukaże się jego następ-
ca. Ta chwila przedłużała się 
do momentu, kiedy najstarszy 
z kardynałów diakonów wy-
powiedział formułę po łacinie: 
Annuntio vobis gaudium ma-
gnum: Habemus Papam! Em-
inentissimum ac Reverendis-
simum Dominum, Dominum 
Georgium Marium Sanctae Ro-
manae Ecclesiae Cardinalem 
Bergoglio, qui sibi nomen im-
posuit Franciscum. Wówczas 

wszystko stało się jasne. No-
wym Namiestnikiem Jezusa 
Chrystusa, Następcą Księcia 
Apostołów, Najwyższym Ka-
płanem Kościoła Powszech-
nego, Prymasem Włoch, Ar-
cybiskupem i Metropolitą 
Prowincji Rzymskiej, Głową 
Państwa Watykańskiego został 
kardynał z Argentyny, jezuita 
Jorge Mario Bergoglio, arcy-
biskup Buenos Aires. Między 
zgromadzonymi przed telewi-
zorem zapanowała konsterna-
cja, ponieważ nikt nie spodzie-
wał się takiego wyboru i nic 
nie wiedział o elekcie. Wkrót-
ce jednak o życiorysie nowe-
go biskupa Rzymu poinformo-
wał nas Ksiądz Rektor. Patrząc 
na to wydarzenie oczami wia-
ry, ufamy, że do takiego wybo-
ru doprowadził Duch Święty.

Dziś modlitwą wspiera-
my posługę Ojca Świętego 
Franciszka, w taki sam spo-
sób, jak w dzień jego wybo-
ru. Wtedy to całą wspólnotą 
zgromadziliśmy się w koście-
le seminaryjnym, by Panu Je-
zusowi obecnemu w Najświęt-
szym Sakramencie dziękować 
za nowego papieża. W takim 
też duchu dziękowaliśmy za 8 
lat pontyfikatu Benedykta XVI. 
Tak też chcemy towarzyszyć 
Franciszkowi w jego posłudze, 
u steru łodzi Piotrowej, w tych 
trudnych czasach dla Kościoła 
i świata, które jednak oświeca 
Jezus Chrystus, nasz Bóg i Pan 
całej historii.
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Mateusz Gąbka  
alumn II roku

Franciscus

oczekiwanie tłumu
przerwane

– buona sera –

napięcie
pęka

nowy etap
piotrowej sztafety
zaczyna się
na skrzyżowaniu
prostoty
i radości

od dziś
konieczna cecha słowa
to jasność

a encykliki
pisze się
kredką
we wszystkich kolorach
człowieczeństwa

Franciscus
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abp Stanisław Budzik  
Metropolita Lubelski

Czcigodny Księże Rektorze! 
Drodzy Księża Wychowawcy! 
Czcigodni Bracia Kapłani! 
Drogie Siostry życia konsekro-
wanego! 
Kochani Rodzice i Rodzeństwo 
Alumnów! 
Drodzy Bracia Diakoni i Alum-
ni, zwłaszcza Alumni roku III, 
mający za chwilę przyjąć dar 
stroju duchownego!

Z historii Kościoła wie-
my, że zanim Sobór Try-

dencki wydał dekret nakazu-
jący tworzenie seminariów 
duchownych, przygotowanie  
do kapłaństwa dokonywało 
się znacznie prościej niż dzi-
siaj. Jeżeli kandydat wstąpił do 
zakonu, o jego wykształcenie 
i przygotowanie do święceń 
troszczyła się zakonna wspól-
nota. Natomiast kandydaci do 
służby diecezjalnej mieli z re-
guły, jakbyśmy to dzisiaj po-
wiedzieli, indywidualny tok 
studiów.

Chodzili do szkoły para-
fialnej, poznali nieco teologii 
w szkole katedralnej, nauczyli się 
czytać po łacinie. Właściwym 

Homilia wygłoszona w kościele  
seminaryjnym 23 listopada 2013 roku  
z okazji przyjęcia stroju duchownego 
przez alumnów III roku

seminarium był dla nich po-
byt w parafii, u doświadczonego 
proboszcza. Od niego uczyli się 
odprawiania Mszy Świętej, spra-
wowania sakramentów, naby-
wali doświadczenia duszpaster-
skiego. Duchowość proboszcza 
wpływała zasadniczo na ich for-
mację duchową. Na jego wnio-
sek biskup udzielał im święceń 
kapłańskich.

Biblijny prototyp takiego 
seminarium znajdujemy w dzi-
siejszym pierwszym czytaniu, 
wziętym z Pierwszej Księgi Sa-
muela. Porównując szkołę He-
lego, kapłana Starego Przymie-
rza, do seminarium, musimy 
sobie zdawać sprawę z daleko 
idących różnic. Niemniej jed-
nak każde współczesne semi-
narium, także nasze trzechse-
tletnie lubelskie, może się od 
tego biblijnego „seminarium” 
wiele nauczyć.

Dziwne to „seminarium”. 
Widzimy w nim tylko jednego 
alumna i jednego wychowaw-
cę. Ponadto okazuje się, że Sa-
muel nie przyszedł do Helego 
z własnej woli. W pierwszym 
rozdziale Księgi czytamy, że 
jego matka, Anna, postanowi-

ła ofiarować młodego Samuela 
na służbę Panu Zastępów. Ro-
dzice powędrowali wraz z sy-
nem do sanktuarium w Szilo, 
złożyli ofiarę Panu, a Anna po-
wiedziała do Helego: „O tego 
chłopca się modliłam i speł-
nił Pan prośbę, którą do Nie-
go zanosiłam. Oto ja oddaję 
go Panu. Po wszystkie dni, jak 
długo będzie żył, zostaje odda-
ny na własność Panu”. Ofiaro-
wawszy Syna, Anna wyśpiewała 
wspaniałą pieśń dziękczynienia 
na cześć Pana. Echem tej pieśni 
Anny jest w Nowym Testamen-
cie Pieśń Maryi, Magnificat.

Czytamy w Księdze Samu-
ela, że rodzice regularnie od-
wiedzali swojego syna w „se-
minarium” w Szilo. Przy okazji 
składali Bogu ofiarę. Było to 
wówczas centralne sanktu-
arium Izraela, w którym prze-
chowywano Arkę Przymierza. 
Jeszcze bowiem nie nadeszły 
czasy, w których Dawid zdo-
był Jerozolimę, a jego syn Salo-
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mon wybudował w niej wspa-
niałą świątynię.

Matka Samuela szyła mu 
co roku płaszcz, a Samuel speł-
niał liturgiczne posługi ubra-
ny w lniany efod. Odwiedzając 
syna rodzice z radością słu-
chali o jego postępach, o tym, 
że coraz bardziej podobał się 
Bogu i ludziom.

Myliłby się jednak ten, kto 
by uważał, że to matka Samu-
ela miała powołanie do służby 
Bożej, a nie on sam. Bóg bo-
wiem wybrał Samuela, jeszcze 
zanim się począł w łonie mat-
ki. Chciał, aby w trudnym dla 
Izraela czasie zajaśniała cha-
ryzmatyczna postać, człowiek 
czystego serca, wierny Bogu 
i cieszący się Jego wiernością. 
Pan Bóg bardzo ceni wolność 
człowieka. Woła, ale nie zmu-
sza. Nie jest mu miły przymu-
szony pacierz, nie chce mieć 
proroków czy apostołów przy-

muszonych jakimikolwiek oko-
licznościami. Nawet gdy mówi 
zdecydowanie: „Pójdź za Mną”, 
zawsze czeka na wolną decyzję 
człowieka.

Jego delikatność widać 
w dzisiejszej Ewangelii. Do 
uczniów Jana, którzy nieśmia-
ło za Nim idą, zwraca się z za-
chęcającym pytaniem: „Czego 
szukacie?”. A na pełne zakło-
potania słowa: „Rabbi, gdzie 
mieszkasz?” odpowiada zapra-
szająco: „Pójdźcie a zobaczy-
cie”. Ta wizja lokalna u Pana 
Jezusa musiała się głęboko za-
pisać w sercach uczniów. Św. 
Jan Ewangelista pamięta po 
kilkudziesięciu latach, że było 
to około godziny dziesiątej, 
czyli o czwartej po południu – 
według naszego czasu.

Podobnie było w przypad-
ku młodego Samuela. Kiedy 
na tyle dorósł, że mógł podjąć 
wolną, osobistą decyzję, Bóg 
sam postanowił do niego prze-
mówić. I wtedy w przedsion-
kach Domu Pańskiego w Szilo 
rozległo się donośne wołanie: 
„Samuelu! Samuelu!”.

Wiemy ze Starego Testa-
mentu, że „seminarium” w Szi-

lo miało swoje trudności i pro-
blemy. Wybryki synów Helego 
budziły zgorszenie w całej oko-
licy. Ale mimo to udało się 
stworzyć atmosferę ciszy i sku-
pienia, w której można było 
dosłyszeć głos Pana, odróżnić 
ten głos od głosów świata.

Heli kochał Samuela jak 
syna i tak go traktował. Zwłasz-
cza że ze swoich własnych sy-
nów nie miał pociechy. A Samu-
el szanował Helego i troszczył 
się o niego. Kiedy musiał mu 
powiedzieć przykre słowa, ja-
kie usłyszał od Pana, uczynił to 
z wielką delikatnością. Był wo-
bec niego do końca szczery. Pa-
miętał przestrogę mistrza, za-
pisaną w tym samym drugim 
rozdziale Pierwszej Księgi Sa-
muela: „Niczego przede mną 
nie ukrywaj! Niechaj ci Bóg to 
uczyni i tamto dorzuci, gdybyś 
ukrył coś przede mną ze słów, 
które do ciebie powiedział”.

Samuel zdaje sobie sprawę, 
że to co się wydaje być Bożym 
wołaniem, może mieć charak-
ter ludzki. Ma pokorną świa-
domość, że nie zna jeszcze do-
statecznie słów Pana i że słowo 
Pańskie nie zostało mu jesz-
cze objawione. Że potrzebna 
mu jest rada doświadczone-
go człowieka i Bożego kapła-
na, dziś mówimy: głos i osąd 
Kościoła. Przyjmuje poucze-
nie Helego, który doszedł do 
wniosku, że to sam Bóg mówi 
do chłopca i poleca mu odpo-
wiedzieć: „Mów Panie, bo słu-
ga Twój słucha”.

„Mów, Panie, bo sługa Twój 
słucha” – powtarza jak echo Sa-

pan bóg bardzo 
ceni wolność 
człowieka. 
Woła, ale nie 
zmusza.
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muel. I tak zaczyna się przepięk-
ny dialog Wołającego z powo-
łanym, dialog, który trwa przez 
całe długie życie Samuela.

„Mów Panie, bo sługa Twój 
słucha” – to istota całej forma-
cji seminaryjnej – niezależnie 
od epoki i miejsca, niezależ-
nie od tego, czy w seminarium 
jest tylko jeden alumn czy jest 
ich stu.

Nasze modlitwy są często 
wielomówstwem, tak jakby-
śmy zapominali, że Bóg dosko-
nale wie, czego nam potrzeba, 
zanim Go poprosimy. Modli-
twa jest mową serca, a serce 
nie wypowiada nigdy niepo-
trzebnych słów. W dojrzałym 
spotkaniu dwóch kulturalnych 
osób z reguły mówi więcej ten, 
kto ma więcej do powiedzenia. 
Mod litwa to spotkanie z Bo-
giem, o którym wiem, że mnie 
kocha, że mnie wezwał i że ma 
mi tysiąc razy więcej do powie-
dzenia niż ja Jemu.

Ostatnie zdanie z przeczy-
tanego dziś fragmentu historii 
Samuela brzmi: „I nie pozwo-
lił żadnemu słowu jego upaść 
na ziemię”. Podmiotem tego 
zdania może być i Bóg i Samu-
el. Kontekst sugeruje, że to Bóg 
nie pozwolił upaść żadnemu 
słowu. Ale odnieśmy to zda-
nie także do Samuela, bo bar-
dzo dobrze charakteryzuje jego 
życie.

Samuel nie pozwolił żad-
nemu słowu Boga upaść. Żad-

ne z ziaren słowa Bożego skie-
rowanego do niego nie padło 
na drogę ani między osty czy 
ciernie. Wszystkie padły na ży-
zną rolę jego serca i przynio-
sły obfity owoc. Samuel stał się 
dla Izraela uosobieniem kapła-
na i proroka, i sędziego. Stanął 
na początku ery Dawida tak jak 
później Jan Chrzciciel u progu 
ery mesjańskiej.

Postawa życiowa Samuela 
stanowi najwspanialsze świa-
dectwo o szkole, jaką prze-
szedł w domu Helego. Klu-
czem do sukcesu jego misji są 
słowa, które streszczają istotę 
jego postawy: „Mów, Panie, bo 
Twój sługa słucha”.

Drogi Bracie w powoła-
niu, przyjmujący dziś strój du-
chowny! Ten strój cię zobo-
wiązuje. Ten strój stawia ci 
wymagania. Skoro przyjmu-
jesz strój duchowny, musisz 
coraz bardziej stawać się czło-
wiekiem żyjącym według du-
cha. Jeżeli potrafisz prawdzi-
wie uciszyć się, usłyszysz, że 
Bóg woła Cię codziennie po 
imieniu. Odpowiadaj mu jak 
Samuel: „Mów, Panie, bo słu-
ga Twój słucha”. I zamień się 
w słuch. I nie pozwól żadnemu 
słowu Boga upaść na ziemię.

„mów, panie, 
bo sługa Twój 
słucha” – to 
istota całej  
formacji  
seminaryjnej.
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Cóż mogę powiedzieć po 
tych latach rozeznawania 

powołania, a potem formacji? 
Że powołanie jest jak wino – 
dojrzewa powoli, z czasem na-
biera mocy. Dziś nie uderza 
do głowy jak na początku, bo 
nie jest uczuciem. Jest decyzją 
na relację, którą kształtujemy 
obaj: Jezus i ja.

Powołanie pomaga czło-
wiekowi wyzwolić się, ale 
wcześniej trzeba wyzwolić 
powołanie. Pragnienie przy-
gody nosi w sobie każde serce. 
Już papież Paweł VI, w swoim 
słowie na dzień powołań, całe 
życie ludzkie określił jako „wiel-
ką przygodę miłości Bożej”.

Słowniki podkreślają w po-
jęciu przygody dwie cechy: nie-
codzienność i tajemniczość. 
Nieznane zawsze kusiło i kusi 
człowieka swą zagadkowością, 
wyzwalając w nim niespożytą 
energię odkrywcy. Na głos ry-

Powołanie jak wino

zykownej przygody człowiek 
odpowiada śpiącym w nas pę-
dem do przekroczenia wszel-
kich barier rzeczywistości i chę-
cią wyjścia poza siebie w krainę 
niespełnionych snów i marzeń. 
Właściwie każdy człowiek sze-
roko otwiera serce na wyma-
rzony przez siebie ideał, chcąc 
w końcu jakoś i kiedyś spojrzeć 
mu w oczy i zmierzyć z nim 
swe siły. Tęsknota niesie ludz-
ką wyobraźnię nie tylko wszerz 
i w dal, ale podnosi ją w górę 
i zatapia w głąb.

Odkrywamy swoje wnę-
trze, by odnaleźć w nim nie-
znane siły, uporządkować cha-
os spraw, pogodzić rozbieżność 
naszych zainteresowań i pra-
gnień, wytyczyć linię życia, pro-
wadzącą w górę do upatrzonego 
celu albo też podnieść się przez 
wiarę do tajemnic Boga i przy-
szłego życia, wniknąć w rzeczy-
wistość łaski i chrześcijańskie-
go przeznaczenia – to również 
wielka przygoda, nazywana czę-
sto przez nas powołaniem.

Powołanie, jak każda przy-
goda, stawia nas w obliczu nie-
znanego życia i tajemniczej 
przyszłości. Już sam fakt poja-
wienia się powołania w formie 
niepokojącej myśli, niecierpli-
wej tęsknoty i upartego po-
ciągu ku nieznanej drodze jest 
przedsmakiem wielkiej przy-

ks. Paweł Bartoszewski  
     prefekt

gody. Wewnętrzne zmagania 
towarzyszące powołaniu są 
ceną, którą płacimy za jego au-
tentyczność, natomiast pew-
ność powołania jest zawsze 
pewnością wiary.

Bóg przygotował dla nas 
ekscytujący, cudowny plan – 
pragnie, abyśmy przeżyli nasze 
życie w szczęściu, wewnętrz-
nej wolności i miłości – i za-
prasza do tej „wielkiej przygo-
dy miłości…”

Powołanie jak wino
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Bóg wzywa każdego. To 
pewne. Kwestia – czy czło-

wiek rozpozna Boże wołanie? 
Jednych wzywa do małżeń-
stwa, innych do kapłaństwa, 
kogoś do życia w samotno-
ści. Ktoś zostaje lekarzem, ktoś 
księdzem, ktoś nauczycielem; 
ktoś pracuje fizycznie, inny 
spełnia się przy biurku. I za-
wsze jest z nimi Bóg. Zawsze.

Ja w swoim życiu odkrywa-
łem Boga stopniowo. Żeby dojść 
do tego, czego On ode mnie 
oczekuje, potrzeba było lat. 
Tak się jakoś złożyło, że zawsze 
byłem blisko ołtarza w koś- 
ciele. Najpierw z pobożnymi 
rodzicami, później jako przy-
kładny ministrant z przepisowo 
złożonymi rączkami i „zacze-
ską” na prawą stronę. Wreszcie 
zostałem lektorem, który naj-
pierw dukał, później burczał, 
a na końcu sypał iskry Bożego 
słowa z ambony. Jednak bycie 
przy ołtarzu nie zawsze idzie 
w parze ze rozumieniem tego, 
co się na nim dokonuje.

Chciałem być najlepszy: 
czy to w szkole (tam nie mia-
łem wyboru, bo jako dziecko 
nauczycielskie musiałem pra-
cować za dwóch, żeby nikt mi 
nie zarzucił ocen po znajomo-
ści, a żaden z nauczycieli nie 
wyolbrzymił sprawy w prywat-
nej rozmowie z moją mamą), 

Tworzyć relację  
z Bogiem

czy na boisku (szło mi to opor-
nie), czy w grach komputero-
wych itd. Chciałem błyszczeć, 
a w dzieciństwie człowiek 
nie musiał się silić, by to ro-
bić. W kościele też błyszcza-
łem, mimo że kompletnie nie 
miałem pojęcia, o co w tym 
wszystkim chodzi.

I tak można przeżyć życie. 
A raczej je „przewegetować”. 
Znajomi się skończą, praca 
się skończy, a człowiek, który 
harował na własny PR, zosta-
nie sam w poczuciu bezsensu. 
Chyba, że odkryje Boga.

W życiu nic nie dzieje się 
przypadkowo. Ludzie, których 
spotykamy na swojej drodze, 
sytuacje których doświadcza-
my, sukcesy i niepowodzenia – 
wszystko czemuś służy. Podpi-
suję się pod tą tezą i myślę, że 
wszystko, co działo się w ciągu 
mojego prawie 27-letniego po-
bytu na świecie, jest Bożym za-
mysłem i niepowtarzalną lek-
cją daną przez Pana.

Jego obecność zacząłem 
dostrzegać najpierw dzię-
ki rodzicom. Moja mama za-
wsze była blisko kościoła, jej 
ojciec za życia był organistą, 
jej brat do tej pory gra na or-
ganach w kościele. Mój tata 
mieszkał naprzeciwko kościo-
ła. Oboje od samego począt-
ku tłumaczyli mi i co najważ-

niejsze – świadczyli życiem, 
jak ma wyglądać niedziela, jak 
ma wyglądać dzień oddawa-
ny Bogu. Pierwsi katecheci, 
szczególnie w nauczaniu po-
czątkowym, swoim postępo-
waniem ukazywali i cierpli-
wie wykładali podstawy wiary 
chrześcijańskiej. Dzięki nim 
właśnie mogłem dostrzec, że 
Bóg jest i działa.

Maciej Molicki  
alumn III roku



Tworzyć relację z Bogiem 57

Jako ministrant i lektor 
byłem zawsze blisko para-
fii. Solidną pracę w formowa-
niu naszej Służby Ołtarza wy-
konywali księża wikariusze 
w parafii pw. św. Jadwigi Kró-
lowej w Janowie Lubelskim, 
gdzie angażowałem się w ży-
cie i służbę. Wspólne zainte-
resowania (oczywiście sport) 
prowadziły do zacieśniania 
więzi. Wtedy w odpowiednim 
momencie kapłan mógł wkro-
czyć z ewangelizacją. Nie z na-
chalnym bombardowaniem 
i siłowym werbowaniem do 
seminarium. Z ewangeliza-
cją. Z ukazywaniem Boga 
na progu naszej dorosło-
ści.

Wtedy zacząłem się na-
prawdę i na poważnie zasta-
nawiać nad rolą Boga w moim 
życiu. To że JEST, wiedziałem 
wcześniej. Ale sama świado-
mość nie wystarczy. W koń-
cu także złe duchy wiedzą, że 
JEST. I drżą.

Myśli o poświęceniu się 
Bogu zaczęły mi towarzyszyć 
w wieku ok. 14–15 lat. Wte-
dy młody człowiek dokonuje 
swoich pierwszych wyborów. 
Teraz to wydaje się błahe, ale 
wtedy śmiertelnie poważnie 
traktowało się wybór szkoły 
średniej, profilu klasy (w koń-
cu jako humanista i przyszły 
dziennikarz – mój wymarzo-
ny zawód – nie pójdę do kla-
sy o profilu matematycznym) 
i osób, z którymi tworzy-
ło się więzi. Wtedy też pierw-
szy raz byłem zupełnie poważ-
nie zakochany. Pan Bóg musi 

mieć niesamowicie dużo cie-
pła w sobie, gdy pozwala czło-
wiekowi w wieku 15 lat prze-
żywać uczucie rodem z filmów 
i snuć plany na całe życie. To 
może i zabawne, ale uczy wiele 
– uczy poznawać siebie, drugą 
osobę i to co można tej osobie 
dać, gdy będąc na ziemi buja 
się równocześnie w obłokach. 
To dar od Boga.

Zawsze kiedy spotykałem 
się z dziewczętami, kobieta-
mi i zaczynałem snuć wizje ży-
cia (oczywiście wspólnego), to 
mimo wszystko jedną z opcji 
pozostawało kapłaństwo. My-
ślałem, że to przez moją obec-
ność w kościele w niedzielę 
i w dni powszednie. Jako lektor 
dużą część życia przeznacza-
łem kościołowi. Poważniejsze 
myśli zaczęły mi przyświecać 
pod koniec szkoły średniej, 
gdy wielu podejmuje najważ-
niejsze decyzje w życiu.

Bez większego przekona-
nia, ale jednak gotów byłem 
wstąpić do seminarium du-
chownego. Przygotowałem 

w tajemnicy przed rodziną 
komplet dokumentów, skon-
taktowałem się z moim księ-
dzem katechetą, który miał 
mnie zawieźć do seminarium. 
I wymiękłem.

W nocy nie mogłem spać. 
Bałem się, jak nigdy dotąd. 
Czułem wewnętrzny opór, 
sprzeciw, panikę. Zadzwo-
niłem, aby odwołać cały wy-
jazd, gotów usłyszeć jedną 
z najpoważniejszych „telefo-
nicznych homilii karcących” 
w moim życiu. I tu przeży-

łem zaskoczenie, bo ksiądz 
okazał mi mnóstwo zro-
zumienia i dodał otuchy. 
„Możesz pójść na studia, 
zobaczyć jak to wygląda. 
Postudiować rok, a może 

i do końca. Pan Bóg, jeśli 
cię zechce w kapłaństwie, to 

się o ciebie i tak upomni”.
Nie muszę puszkować swo-

jego życia w wieku 19 lat, jeśli 
tego nie chcę – pomyślałem. 
I poszedłem na studia. Dosta-
łem się na Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Politycz-
nych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Brzmi dumnie, ale po 
ludzku zwie się to politologia. 
Kierunek o wszystkim i o ni-
czym? Nic bardziej mylnego. 
Miejsce studiowania ma ol-
brzymie znaczenie, bo w Ma-
łopolsce jest zdecydowanie 
więcej możliwości wybicia się 
humanistów niż w Lublinie. 
Smutna prawda, ale prawda. 
To pokazują losy moich kole-
gów i koleżanek. Dlatego i ja 
na pięć lat zaszyłem się w Kra-
kowie, który wydał mi się naj-
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lepszym miastem pod słońcem 
i nigdy chyba nie zmienię tego 
zdania.

Poznałem grupę fanta-
stycznych ludzi, wiele niesa-
mowitych miejsc, zobaczyłem 
jak wygląda od środka najlep-
sza uczelnia w Polsce i moż-
na by tak długo wymieniać. 
Zastanawiałem się tylko, co 
Bóg chce ze mną zrobić, sko-
ro z małej lubelskiej mieściny 
(z Janowa Lubelskiego) rzu-
cił mnie na głęboką wodę, 
w której nie raz się podtapia-
łem albo płynąłem beztrosko 
z jej prądem studenckiego ży-
cia w różnych jego wymiarach, 
także i tych, o których wiedzia-
łem, że prowadzą na manow-
ce. Czego Ty Boże ode mnie 
chcesz? – pytałem czasem 
wpółprzytomny.

Bóg chciał mnie czegoś 
nauczyć. Wyrwać z mojej „au-
tomatycznej codzienności” 
i pozwolić myśleć samodziel-
nie. Tak mi się wydaje. Tra-
fiłem do Dominikańskiego 
Duszpasterstwa Akademic-
kiego „Beczka” prowadzonego 
wówczas przez o. Adama Szu-
staka. Człowiek z niesamowi-
tą charyzmą, żywo świadczą-
cy o Bogu, który jest i który 
działa. Złożyło się jednak tak, 
że nie uczęszczałem regular-
nie na spotkania, bo dostałem 
wymarzona pracę – zostałem 
dziennikarzem sportowym. 
Bóg sprawił jednak, że pomi-
mo zajęć na uczelni i pracy 
przeważnie w weekendy, za-
wsze jakoś umiałem wygospo-
darować czas na Eucharystię. 

To mnie trzymało mocno i to 
jest Jego największy dar.

Na przełomie III i IV roku 
studiów wróciły mi myśli o ka-
płaństwie. Spotykałem się wte-
dy ze wspaniałą dziewczyną 
i znów doświadczałem tego 
rozdarcia. I nikt znowu nie 
chciał za mnie podjąć decyzji. 
Chodziłem z myślą, że będę to 
musiał zrobić sam. Ten wybór 
mnie przerażał, ale nie chcia-
łem traktować ani semina-
rium, ani mojej sympatii jako 
trampolin, z których się odbi-
ję w razie niepowodzenia przy 

pierwszym skoku. Pod koniec 
IV roku podjąłem jasną decy-
zję, którą zakomunikowałem 
rodzinie i najbliższym. Łatwo 
nie było. 

Spodziewałem się ulgi, tego 
przysłowiowego zejścia powie-
trza, ale nic bardziej mylne-
go. Pod koniec studiów dosta-
łem lepszą propozycję pracy, 
a mój promotor pracy magi-
sterskiej jasno zasygnalizował, 

że mógłbym zostać na uczelni. 
Pytałem Boga, czy to jakiś żart. 
A On oczywiście z uśmiechem 
dał mi do zrozumienia, że co-
kolwiek zrobię, On zawsze bę-
dzie przy mnie. Czy to w semi-
narium, czy to w małżeństwie, 
czy gdziekolwiek indziej. Do-
tarło do mnie, że to nie ja 
mam realizować plan narzuco-
ny z góry przez jakieś schema-
ty, ale to Bóg wkroczy w życie, 
które wybiorę. Wybrałem ka-
płaństwo.

Kapłaństwo to nie sielan-
ka. Seminarium duchowne, to 

nie jest miejsce oderwane od 
rzeczywistości, gdzie wszyscy 
poważnie chodzą ze złożony-
mi rączkami, ładną grzywką 
i błyszczą sami przed sobą. Fo-
kus z Paktofoniki rapował kie-
dyś: „razem z chłopakami po 
mieście chodzimy kilkanaście 
centymetrów ponad chodni-
kami…” Mimo że seminarium 
jest odgrodzone murami od 
miasta, potrafi sprowadzać na 
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ziemię. Pierwsze tygodnie były 
dla mnie koszmarne, dziwne. 
Zastanawiałem się, co też ta-
kiego narobiłem, że się tu zna-
lazłem. Ale klęcząc na jednej 
z adoracji pomyślałem sobie: 
„Panie Boże, ja się wyłączam, ja 
oddaję stery, bo nie mam poję-
cia, jak to wszystko prowadzić. 
Ty kieruj”. Pan Bóg chyba tylko 
na to czekał.

Jestem na III roku. Taki ze 
mnie „świeżak” po przyjęciu 
sutanny. Dzieje się dużo, czas 
płynie szybko. Trzeba tylko się 
pilnować, żeby go nie przepu-
ścić przez palce. A jak pokazuje 
życie i puste kościoły – można 
tak zrobić, niestety. Gdybym 
miał krótko podsumować to, 
co się działo w moim życiu, co 
mnie doprowadziło do semi-

narium duchownego, to odpo-
wiedziałbym, że to był żmudny 
proces, w którym tworzyłem 
relację z Bogiem i tworzę ją 
nadal, tak jak każdy z tych kil-
kudziesięciu facetów mieszka-
jących razem pod tym samym, 
seminaryjnym dachem. Bywa 
wesoło, bywa poważnie, bywa 
dołująco. Ale jest Bóg – i On tu 
jest najważniejszy.


