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OD REDAKCJI

Pupilla oculi
Alumn Marek Grochocki, rok III 
Redaktor naczelny

Ciężko opisać – zwłaszcza gdy nie jest 
się okulistą czy biologiem – anatomiczną 
budowę oka, nie mówiąc już o tłumaczeniu 
złożonych procesów, które zachodzą, by 
człowiek mógł ostro widzieć. Gdyby jednak 
wrócić pamięcią do szkolnych zajęć z biolo-
gii, okazałoby się, że takie pojęcia jak spo-
jówka, rogówka, tęczówka, soczewka czy 
źrenica są nam dobrze znane. Co niektóry 
będzie też pamiętał, że funkcją – przykłado-
wo – źrenicy jest dozowanie ilości światła 
wpadającego do wnętrza gałki ocznej, a co 
za tym idzie, zmniejsza się ona lub zwiększa 
w zależności od zmian oświetlenia. Oznacza 
to również, że musi być nadzwyczaj wraż-
liwa, co zresztą podpowiada nam nasze 
doświadczenie.

Zdaję sobie z tego sprawę, drogi Czy-
telniku, że – jeśli dotąd tego jeszcze nie 
zrobiłeś – właśnie zadajesz sobie pytanie, 
dlaczego o tym piszę. Zapewne narzuca 
się w tym momencie skojarzenie z okład-
ką tego numeru. Przedstawia ona oko, 
w którym odbija się scena z seminaryjnej 
kaplicy: jest poranek szóstego czerwca bie-
żącego roku, rozpoczyna się msza święta, 
której przewodniczy ksiądz biskup Ryszard 

Kasyna. Na kazaniu powiedział on za Janem 
Pawłem II, że „seminarium jest pupilla oculi 
(źrenicą oka) biskupa”. 

Tę metaforę rozumieć można na dwa 
sposoby. Skoro źrenica jest wrażliwa, to po-
winna być ona chroniona przed bodźcami 
zagrażającymi z zewnątrz. Nie jest niczym 
zaskakującym, że także seminarium jest 
podatne na różne negatywne zjawiska, 
które obserwujemy we współczesnym 
świecie. Jednocześnie ponieważ pozostaje 
ważne dla biskupa, ten bardzo się o nie 
troszczy – można powiedzieć, że strzeże je 
jak źrenicy oka.

Drugie znaczenie dotyczy funkcji, jaką 
źrenica pełni wobec oka. Będąc wrażliwą 
na światło, zmienia się ona w zależności od 
jego natężenia. Pomińmy proporcje ilości 
światła do średnicy tej centralnej części 
oka, a skupmy się jedynie na tym, że to, na 
co skierowane jest oko, powoduje zmianę 
w jego strukturze anatomicznej, zmianę 
wielkości źrenicy. Analogicznie, decydujący 
wpływ na seminarium jako wspólnotę osób 
rozeznających swoje powołanie ma to, na co 
ukierunkowują one swój duchowy wzrok.
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Kalkulacja 
czy zawierzenie?
Alumn Marek Grochocki, rok III

WYWIAD „SPOJRZEŃ”

Rozmowa z księdzem biskupem Arkadiuszem Okrojem na temat wyboru drogi 
powołania, wątpliwości, które może mieć rozeznający, i o tym, jak pośród nich 
zyskać pewność.

Wybór drogi kapłańskiej czy zakonnej 
jest wyborem na całe życie. Decyzja ta jest 
nieodwołalna i niesie za sobą ogromne 
konsekwencje życiowe. Wiąże się z nią cię-
żar i odpowiedzialność. Czy taki obraz nie 
jest zbyt przytłaczający, a nawet odstrasza-
jący dla młodego człowieka rozeznającego 
swoją życiową drogę? Zwłaszcza wobec 
innych – wydawać by się mogło, korzyst-
niejszych – propozycji dzisiejszego świata, 
który zdaje się nie kłaść nacisku na stałość 
i odpowiedzialność.

Zadane w ten sposób pytanie sugeruje, 
że to ja dokonuję wyboru. W związku z tym 
powinienem decyzję poprzedzić kalkulacją, 
zbadać, czy udźwignę ciężar i odpowiedzial-
ność, rozpatrzeć różne propozycje, wybrać 
tę, która jest najkorzystniejsza.

Tymczasem moim zdaniem sprawa ma 
się zupełnie inaczej. Tu nie działa mental-
ność merkantylna. Ja wierzę w Boga, który 
jest osobą. Mnie, osobę wymyślił, ma wobec 
mnie konkretne plany, marzenia. Obdarzył 

mnie wolnością, ponieważ mnie kocha. 
Mogę tę miłość zignorować, odrzucić i żyć 
po swojemu. Wtedy zostaje mi świat z jego 
merkantylną mentalnością i kalkulacją: jak 
najwygodniej, najmniej boleśnie przeżyć 
doczesność. Tymczasem przecież nie do 
tego zostałem powołany. Skoro wierzę, że 
wymyślił mnie Ten, który jest Miłością, Mą-
drością, Prawdą, Sensem – moim zadaniem 
jest nawiązać z Nim relację. Stanąć w praw-
dzie i rozpocząć rozeznanie, którego celem 
jest mądry wybór miłości, który zapewni 
mi poczucie, że moje życie nabrało sensu. 

Przypomina to trochę rozeznawanie 
powołania do małżeństwa.

Początkiem wyboru drogi małżeńskiej 
jest spotkanie z osobą. Najpierw doko-
nuje się ono w sferze poznawczej. Dzięki 
zmysłom dochodzą do mnie informacje 
pozwalające mi ocenić czy ta osoba jest dla 
mnie interesująca czy nie. Jeśli w spotkaniu 
doświadczam zauroczenia pięknem osobo-
wości spotkanej osoby – doświadczenie to 
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ożywia moje serce – sferę emocjonalną, ro-
dzi fascynację, która przemienia moje życie. 
Staram się o to, by jak najwięcej wiedzieć 
o spotkanej osobie. Jeśli ta wiedza potęgu-
je moją fascynację – nikt nie musi mnie 
przekonywać, że warto swe życie powierzyć 
osobie, o której wiem, że ją kocham. Nie kal-
kuluję, nie ważę ciężarów – jeśli będę miał je 
podjąć – uczynię to z radością, bo kocham. 

Z powołaniem do kapłaństwa czy życia 
konsekrowanego jest chyba podobnie…

Początkiem jest zawsze doświadczenie 
osobowego spotkania z Bogiem. Jeśli dzięki 
temu, co o Nim powiedziały mi zmysły, ro-
dzi się w moim sercu fascynacja, poczucie, 
że doświadczenie to otworzyło mnie na 
Miłość, która nadaje sens mojemu życiu – 
to z pewnością dobry początek rozeznania 
swego powołania.

Doświadczenie uczy jednak, że mimo 
to może się pojawić obawa o to, czy przy 
podejmowaniu takiej decyzji nie popełni 
się pomyłki.

Pomyłki rodzą się tam, gdzie nie ma 
prawdy – gdzie prawda jest zniekształcona 
przez lęk lub brak zaufania. Jeśli rozeznaję, 
że Bóg mnie powołał, to nie mogę nie ufać 
Jego Słowu. Jego Słowa mają moc sprawczą. 
Ja mam otwierać się na mówienie Boga. 
Moim zadaniem jest troska o więź z Tym, 
który mnie zafascynował – sprawił, że znik-
nął lęk, niepewność, pojawiło się poczucie, 
że On nadaje sens temu, co robię. 

Na czym tak naprawdę polega ta więź? 
Czy chciałby Ksiądz Biskup rozwinąć tę 
myśl?

Należałoby najpierw zrozumieć strate-
gię Jezusa. On rozpoczynając realizację swej 
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misji zbawczej wyrzekł się wszystkiego, co 
mogłoby zniekształcić jej realizację. Wy-
rzekł się nawet swojej woli, a więc swoich 
projektów, pomysłów. Nie mając nic swo-
jego – dysponował nieograniczoną mocą 
Tego, który Go posłał, Ojca Niebieskiego. 
I mocą tego, który Go posłał – uzdrawiał, 
wyrzucał złe duchy, przywracał życie.

Tę strategię musieli zrozumieć Aposto-
łowie. Najpierw zafascynowali się osobo-
wością swego Mistrza. Byli z Nim. Słuchali, 
kształtowali nie bez trudności swą mental-
ność na podobieństwo mentalności swego 
Mistrza. Ale dopiero po Pięćdziesiątnicy sta-
li się Apostołami. Podjęli misję Tego, który 
ich wybrał, uformował, obdarzył swym Du-
chem, posłał. Apostołowie wiedzieli, że nie 
siebie mają w świecie lansować. Oni w imię 
swego Mistrza, Jezusa Chrystusa, złe duchy 
wyrzucali, uzdrawiali, życie przywracali. 

Dotyczy to wszystkich powołanych 
kontynuujących misję Apostołów. Traf-
nie to ujął w swoim czasie kardynał Josef 
Ratzinger: „Kapłan spełnia swoją funkcję 
bynajmniej nie dlatego, że ma po temu 
szczególne wrodzone zdolności lub że spra-
wia mu to przyjemność albo przynosi zysk. 
Przeciwnie, kto przyjmuje ten sakrament 
zostaje posłany, aby dawał to czego sam 
z siebie dać nie może. Aby działał w osobie 
kogoś innego i był jego żywym narzędziem.” 

Jeśli poznam, zaakceptuję strategię 
w ten sposób działającego w moim życiu 
Jezusa – nie muszę się zadręczać możliwo-
ścią popełnienia pomyłki. 

Mogę się jednak zastanawiać, czy ma-
jąc takie a nie inne wady, nadaję się na 
księdza…

Formacja – to powierzanie Chrystusowi 
siebie, swoich zdolności, predyspozycji, 

Domenico Ghirlandaio, „Powołanie Apostołów”, fresk z Kaplicy Sykstyńskiej, 1481
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charyzmatów, ale i swoich ograniczeń, wad, 
grzesznych zniewoleń. To, co zatrzymam 
dla siebie, prędzej czy później zamieni się 
w źródło frustracji. To, co Jemu powierzę – 
dotyczy to również nieuporządkowanych 
przestrzeni mojego życia – On zamieni 
w budulec mojej dojrzałości, dzięki której 
będę wiarygodnie i skutecznie realizował 
swoje powołanie.

Kiedy wydaje mi się, że jestem powo-
łany, skąd mogę mieć pewność, że ta idea 
jest faktycznie Bożym wezwaniem, a nie 
tylko moim własnym pomysłem na życie.

Kapłaństwo to nie realizacja ideolo-
gii. Nie wybieram idei, rozeznaję wolę 
Tego, którego spotkałem, zafascynował 
mnie, bo mnie wymyślił, obdarzył misją, 
powołaniem. 

Jeśli proces rozezna-
nia dokonuję trwając 
bezwzględnie w praw-
dzie – zniknie niepokój, 
pojawi się zaufanie. Owo-
ce decyzji będą z czasem 
potwierdzać prawdzi-
wość mojej odpowiedzi 
na głos Powołującego. 

Rozeznający przyszłą 
drogę życiową szukają 
takiej, która będzie im 
odpowiadała, chcą, żeby 
im się poukładało. Jak 
podejść do tej kwestii w perspektywie 
obecnej kondycji Kościoła?

Wybór powołania nie zakłada poukła-
danego, wygodnego życia. To wybór praw-
dziwego życia. To wybór przygody, zaufania 

Temu, którego nie można kontrolować. 
Jemu trzeba zaufać. A On już zadba o to, 
by życie było nieustannym zadziwieniem, 
zachwytem fantazją Boga, który jest Praw-
dą i pragnie posługiwać się prawdziwymi 
ludźmi. Przestrzenią realizacji powołania 
jest Kościół. Tworzą go ludzie. Każdy wnosi 
do przestrzeni Kościoła swoje charyzmaty, 
dzięki którym innym łatwiej pielgrzymo-
wać, uczestniczyć w procesie, wędrówce 
od niedojrzałości do świętości. Kościół two-
rzymy my, grzeszni ludzie. Bo to przestrzeń 
dla pokornych, a więc nawracających się 
grzeszników.

 Tym niemniej obserwowane ostatnio 
napięcie, związane chociażby z premie-
rą filmu redaktora Sekielskiego, stano-
wi znaczne wyzwanie dla powołanych, 

niezależnie od tego, na 
którym etapie roze-
znawania obecnie się 
znajdują…

Wielką ranę Kościo-
łowi zadają grzeszni-
cy zakłamani, którzy 
trwają w  swym zaśle-
pieniu. I  oczyszczanie 
Kościoła to niezgoda na 
hipokryzję.

Obecna kondycja 
Kościoła jest wielkim 
wyzwaniem dla szla-

chetnych serc rozeznających powołanie. 
Rozeznanie nie polega na przeglądaniu 
się w oczach innych, grzesznych ludzi. 
Rozeznanie powołania to przeglądanie 
się w oczach Tego, który mnie powołuje. 

Wybór powołania 
nie zakłada 
poukładanego, 
wygodnego 
życia. To wybór 
prawdziwego życia. 
To wybór przygody, 
zaufania Temu, 
którego nie można 
kontrolować
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Ks. bp dr Arkadiusz Okroj – ur. 27 maja 1967 r. w Kartuzach. Świę-
cenia kapłańskie przyjął po ukończeniu WSD w Pelplinie 6 czerwca 
1992 r. Był wikariuszem w Drzycimiu i w Wygodzie. Po odbyciu stu-
diów z teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
(doktorat obronił w 2002 r.) w latach 2000-2010 pełnił posługę ojca 
duchowego w pelplińskim seminarium. Był też konsultorem (od 
2006 r.), a następnie przewodniczącym (od 2010 r.) Podkomisji Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekro-
wanego. W latach 2010-2019 był proboszczem parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Kiełpinie. Pośród wielu innych posług pełnił funkcję 
moderatora formacji stałej prezbiterów oraz wykładowcy teologii 
życia wewnętrznego w WSD w Pelplinie. Mianowany przez papieża 
Franciszka biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej święcenia 
biskupie przyjął w Pelplinie 2 marca 2019 r.

Choćby autorytety ludzkie boleśnie się roz-
sypywały – nie może to zniweczyć pragnie-
nia realizacji mojego powołania. Przecież 
nie mam szukać wymówek nie podjęcia 

rozeznania, ale prawdy. Powołuje mnie ten, 
który liczy na mnie, pragnie, bym wzmocnił 
kondycję Kościoła. Jak? Zmieniając człowie-
ka, którego mogę realnie zmienić. Siebie. 
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Różne drogi do świętości
Alumn Patryk Wyka, rok III

Gdybyśmy zapytali, co trzeba zrobić, żeby zostać świętym, usłyszelibyśmy róż-
ne odpowiedzi. Zazwyczaj byłyby one mocno wygórowane i mogłoby się oka-
zać, że mało kto jest w stanie uzyskać świętość. Często myślimy, że świętość 
zdobywa się tylko przez ogromne wyrzeczenia i cierpienia. Wydaje nam się, 
że jest ona zarezerwowana tylko dla kapłanów czy osób konsekrowanych, bo 
ci dużo się modlą, a swoje życie oddali na służbę Bogu. Nic bardziej mylnego!

TEOLOGIA

Świętość z sąsiedztwa
Św. Franciszek Salezy pisał, że „Bóg przy 

stworzeniu świata rozkazał roślinom, by 
każda rodziła owoc według swego rodzaju; 
podobnie nakazuje chrześcijanom, żywym 
roślinom Kościoła, by każdy z nich wydawał 
owoc pobożności według swego stanu i po-
wołania”. Oznacza to, że inaczej wygląda 
droga do świętości kapłana, inaczej zakon-
nika, a inaczej męża czy żony. Powołaniu do 
świętości poświęcona została – napisana 
w zeszłym roku – adhortacja apostolska 
papieża Franciszka „Gaudete et exultate”. 
Papież pisze o tym, że Bóg „chce, abyśmy 
byli świętymi i nie oczekuje, że zadowoli-
my się życiem przeciętnym”. Oczywiście 
– świętość nie jest łatwym zadaniem, ale 
w dążeniu do niej nie jesteśmy sami. Przy-
kłady świętych świadków wiary, których 
życie znamy z Pisma Świętego czy z historii 

naszej Ojczyzny, pokazują doskonale, jak 
ją osiągnąć. Ale Pan Bóg daje nam także 
osoby znacznie bliższe, niekoniecznie be-
atyfikowane czy kanonizowane. To mogą 
być nasi rodzice, nasza babcia czy sąsiadka. 
Z pewnością ich życie nie zawsze było do-
skonałe, ale nawet pośród różnego rodzaju 
przeszkód w dalszym ciągu szli drogą pro-
wadzącą do Boga. Zbyt często zamykamy 
nasze oczy na codzienną świętość obecną 
w rodzicach, którzy z cierpliwością i miło-
ścią wychowują swoje dzieci, w ludziach 
ciężko pracujących, aby utrzymać swoją 
rodzinę, w osobach chorych, w starszych 
zakonnicach, które nadal się uśmiechają. 
Ich wytrwałość w tych codziennych obo-
wiązkach sprawia, że każdego dnia robią 
kolejny krok do świętości. Papież nazywa 
to „świętością z sąsiedztwa” – osób, które 
są wśród nas i są odbiciem Bożego oblicza. 
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Chciejmy być świętymi
Pan wzywa każdego z  nas do życia 

świętego: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem 
święty” (Kpł 11,44; 1P 1,16). Mamy przykłady 
wielu świętych papieży, biskupów, kapła-
nów, zakonników i zakonnic, ale na ołtarze 
zostały wyniesione także święte matki, 
dzieci, a nawet małżeństwa (Joanna Beretta 
Molla, Dominik Savio, Luigi i Maria Quat-
trocchi). Nie powinno nas więc martwić 

to, że niektóre wzory świętości wyglądają 
na wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Świa-
dectwa tych świętych motywują nas i po-
budzają do szukania własnej i specyficznej 
dla nas drogi, którą przygotował nam Bóg. 
Sobór Watykański II wyraźnie powiedział, 
że każdy na swojej drodze powołany jest 
do świętości. Papież Franciszek w swojej 
adhortacji pyta: „Jesteś osobą konsekrowa-
ną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim 

Św. Joanna Beretta Molla z dziećmi
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darem. Jesteś żonaty, albo jesteś mężatką? 
Bądź świętym, kochając i  troszcząc się 
o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. 
Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypeł-
niając uczciwie i kompetentnie twoją pracę 
w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią 
lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie 
ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawu-
jesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro 
wspólne i wyrzekając się swoich interesów 
osobistych”. Wbrew pozorom świętość nie 
wzrasta tylko poprzez wielkie czyny, ale 
właśnie w naszej codzienności, przez małe 
gesty. Papież podaje przykład kobiety, która 
poszła na targ, aby zrobić zakupy. Spotkała 
tam sąsiadkę, z którą zaczęła rozmawiać 
i w pewnym momencie doszło do krytyki. 
Wówczas ta kobieta pomyślała sobie: „Nie, 
nie będę o nikim źle mówić”. To właśnie jest 
krok do świętości. Po powrocie do domu 
jej syn opowiada jej o swoich fantazjach, 
a ona mimo zmęczenia słucha go cierpliwie. 
Kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy jest 
jej ciężko, pamięta o miłości Maryi, bierze 
różaniec i modli się z wiarą. Kolejna ścież-
ka świętości. Wychodząc na ulicę, spotyka 
ubogiego i zatrzymując się, rozmawia z nim 
z miłością. Następny krok. I można tak dalej 
wyliczać kolejne małe kroki na drodze do 
świętości. Najważniejsze jest to, aby każdą 
chwilę naszego życia wypełniać miłością.

Przydatne wskazówki
Istnieje wiele różnych teorii na temat 

świętości, ale tą podstawową jest ta, któ-
ra została nam przekazana przez Jezusa 
w ośmiu błogosławieństwach (por. Mt 5, 

3-12; Łk 6, 20-23). Wprowadzając w życie te 
słowa, możemy kroczyć drogą świętości, 
która da nam prawdziwe szczęście (greckie 
makarioi oznacza „błogosławieni”, ale także 
„szczęśliwi”). A papież mówi, że „szczęśliwy” 
staje się synonimem słowa „święty” i na 
podstawie błogosławieństw podaje osiem 
cech charakterystycznych dla świętego. By-
cie ubogim w sercu; reagowanie z pokorną 
łagodnością; umiejętność płakania z inny-
mi; głodne i spragnione poszukiwanie spra-
wiedliwości; miłosierne postrzeganie i dzia-
łanie; zachowywanie serca w czystości od 
wszystkiego, co plami miłość; rozsiewanie 
pokoju wokół nas; codzienne akceptowanie 
drogi Ewangelii, pomimo że przynosi nam 
ona problemy. Tak właśnie wygląda droga 
do świętości. Nie zawsze będzie ona łatwa, 
a nawet możemy być tego pewni, że gdy 
postanowimy na nią wejść, to spotkają nas 
przeciwności, bo w świecie działa cały czas 
ten, który chce nas z tej drogi zwieść. Jednak 
ufając Panu Bogu, ofiarując się Najświętszej 
Matce, która doskonale wcielała w swoje 
życie błogosławieństwa Jezusa, możemy 
być pewni sukcesu. Niech – zgodnie z radą 
Ojca Świętego – w trudnych chwilach na 
tej drodze „rozmowa z Maryją nas pociesza, 
uwalnia i uświęca. Matka nie potrzebuje 
wiele słów, nie potrzebuje, byśmy zbytnio 
się wysilali, żeby wyjaśnić, co się z nami 
dzieje. Wystarczy ponownie i ponownie 
szeptać: «Zdrowaś Maryjo…»”.

Każdemu, kto chce kroczyć drogą świę-
tości, polecam głębszą lekturę adhortacji 
Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et 
exultate”.
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„Jest to kapłan według 
Serca Mojego…”
Alumn Patryk Ważyński, rok V

Bł. ks. Michał Sopoćko wielokrotnie w swoich publikacjach wskazuje jakie 
powinien mieć cechy kapłan oddany całkowicie Panu Bogu. Wszystko, co opi-
sywał, wdrażał w swoje życie, dlatego nie bez powodu został błogosławionym 
kapłanem Kościoła katolickiego.

TEOLOGIA

Apostoł Miłosierdzia
Dla niektórych znany jako spowiednik 

i kierownik duchowy świętej siostry Fau-
styny Kowalskiej, dla innych znany jako 
Apostoł Miłosierdzia, jeszcze inni uważają 
go po prostu za jednego z błogosławio-
nych Kościoła katolickiego, nie znając 
szczegółów z  jego życia. „Jest to kapłan 
według serca Mojego, miłe Mi są jego wy-
siłki” – tak powiedział o nim Pan Jezus św. 
siostrze Faustynie. Mowa o bł. ks. Michale 
Sopoćce (1888-1975). Nam, jako przyszłym 
kapłanom, powinien być znany jako czło-
wiek, który miał swoje przyzwyczajenia, 
słabości, określone cechy charakteru, lecz 
jednocześnie silną wiarę i gorliwość ewan-
geliczną. Pozostawił po sobie dużo dzieł, jak 
i nauk, z których możemy czerpać. W wielu 
swoich publikacjach oraz w prywatnych 
zapiskach ogromną uwagę zwracał na ka-
płaństwo, które – jak uważał – jest wielkim 

miłosierdziem Bożym dla wszystkich ludzi, 
a przede wszystkim dla samych kapłanów.

Chrystus obecny wśród nas
Zwracał uwagę na kapłaństwo jako sa-

krament, którym „Chrystus Pan jest nadal 
wśród nas fizycznie obecny i obdarza nas 
miłosierdziem”. Nie jest ono czym innym, 
jak ponowieniem i przedłużeniem kapłań-
stwa Chrystusa, który jako Bóg-Człowiek 
składa siebie Bogu w ofierze. Ono więc 
czyni obecnym w Kościele Chrystusa Pana, 
odradza Go w sercach ludzkich przez sakra-
menty święte. 

Ksiądz Michał podkreślał bardzo, że 
„kapłan (…) to nie filozof i wynalazca ja-
kichś systemów filozoficznych, ale włodarz 
Chrystusa i szafarz Jego tajemnic”. Tak 
również pisze o tym św. Paweł i uważa, że 
takie powinno być kapłaństwo.
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Powołanie dzięki miłosierdziu Bożemu
Swoje powołanie kapłańskie zawdzięcza 

miłosierdziu Bożemu, jak pisał to w swo-
im „Dzienniku”. Odczuwał je dość wcze-
śnie, podtrzymywał tę chęć pomimo wielu 
przeszkód, w których na pewno by upadł, 
gdyby litość Boga nie zsyłała pomocy. Wo-
bec tego, gdyby nie odpowiedział na Boże 
wezwanie stałby się – jak to sam stwierdził 
– niewdzięcznikiem.

Twierdził, że kapłanów obowiązuje 
dekalog z podwójnego tytułu: jako ludzi 
i jako przewodników ludu Bożego. Pierwsze 
przykazanie to znać wiarę 
i  ją pogłębiać, natomiast 
drugie to nie lekceważyć 
wiary, praktyk religijnych 
czy nabożeństw, ale być 
żarliwym, dbającym o te 
sprawy kapłanem. 

Apostoł Miłosierdzia 
pisze, że w głoszeniu słowa 
Bożego, w spowiadaniu, 
jak i kierownictwie, ksiądz 
powinien mieć przed oczyma żłóbek (ubó-
stwo), Kalwarię (ofiara) oraz tabernakulum 
(miłość). Aby stać się kapłanem na wzór Je-
zusa, nie powinien tego stracić sprzed oczu. 
Wielokrotnie podkreśla, że kapłaństwo nie 
jest czymś, na co się zasługuje, lecz jedynie 
z miłosierdzia Bożego pochodzi: „Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 
16). Jest to bezmiar miłosierdzia Bożego, 
za które przede wszystkim kapłani mają 
ustawicznie Bogu dziękować.

Kapłan pośrednikiem między Bogiem 
a światem
Pierwszym i głównym zadaniem księ-

dza według ks. Sopoćki jest sprawowanie 
Najświętszej Ofiary. „Nigdzie Kapłan nie 
występuje w takim blasku i majestacie, 
jako pośrednik między Bogiem, a światem”. 
Ścisłe mówiąc, sam Chrystus sprawuje tę 
Ofiarę, czyli On odprawia każdą Mszę świę-
tą. Kapłan jest Jego widzialnym zastępcą 
i jako taki rzeczywiście dopełnia aktu ofia-
ry, przemieniając przez słowo konsekracji 
chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, do-

konując czynności najcu-
downiejszej ze wszystkich, 
gdyż wyłania się z niej sam 
Syn Boży. Zastanawiając 
się nad tym, jaką mocą 
spełnia kapłan te cuda, ks. 
Sopoćko odpowiada, że 
dzieje się to z mocy miło-
sierdzia Chrystusa, który 
przy święceniach udziela 
tej mocy kapłanowi.

Drugim zadaniem jest sprawowanie 
sakramentów świętych, przez które jest 
rozszerzane miłosierdzie Boże. Tu dobroć 
Boża ujawnia się w najwyższym stopniu, 
albowiem grzesznym ludziom – kapłanom 
– powierza takie czynności, których nie 
mogą spełniać nawet aniołowie. Kapłani 
powinni uświadomić sobie to wielkie za-
danie, przypominając słowa biskupa wypo-
wiedziane przy święceniach: „Rozważaj co 
będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz 
dokonywał”. Bł. ks. Michał zauważył, że 
przez księży objawia Bóg swoją potęgę, że 

Bóg grzesznym 
ludziom – 
kapłanom – 
powierza takie 
czynności, 
których nie mogą 
spełniać nawet 
aniołowie
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w chwili chrztu i rozgrzeszenia rozlewa się 
przez kapłanów więcej miłosiernej mocy 
Bożej niż w chwili stworzenia.

Kapłan ustanowiony dla ludzi
Błogosławiony przypomina, że zada-

niem księdza, jak i każdego człowieka, jest 
przede wszystkim poznawać Boga i kochać 
Go ponad wszystko na świecie. Ale ma on 
pamiętać, że jest ustanowiony dla ludzi 
w tym, co do Boga należy, aby składać ofiary 
za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, 
którzy są w  nieświadomości i  błędzie, 
ponieważ i on sam poddany jest słabości. 
I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać 
winien ofiary za grzechy (por. Hbr 5, 1-2).

Podsumowując, ksiądz Sopoćko pod-
kreśla, że księża są na świecie, aby naucza-
li o Panu Bogu, o Jego doskonałościach, 
pośredniczyli w rozdzielaniu Jego miło-
sierdzia oraz zabiegali o cześć dla Boga, 

posłuszeństwo Jego prawom i miłość do Nie-
go. Zobowiązani są do szukania zbłąkanych 
owieczek, a nawet oddania za nich swego 
życia, jeśli byłoby to konieczne. Dobrą radą 
dla nas kleryków jest to, że nad spełnieniem 
tych obowiązków kapłan powinien praco-
wać całe życie i całymi siłami. Wszelka myśl 
nabycia bogactw, zaszczytów lub jakichkol-
wiek dóbr doczesnych ma być od kapłana 
jak najdalej, albowiem najgłówniejszym 
jego zdaniem jest czynić wszystko, aby Bóg 
był znany i kochany przez wszystkich.

Przygotowując artykuł korzystałem 
z następujących pozycji:

Ciereszko H., To czyńcie na Moją pamiąt-
kę, Częstochowa 2010.

Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie 
Boże w duszy mojej, Kraków 2001.

Sopoćko M., Dziennik, Białystok 2015.

Bł. ks. Michał Sopoćko – zdjęcie archiwalne
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Jedna litera 
i niejedno pytanie
Alumn Patryk Wysota, rok IV

„Często zadawane pytania” – takie zakładki bywają nierzadkim widokiem 
w sieci. Niekiedy kamuflują się pod angielskim skrótowcem FAQ (Frequently 
Asked Questions). Dla aniołów bardziej czytelny byłby skrót FPQ (Frequenter 
Positae Questiones). Różni je jedna litera, ale to przecież nic nadzwyczajnego, 
skoro to, co angielskie i anielskie, też różni tylko jedna litera. Natomiast jed-
nym spośród wielu pytań, które zadają osoby myślące o seminarium, dotyczy 
właśnie łaciny – języka aniołów.

ŻYCIE SEMINARYJNE

Jaki przedmiot jest najtrudniejszy? 
Łacina?
W porównaniu z polskim łacina nie jest 

taka trudna. Ma mniej skomplikowaną or-
tografię, mniej grup deklinacyjnych, mniej 
przypadków – więc jeżeli ktoś opanował 
nasz język, to nie taka łacina straszna. A tak 
na poważnie, to są przedmioty, których ma-
teriał jest bardziej obszerny, a zagadnienia 
trudniejsze. Jednak nauka łaciny, zresztą 
jak wszystkich języków obcych, szczególnie 
wymaga systematyczności, co jest pewnym 
obciążeniem.

Jakie języki poznaje się w  ramach 
studiów?
Oprócz wspomnianej łaciny, tok studiów 

obejmuje grekę w dialekcie koine, a więc ję-
zyk Nowego Testamentu. Chętni mogą też 

się zaznajomić z językiem dominującym 
w Starym Testamencie, a więc hebrajskim. 
Te dwa ostatnie wymagają poznania nowe-
go alfabetu, w przeciwieństwie do języków 
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego i włoskiego, które są w ofercie 
studiów. Z powyższej gamy trzeba wybrać 
jeden przedmiot i zaprzyjaźnić się z nim na 
cztery semestry.

Czy naprawdę potrzeba aż sześciu lat 
studiów, by nauczyć się odprawiać 
Mszę Świętą?
Nie, nie trzeba i  takie, nazwijmy to, 

„techniczne” przygotowanie do odprawia-
nia Mszy odbywa się na ostatnim roku 
studiów. Natomiast na to, by nauczyć się 
przeżywać ją tak, jak jest tego godna, by ją 
pokochać, jak na to zasługuje, by dorosnąć 
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do słów To jest Ciało Moje, które za Was będzie 
wydane, to całego życia nie starczy.

Może się zatem zrodzić pytanie, co robi-
my przez pierwsze pięć lat. Już odpowiadam 
– rozeznajemy swoje powołanie, studiujemy 
filozofię i teologię, zdobywamy narzędzia 
do posługi duszpasterskiej i katechetycznej, 
trwamy na modlitwie. Jednym słowem – 
formujemy się do kapłaństwa.

Nie jestem intelektualnym asem. Po-
radzę sobie?
Dopóki nie przyjdziesz to się nie prze-

konasz. Myślę, że jeżeli jest się rzeczywiście 
powołanym, to Pan Bóg daje uzdolnienia, 
by przezwyciężać trudności, a organiza-
cja dnia w naszej wspólnocie wspomaga 
formację intelektualną. Trzeba tylko mieć 
chęci i z pełnym zaangażowaniem wejść 
w te seminaryjne tryby.

Od poniedziałku do piątku wykłady, 
a co w weekend? Wracacie do domu?
Przede wszystkim od poniedziałku do 

piątku czekają nas nie tylko wykłady i na-
uka, ale Msza Święta, wspólna modlitwa, 
adoracja, czasami jakaś praca, budowanie 
wspólnoty. No a w weekendy albo organi-
zujemy rekolekcje, albo wyjeżdżamy na 
praktyki pastoralne, albo robimy to, co od 
poniedziałku do piątku tylko bez wykładów. 
Natomiast do domu jeździmy mniej więcej 
co półtora miesiąca, ale za tę częstotliwość 
odbijamy sobie długością pobytu w domu. 
Poza tym bliscy mają możliwość odwiedze-
nia nas w seminarium.

Czy klerycy mają normalne wakacje?
Jeżeli normalne oznacza okres trzech 

miesięcy rozpoczynający się pod koniec 

czerwca, to tak. Rocznikom od trzeciego 
wzwyż w pewnym sensie ze względu na 
praktykę szkolną już pierwszego września 
kończą wakacje. Nie mniej jednak wszyst-
kim seminarzystom zalecane jest odbywa-
nie praktyk duszpasterskich i rekolekcji 
w czasie wakacji. Obok mile widzianego 
pielgrzymowania potrzebne jest też zago-
spodarowanie czasu dla bliskich, dla swojej 
parafii, no i dla siebie, by nabrać sił na ko-
lejny rok. Ciekawostką może być tzw. dyżur 
czyli kilka wakacyjnych dni spędzonych 
w seminarium.

Czy w  seminarium można mieć 
dziewczynę?
W seminarium grekokatolickim można.
Czy seminarium w  Pelplinie jest 
grekokatolickie?
Nie.
Jak się ubierają alumni?
Na ciemno, a mówiąc dokładniej na 

modlitwach i wykładach obowiązuje mary-
narka, a po obłóczynach (przyjęciu stroju 
duchownego, które ma miejsce na początku 
trzeciego roku) do marynarki dołącza ko-
szula kapłańska, a w czasie Mszy i adoracji 
marynarkę zastępuje sutanna. Nieobłóczo-
nych alumnów co najmniej raz w tygodniu 
można zobaczyć z krawatem na tle białej 
koszuli.

Jak się ma sprawa z zakupem sutanny?
O to najlepiej pytać przed swoimi ob-

łóczynami starszych o rok kolegów. Oni 
są wtedy na bieżąco. Tylko zasygnalizuję, 
że samemu trzeba się zatroszczyć o zakup 
sutanny, ale jednocześnie dodam, że życz-
liwość wobec seminarzystów jest wielka.
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Czy studiowanie w seminarium jest 
darmowe?
Studiowanie – tak, mieszanie i wyży-

wienie – nie. Należy jednak zaznaczyć, że 
seminarzyści pokrywają tylko część tych 
kosztów, co powinno przekładać się na 
wdzięczność wobec tysięcy osób, które 
wspierają nasze seminarium.

Jak wygląda kwestia posiłków?
Wziąwszy za wzór niereprezentatywne-

go kleryka, można by wyciągnąć wniosek, 
że jesteśmy głodzeni, a  jest wręcz prze-
ciwnie – jedzenia mamy pod dostatkiem, 
a że do tego panie kucharki przyrządzają 
smaczne i urozmaicone dania, to niektórym 
trudno się od nich oderwać.

Kto dba o porządek w pokoju?
Ten kto w nim mieszka.

Czy można do seminarium przycho-
dzić tylko na wykłady, a nocować gdzie 
indziej?
Seminarium to coś więcej niż uczelnia 

wyższa. To nie jest akademik we wnętrzu 
wydziałowego budynku. Seminarium to 
wspólnota – wspólnota, którą łączy coś 
więcej niż studia. Łączy ją Chrystus, pra-
gnienie kapłaństwa. Łączą spotkania przy 
stole eucharystycznym i przy stole w refek-
tarzu (tak nazywa się seminaryjna stołów-
ka). W tworzeniu wspólnoty stołu (która 
coraz rzadziej tworzona jest w rodzinach) 
pomaga pewnie fakt, że jedyny dostępny 
dla nas telewizor znajduje się w innym 
pomieszczeniu.

Jakie dokumenty należy dostar-
czyć ubiegając się o  przyjęcie do 
seminarium?
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Najlepiej sprawdzić to na stronie in-
ternetowej naszego seminarium, bo tam 
rokrocznie aktualizowane są wymogi. 
Natomiast forma, w jakiej trzeba sporzą-
dzić życiorys oraz podanie o przyjęcie do 
seminarium, od wieków nie uległa zmianie 
i dokumenty te muszą być własnoręcznie 
napisane.

Kim będę po przekroczeniu murów 
seminarium?
Klerykiem, alumnem. Po obłóczynach 

będziesz czasami nazywany księdzem, choć 
w rzeczywistości jeszcze nim nie będziesz. 
Poza tym będziesz studentem UMK w To-
runiu, ale najważniejsze jest to, by po prze-
kroczeniu drzwi, nad którymi rozpościera 

się napis Wyższe Seminarium Diecezji 
Pelplińskiej, nadal pozostał człowiekiem.

Waham się, czy wstąpić do seminarium. 
Co zrobić?
Wstąpić. W seminarium są możliwości 

i czas ku temu, by rozeznać swoje powoła-
nie. Poza tym tu nie zostaniesz z tym pro-
blemem sam – w seminarium są doświad-
czeni księża, którzy pomogą Ci w Twoich 
wątpliwościach. Jeśli myślisz o seminarium, 
warto też zapisać się na organizowane przez 
nas rekolekcje. Jednak najlepszą odpowiedź 
na to pytanie daje sam Pan Jezus, który jak 
uczniom Jana, tak i Wam – Drodzy Czytel-
nicy – bijącym się z myślą: Czy semina-
rium jest dla mnie? odpowiada: „Chodźcie 
a zobaczycie”.

Nabożeństwo majowe w ogrodzie seminaryjnym
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Caritas – „rekolekcje 
paradoksów”
Alumn Bartłomiej Labuda, rok IV

Klerycy WSD w Pelplinie biorą udział w różnych praktykach pastoralnych. 
Wśród nich jest kilka takich, które sami organizują. Przykładem są rekolekcje 
Caritasu dla osób z niepełnosprawnością oraz wolontariuszy. Tutaj uczestnicy 
mają możliwość poznawania siebie oraz Boga poprzez modlitwę, rozmowę, 
a także zabawę.

ŻYCIE SEMINARYJNE

„Rekolekcje paradoksów” 
Jeden z kleryków poprosił mnie, abym 

napisał artykuł na temat rekolekcji Cari-
tasu dla osób z niepełnosprawnością oraz 
wolontariuszy. Na początku bardzo się 
ucieszyłem, później jednak uświadomi-
łem sobie jedną ważną kwestię – miano-
wicie, że bardzo trudno oddać słowami to, 
co dzieje się podczas naszych rekolekcji. 
Ostatecznie doszedłem do wniosku, że re-
kolekcje te można określić jako „rekolekcje 
paradoksów”.

Ja jako szef
Pierwszym paradoksem tych rekolekcji 

jest fakt, że ich organizatorem jestem ja. Po 
raz pierwszy na rekolekcje Caritasu posze-
dłem wtedy, gdy byłem na pierwszym roku 
w seminarium. Praktycznie nic z nich nie 
zapamiętałem – jedynie moje przerażenie 
oraz lęk wobec osób z niepełnosprawnością. 

W ogóle nie mogłem się odnaleźć w tym śro-
dowisku. W podobnym czasie pojechałem 
do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Rajkowach, gdzie również były osoby 
z niepełnosprawnością. Po tej praktyce pa-
dły pamiętne słowa: „Moja noga nigdy już 
tutaj nie postanie!”. A jednak… Bóg często 
ma inne plany niż my. Mimo mojego lęku 
i uprzedzeń zostałem szefem Kleryckiego 
Koła Caritas.

Cierpienie a radość
Kolejnym paradoksem tych rekolekcji 

jest to, że uczestnikom kojarzą się one 
z  radością i  zabawą. Dlaczego to para-
doks? Ponieważ przeciętnemu człowieko-
wi  niepełnosprawność kojarzy się raczej 
z cierpieniem i bólem. Jednak – mimo że 
cierpienie rzeczywiście jest obecne – uczest-
nicy naszych rekolekcji praktycznie przez 
cały czas są uśmiechnięci. Bardzo ważnym 
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elementem naszych spotkań jest przypomi-
nanie i pokazywanie im, że są wartościowi 
i kochani.

Kto więcej otrzymuje?
Wiele osób chwali nas, kleryków, za 

to, że w trakcie rekolekcji nasi uczestni-
cy otrzymują od nas wiele dobroci. Inni 
zachwycają się tym, że jesteśmy w stanie 
poświęcić swój wolny czas dla konkret-
nych osób. Jednak tutaj pojawia się kolej-
ny paradoks. To my od nich otrzymujemy 
więcej niż im dajemy! Ciężko to opisać… 
Największą nagrodą za zorganizowanie 
tych rekolekcji jest uśmiech uczestników, 
widok zapracowanych wolontariuszy oraz 
nasze wspólne rozmowy. Te dary są dla nas 
bezcenne!

Duchowa przestrzeń rekolekcji
Na naszych rekolekcjach, obok dobrej 

atmosfery, jest też przestrzeń rozwoju 

duchowego. Oprócz różnych atrakcji i za-
baw plan uwzględnia różne praktyki ducho-
we. Każdego dnia uczestniczymy we mszy 
św., modlimy się różańcem św., wysłuchu-
jemy wprowadzenia do liturgii z dnia itp. 
Uczestnicy obecni są na trzech konferen-
cjach związanych z tematem przedstawio-
nym wcześniej na plakacie zapraszającym 
na rekolekcje. Jeśli chodzi o tytuł rekolekcji, 
nie określa on wprost tematu, ale jedynie 
go zapowiada. Ten drobny zabieg buduje 
pozytywne napięcie wśród wszystkich 
uczestników. Jeszcze inną paradoksalną 
kwestią jest to, że uczestnicy nie znają pla-
nu rekolekcji! Może to wydawać się bardzo 
dziwne, jednak brak znajomości planu bu-
duje większe zainteresowanie wśród nich.

Wszyscy mamy imiona
Przedział wiekowy na naszych reko-

lekcjach jest bardzo duży. Mimo sporych 
różnic wiekowych panuje fundamentalna 

Podczas rekolekcji jest też czas na rekreację
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zasada: Do wszystkich osób mówimy po 
imieniu lub sięgamy po pseudonim! Słowa 
„pan” i „pani” są zakazane. Może się wy-
dawać paradoksem to, że 16-letnia osoba 
od samego początku ma zwracać się po 
imieniu do kogoś, kto jest kilkadziesiąt lat 
starszy od niej. Jednak zakaz ten pozwala 
nam na szybsze budowanie wspólnoty oraz 
wprowadza rodzinną atmosferę.

Cisza nocna
Jednym z większych paradoksów jest to, 

że na Caritasie nie ma ciszy nocnej. Dlacze-
go? Przecież noc jest po to, żeby spać… Noc 
na naszych rekolekcjach jest pięknym cza-
sem, który spędzamy razem – gramy w gry 
planszowe oraz rozmawiamy o naszych 
problemach. Jest to bardzo ważny moment 
rekolekcji, ponieważ wtedy poznajemy 
siebie oraz wzmacniamy naszą caritasową 
wspólnotę.

Atmosfera
Moim zdaniem największym paradok-

sem rekolekcji jest panująca na nich atmos-
fera. Jest bardzo wyjątkowa – można u nas 
doświadczyć niezmiernie wiele dobroci 
oraz bezinteresownej miłości. Uczestnicy 
rekolekcji są dla siebie uprzejmi, pomagają 
sobie w każdy możliwy sposób. Może ten 
obraz wydaję się mocno wyidealizowany… 
i   pewnie jest, ja jednak nigdzie nie do-
świadczyłem tyle dobra w jednym miejscu, 
co tutaj.

Poznaj siebie oraz Boga
Trudno, by moje słowa oddały wszystko. 

Krótko mówiąc, rekolekcje Caritasu są oka-
zją, by przy dobrej atmosferze zbliżyć się do 
Boga oraz by lepiej poznać samego siebie. 
Pomimo wielu radosnych sytuacji, porusza-
ne są również trudne tematy, które nieraz 
mogą zaboleć i spowodować pozytywną 
zmianę myślenia u uczestników.

Uczestnicy kwietniowych rekolekcji Caritasu w Pelplinie
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Śpiewajcie Panu 
pieśń nową!
Alumn Mariusz Bronk, rok III

Sześć lat formowania się w seminarium to bardzo długo. Tym bardziej, że 
większość tego czasu spędzamy w tych samych murach, patrząc na te same 
twarze. Czy jednak jest to czas nudy i monotonii? Na pewno nie! Dziś przyj-
rzymy się chórowi naszego seminarium.

ŻYCIE SEMINARYJNE

Pierwsze zajęcia z muzyki
Na samym początku warto zaznaczyć, że 

muzyka to jedyny przedmiot, który trwa 6 
lat – czyli przez całą formację seminaryjną. 
Na pierwszych zajęciach z muzyki każdy 
musi zaśpiewać jedną dowolną pieśń, a na 
koniec zajęć ks. Łukasz Kątny – dyrygent 
naszego chóru i wykładowca muzyki – od-
czytuje listę osób, które jego zdaniem na-
dają się, by śpiewać w chórze. Na pierwszej 
próbie każdy nowy chórzysta zostaje przy-
dzielony do odpowiedniego dla niego gło-
su. Nasz chór składa się z czterech głosów: 
tenoru pierwszego, tenoru drugiego, basu 
pierwszego oraz basu drugiego. Aktualnie 
chór liczy 19 osób.

Próby
Na próbach spotykamy się w każdy 

poniedziałek i środę. Trwają one 45 minut. 
Podczas nich przypominamy sobie utwo-
ry, które już znamy, a także uczymy się 

nowych. Próby prowadzi ks. Łukasz oraz 
nasi bracia kantorzy – czyli dwóch alum-
nów z rocznika piątego.

Bardzo intensywnym czasem, związa-
nym ze szlifowaniem naszych umiejętności, 
były warsztaty, które odbyliśmy w dniach 
od 10 do 13 maja 2018 r. w Wielu. Poprowa-
dziła je dla nas pani Karolina Kaczmarska, 
która ukończyła muzykologię na Uniwer-
sytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie, a obecnie pracuje jako or-
ganistka w jednej z warszawskich parafii. 
Na miejsce przyjechaliśmy w czwartek 
wieczorem. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy 
wspólnym grillem, a od piątku czekała nas 
praca… ciężka praca. Myślę, że nikt z nas 
nie spodziewał się, że śpiewanie może być 
męczące. Piątek poświęciliśmy na naukę 
nowych utworów takich jak np. Tantum 
Ergo czy Alleluja Williama Boyce’a z podzia-
łem na głosy, natomiast sobotę – na naukę 
chorału gregoriańskiego. Nasze warsztaty 
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zakończyliśmy w niedzielę odpustową Mszą 
św. ku czci Matki Bożej Pocieszenia.

Veni, Creator Spiritus!
Warsztaty były też czasem przygoto-

wania naszego chóru do bardzo ważnych 
wydarzeń, jakimi są święcenia kapłańskie, 
a także święcenia diakonatu. Naszą tradycją 
jest, że w dniu święceń o godz. 700 śpiewamy 
na korytarzu hymn Veni Creator dla mają-
cych przyjąć święcenia. Nie jest to łatwe 
zadanie, ponieważ jest to dosyć wczesna go-
dzina, a jak dobrze wiemy, rano trudno się 
śpiewa. Z tego powodu już o 630 spotykamy 
się na trzydziestominutowej „rozśpiewce”. 
Po odśpiewaniu hymnu, w ramach podzię-
kowania, każdy z nas dostaje jakiś słodki 
upominek do porannej kawy.

„Cecylka”
Skoro mowa jest o tradycjach, to nie 

można pominąć tzw. „Cecylki”. Zwyczaj ten 
związany jest ze wspomnieniem św. Cecylii 
– patronki muzyków, a więc również chó-
rzystów. W ramach tego święta chórzyści 
z rocznika drugiego przygotowują krótki 
występ, który pokazuje, że muzyka służy 
do chwalenia Pana Boga, ale także do zaba-
wy. Po nim następuje uroczyste włączenie 
alumnów drugiego roku w poczet chó-
rzystów, a następnie spotkanie przy stole, 
podczas którego nie może zabraknąć wspól-
nego śpiewu. Do braci, którzy są w chórze 
na drugim roku, należy także śpiewanie 
psalmów podczas czwartkowej Mszy św. 
w katedrze, z kolei podczas niedzielnej li-
turgii śpiewają bracia z rocznika trzeciego. 
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Nie śpiewamy tylko w seminarium…
W  każdą niedzielę, aby podkreślić 

uroczysty charakter tego dnia, nasz chór 
śpiewa podczas Mszy św. o godzinie 1000, 
sprawowanej w bazylice katedralnej w Pel-
plinie. Najpierw spotykamy się o godzinie 
920 na wspólnej „rozśpiewce”, którą prowa-
dzi jeden z kantorów. Otrzymujemy rów-
nież zaproszenia od parafii z naszej diecezji, 
aby przyjechać i włączyć się poprzez śpiew 
w obchody np. odpustów parafialnych. 
W ubiegłym roku akademickim śpiewa-
liśmy podczas uroczystości związanych 
z koronacją obrazu Matki Bożej Pocieszenia 
w Wielu, którym przewodniczył Prymas 

Polski abp Wojciech Polak. Natomiast we 
wrześniu ubiegłego roku prowadziliśmy 
śpiew podczas uroczystości 50-lecia korona-
cji figury Matki Bożej Jedności w Piasecznie, 
której przewodniczył ks. kard. Stanisław 
Dziwisz.

Śpiewanie w naszym seminaryjnym 
chórze momentami jest ciężką pracą, ale 
traktujemy to jako formę dobrego spożyt-
kowania czasu wolnego. Można powiedzieć, 
że chór łączy przyjemne z pożytecznym 
– uczymy się śpiewać, a śpiew to przecież 
nieodzowny element naszej przyszłej po-
sługi jako kapłanów.
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Ceremoniarz – czyli kto?
Alumn Mateusz Rzepkowski, rok IV

Wielu z nas, kiedy ogląda Msze Święte z udziałem papieża, dostrzega zapewne, 
że obok niego znajdują się nie tylko osoby, które pełnią poszczególne funkcje, 
ale w najbliższym otoczeniu Ojca Świętego jest kilka osób ubranych w różowe 
sutanny. Kiedy przyjrzymy się tym osobom bliżej, dostrzeżemy, że często coś 
wskazują, szepczą na ucho bądź prowadzą poszczególne osoby. Pełnią oni 
funkcję ceremoniarza, czyli mistrza liturgii, którego zadania w czasie Mszy 
świętej są bardzo liczne i często przez nas niezauważalne.

LITURGIA

Zadanie ceremoniarza to…
W życiu lubimy mieć wszystko dobrze 

zaplanowane, przemyślane i ułożone. Nic 
więc dziwnego, że kiedy udajemy się na 
Mszę św., oczekujemy, że taka właśnie ona 
będzie. Harmonia i dobre przygotowanie 
Eucharystii nie tylko sprawia, że nie czu-
jemy się rozproszeni, ale również pomaga 
nam głębiej przeżywać treści, które prze-
kazuje nam liturgia.

Posługa ceremoniarza zaczyna się już 
zanim przybędziemy na Mszę św. Do jego 
pierwszych zadań należy prawidłowe przy-
gotowanie liturgii. Czasami wystarczy, że 
przed Mszą ceremoniarz sprawdzi, czy 
wszystko jest przygotowane, czy znajduje 
się we właściwym miejscu, oraz czy osoby, 
które są wyznaczone do poszczególnych 
zadań, przybyły na czas by wypełnić swoje 

funkcje. Zdarza się jednak, że przygoto-
wanie ceremoniarza do Mszy Świętej jest 
o wiele bardziej wymagające. Do jego zadań 
należy wyznaczenie asysty, co wiąże się 
z tym, że musi dobrze znać ludzi, którzy 
służą przy ołtarzu, by rozdzielać zadania 
według ich umiejętności. Nierzadko musi 
on również przygotować asystę bezpo-
średnio, chociażby poprzez tłumaczenie 
ministrantom, co, w jaki sposób i kiedy 
powinni robić, by dana celebracja była nie 
tylko poprawna, ale i piękna.

A co w czasie Mszy Świętej?
Podczas kursu dla ceremoniarzy kandy-

daci są uczeni, by czuwać nad liturgią w spo-
sób dyskretny i spokojny. Tak więc mistrzo-
wi liturgii powinni mieć wszystko dobrze 
zaplanowane. Jednocześnie zobowiązani są 
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oni do czuwania, czy wszystko jest odpo-
wiednio realizowane, dlatego widzimy ich 
często, jak prowadzą procesję czy stoją przy 
ołtarzu – nie tyle, żeby być widocznym, lecz 
aby koordynować poszczególne zadania 
innych osób.

Kim więc są mistrzowie liturgii?
Ceremoniarz to nie tylko osoba, któ-

ra ma różową sutannę i posługuje przy 
Ojcu Świętym. Ceremoniarz to funkcja 
liturgiczna, którą mogą sprawować także 
przygotowani odpowiednio świeccy. W na-
szej diecezji co roku odbywa się kurs dla 
ministrantów, który pomaga młodym kan-
dydatom zrozumieć, jak wielkie znaczenie 
w życiu każdego z nas ma dobrze przygoto-
wana liturgia. Podczas kil-
ku zjazdów kandydaci do 
tej funkcji uczą się zarów-
no zagadnień teoretycz-
nych, jak i praktycznych. 
Zdobywają wiedzę po-
przez uczestnictwo w wy-
kładach prowadzonych 
przez księży i kleryków, 
a pomiędzy poszczególny-
mi zjazdami sami kształcą 
się w domach, co jest we-
ryfikowane testami, które 
muszą zaliczyć. Umiejętności praktyczne 
obejmują chociażby składanie szat czy ob-
sługę mszału, co często sprawia wiele kło-
potu kandydatom, szczególnie na początku 
ich kształcenia. Ponadto ministranci odkry-
wają swoje zdolności muzyczne, które do 
tej pory były przez wielu z nich nieodkryte, 

co często sprawia, że stają się odważniejsi 
i inaczej patrzą na swoją osobę.

Czy tylko nauka?
Podczas zjazdów kandydaci nie tyl-

ko się uczą. Poza wspólnymi posiłkami 
i wykładami mają czas na modlitwę. Jest 
ważne, by dzięki nowej posłudze nie stali 
się „technikami liturgii”, lecz aby nowe za-
danie zbliżało ich w sposób realny do Pana 
Boga. Poza tym jest też czas wolny, który 
kandydaci przeznaczają często na zawie-
ranie znajomości – które nierzadko trwają 
wiele lat – oraz rozmowy, w czasie których 
wymieniają się różnymi doświadczeniami 
służby przy ołtarzu.

I egzamin…
Kurs kandydata na 

ceremoniarza kończy się 
egzaminem, w czasie któ-
rego kandydaci wykazu-
ją się zdobytymi w czasie 
wszystkich zjazdów wie-
dzą i umiejętnościami. Jego 
zdanie sprawia, że kandy-
dat jest dopuszczony do 
promocji, w czasie której 
otrzymuje krzyż ceremo-
niarski oraz czerwone cin-

gulum, które odtąd będzie symbolizować 
nowego ceremoniarza. Od momentu za-
łożenia krzyża, jest on odpowiedzialny za 
przebieg liturgii, poprzez możliwość gorliw-
szego służenia Bogu, przez co ma prowadzić 
ku Niemu także innych ludzi. Jednakże na 
tym nie kończy się jego przygoda. Co roku 

Jest ważne, by 
dzięki nowej 
posłudze nie stali 
się „technikami 
liturgii”, lecz aby 
nowe zadanie 
zbliżało ich 
w sposób realny 
do Pana Boga
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ceremoniarze naszej diecezji przeżywają 
swoje rekolekcje, podczas których przybli-
żają sobie poszczególne aspekty liturgii, 
prowadzą dyskusje nad wątpliwymi kwe-
stiami oraz odświeżają stare znajomości. 

W tym roku w naszej diecezji odbyła się 
XIV edycja kursu dla ceremoniarzy, którą 
ukończyło 70 ministrantów. Poprzez czter-
naście lat chęć założenia krzyża wykazało 
ponad 1000 osób z całej diecezji jak i spoza 
niej. W przyszłym roku planujemy XV, ju-
bileuszową, edycję kursu kandydatów dla 
ceremoniarzy. Będzie to edycja wyjątkowa 
nie tylko przez wzgląd na jubileusz, ale 
również za sprawą wprowadzenia nowego 

programu, nad którym pracują osoby zaan-
gażowane w kurs. 

Zaangażowanie w służbę liturgiczną to 
piękna sprawa. Czasem może się wydawać, 
że to już niemodne, nieaktualne, jednak-
że wielu młodych ludzi wciąż pokazuje, 
że chce z ochotą służyć Bogu i  ludziom. 
Efekty są widoczne na stronie interneto-
wej dla ministrantów diecezji pelplińskiej, 
ale również przy ołtarzu niemal każdego 
kościoła i kaplicy. Wszędzie tam, gdzie są 
ministranci, liturgia jest pełniejsza, a gdzie 
służą ceremoniarze, staje się ona rzeczy-
wiście harmonijna i dobrze przygotowa-
na, przez co prawdziwie możemy mówić 
o pięknej liturgii.

Papież Franciszek w towarzystwie mistrza ceremonii, ks. Guido Mariniego



Wincenty Frelichowski - zdjęcie z czasów kleryckich
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Taki sam jak my
Alumn Arkadiusz Pałys, rok II

Święci są własnością całego Ludu Bożego, stanowią bogate źródło natchnień 
i wzorów dla kolejnych pokoleń wiernych. Znajdują się wśród nas, żyją w po-
dobnych warunkach, niczym się nie wyróżniają – są tacy sami jak my. Takim 
Bożym człowiekiem, poświęcającym Jezusowi całe życie, każdą czynność dnia 
i wszystkie cierpienia, był ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski.

HISTORIA

Dzieciństwo, młodość – kształtowanie 
charakteru i osobowości 

Taki sam jak my – mowa o bł. ks. Ste-
fanie Wincentym Frelichowskim, który 
urodził się w Chełmży 22 stycznia 1913 r., 
jako trzeci syn Ludwika i Marty. Im jako 
pierwszym uczył się okazywać wdzięcz-
ność i miłość. Stefan Wincenty miał piękne 
i głębokie doświadczenie rodziny. Z domu 
wyniósł zamiłowanie do czynienia dobra 
innym ludziom. W latach szkolnych ogrom-
ny wpływ na kształtowanie się osobowości 
Wincentego miało harcerstwo i Sodalicja 
Mariańska. Sam był gorliwym patriotą. 
Twierdził, że harcerstwo powinno wy-
chowywać obywateli w duchu miłości do 
Ojczyzny. Od samego początku utożsamiał 
się z ideami, którymi żyło harcerstwo. Wier-
nie realizował założenia harcerstwa oraz 
uczestniczył w jego życiu.

Mając dziewięć lat Wicek został mini-
strantem. Od tej chwili służba podczas Mszy 
świętej stała się codzienną czynnością, 
której nigdy nie zaniedbywał. Niewątpliwie 
kościół parafialny był miejscem, w którym 
wzrastał, rozwijał się i wychowywał. Win-
centy, myśląc o swojej przyszłości, wahał się 
przed dokonaniem właściwego wyboru. Wi-
dział siebie jako lekarza. Żywe było w nim 
także pragnienie kapłaństwa, które widział 
jako służenie drugim na wzór Chrystusa. 
Decyzja o wstąpieniu do seminarium była 
bardzo trudna. Z jednej strony czuł silną 
wieź z domem rodzinnym i przyjaciółmi, 
a z drugiej miał w sobie chęć służenia dru-
giemu człowiekowi w kapłaństwie.

Myśl o wyborze przyszłej drogi życiowej
Nieraz na tle rozeznawania powoła-

nia prowadził w sobie walkę. Kiedy po 
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egzaminie maturalnym przyszedł czas 
na decyzję, w pamiętniku swoim zapisał: 
Będę księdzem, po gorącej modlitwie do Boga, 
z prośbą o oświecenie, zdecydowałem się krót-
ko, po żołniersku, wstąpię nie-
odwołalnie do seminarium1. 
Pragnieniem Wincentego 
było zostać kapłanem „we-
dług Serca Bożego”. Podczas 
rekolekcji, które przeżywał 
w seminarium, miał czas na 
przemyślenia i refleksje na 
temat kapłaństwa. Widział 
swoją posługę bardzo dyna-
micznie. Chciał szukać dusz. 
Mówił, że kapłan nie może 
oczekiwać na swoich wiernych w murach 
plebani, ale musi aktywnie pracować, by 

1 Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Pamiętnik, 
Warszawa 2000, s. 30.

ich zdobyć. Siłę do tej pracy należy szu-
kać w modlitwie – osobistej rozmowie 
z Bogiem, na klęczkach przed Chrystusem 
adorowanym w Najświętszym Sakramen-

cie. Tak mijały kolejne lata 
formacji seminaryjnej na-
znaczone ciągłą pracą mło-
dego kleryka nad sobą. Dalej 
nie był on jednak wolny od 
wątpliwości. Zastanawiał się 
często, czy kapłaństwo to 
właściwy wybór drogi życio-
wej. Wiemy, że wstępując do 
seminarium Wicek zerwał 
związek z bliską jego sercu 
osobą, dziewczyną o imieniu 

Agnieszka. Jej obecność w życiu Wicka była 
ważna i znacząca. To doświadczenie było 
bardzo istotne na drodze jego duchowego 
dojrzewania. Pozwoliło mu to zrozumieć, 

Zachowane zdjęcie z prymicji bł. ks. Frelichowskiego

Jego troska 
o chorych 
i cierpiących 
była przejawem 
głębokiej 
życzliwości 
i miłości do 
człowieka
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jak wielką i cenną rzeczą jest powołanie do 
kapłaństwa. 

Kapłan na swoim miejscu
Nie lubił robić rzeczy połowicznie. Decy-

zje jego były ostateczne i wiążące. Jako har-
cerz był człowiekiem wiernym słowu. Jako 
kleryk uważany był za osobę, która z po-
wagą i zaangażowaniem przygotowywała 
się do życia kapłańskiego. Był wrażliwy na 
krzywdę i pragnął nieść pomoc innym. To 
zapewniło mu przydomek „społecznika”. 
Jego troska o chorych i cierpiących była 
przejawem głębokiej życzliwości i miłości 
do człowieka. Kolejne lata formacji semina-
ryjnej przyniosły Wickowi wiele satysfakcji 
i uspokojenia. Z wielkim zaangażowaniem 
oddawał się pracy i mógł przy tym rozwijać 
swoje talenty. Na obrazku prymicyjnym 
zawarł motto: „Przez krzyż cierpień i życia 
szarego – z Chrystusem – do chwały zmar-
twychwstania”. W dniu święceń Wincenty 
idąc do katedry był świadomy, że od tego 
momentu będzie sługą Chrystusa i wier-
nych, którzy zostaną mu powierzeni – bę-
dzie prowadził ich do Boga.

Od razu po święceniach Wincenty został 
kapelanem bp. Okoniewskiego, dopiero 
później wikariuszem w Toruniu, gdzie mógł 
rozwijać się duszpastersko i głosić Jezusa 
Chrystusa. Wszystko trwało niedługo, gdyż 
wybuchła wojna. 19 października 1939 r. 
ks. Wincenty został aresztowany. Najpierw 
przeżył pobyt w Forcie Toruńskim, potem 
w Nowym Porcie, Stutthofie, Grenzdorfie, 
Sachsenhausen, żeby ostatecznie znaleźć 
się w Dachau. Ksiądz Stefan Wincenty co 
noc prowadził nielegalną wieczorną modli-
twę, zawsze dziękując Bogu za cały dzień. 
Często mawiał: „życie w ręku Boga”. Warto 
wspomnieć pewne niezwykłe i podniosłe 
wydarzenie, które miało miejsce w obozie 
w Stutthofie. Dzięki staraniom ks. Freli-
chowskiego w obozie zostały doprawione 
Msze święte. I tutaj widzimy wielką gorli-
wość i zaradność ks. Wincentego.

Z pamiętnika oraz ze wspomnień wy-
łania się sylwetka żywego, młodego czło-
wieka z krwi i kości, bardzo aktywnego, 
przedsiębiorczego, solidnego w pracy i od-
powiedzialnego, obdarzonego zdolnościami 
przywódczymi, a przy tym refleksyjnego 
oraz gorliwego o drugiego człowieka i jego 
wychowanie. Ks. Frelichowski miał świado-
mość swoich słabości i braków, lecz posiadał 
też liczne talenty, których nie zakopywał. 
Był taki aż do końca. Nie złamały go nawet 
nieludzie warunki w obozach, w których 
przyszło mu cierpieć i umrzeć. Mamy w nie-
bie wielkiego orędownika – bł. ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego! Niech jego 
gorliwość, wiara i ufność w Boga będą dla 
nas przykładem.

Maska pośmiertna ks. Frelichowskiego
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Sygnalizatorzy
Alumn Krystian Rink, rok II

Podążając drogą, szczególnie gdy jest dla nas nieznana, kluczowym okazuje 
się odczytywanie znaków i postępowanie zgodnie z nimi. Nie inaczej jest na 
drodze naszego życia.

FILOZOFIA

Kolorowy zgiełk
W otaczającym nas świecie nieustan-

nie spotykamy się z najróżniejszymi zna-
kami i symbolami. Właściwie nie da się 
ich uniknąć, są powszechne, a w związku 
z tym wręcz konieczne do funkcjonowania 
w danych realiach. Taki stan rzeczy spo-
wodował wykrystalizowanie się czegoś, 
co można określić mianem „kultury sym-
bolicznej”. Charakteryzuje się ona osacze-
niem odbiorców przez krótkie wiadomości, 
będące często jedynie obrazem – niekiedy 
z niewielką ilością tekstu. Streszczenie in-
formacji w celu jej skutecznego przekazu 
idzie w parze z minimalizacją treści i formy. 
Twierdzenie to może być odebrane jako 
swego rodzaju zarzut, jednak nie do końca 
tak jest – a właściwie – nie do końca tak 
być może! Wszelkie znaki i symbole mają 
przecież za zadanie odnieść nas w spo-
sób zwięzły i zrozumiały do jakiejś innej 
rzeczywistości. Problem leży raczej w ich 
odczytywaniu, stającym się powoli czymś 

w rodzaju cnoty. Trwanie w „ikonicznej 
okupacji” powoduje, że niezwykle ważna 
staje się umiejętność odczytywania i segre-
gowania napotykanych znaków.

Chodzące drogowskazy
Nawet niezbyt bogate doświadczenie ży-

ciowe podpowiada, że znaki funkcjonujące 
w szeroko pojętej kulturze nie są jedynymi, 
z jakimi przychodzi się nam spotykać. Przy-
kładem niech będą tzw. signa temporis (łac. 
znaki czasu). Pojawiają się zarówno w kon-
tekście życia wspólnotowego, jak i indywi-
dualnego, mogą być przestrogą, impulsem 
do zmiany lub po prostu zapowiedzią przy-
szłych wydarzeń. Znakiem czasu może być 
nawet człowiek! Tutaj skojarzenia niejako 
podświadomie odsyłają nas do proroków. 
Być może większość z nas termin „pro-
rocy” zaszufladkowałaby jako archaizm. 
Byłoby to jednak zbyt pochopne… Prorok 
nie jest jedynie starotestamentalnym ter-
minem i nie oznacza tylko przedawnionego 
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zadania. Jest to misja samoistnie wynika-
jąca z bycia wyznawcą Chrystusa. Każdy 
człowiek realizujący na co dzień wolę Bożą 
w sposób naturalny staje się swego rodzaju 
„sygnalizatorem”, a każda forma wyznania 
wiary jest sygnałem wysyłanym do świata: 
przez usta, czyny, zaszyfrowane przesłanie 
– mówiąc o Bogu i czyniąc coś dobrego ze 
względu na Niego, jednak bez używania 
Jego Imienia. Tak enigmatyczne znaki są 
potrzebne, by pedagogicznie implikować 
wiarę w nasze środowiska.

Kto to pokaże?
Weźmy na tapet jeszcze jeden nietypowy 

znak – znak Jonasza. Ten prorok Starego 
Testamentu, którego Bóg posłał do Niniwy, 
by wzywał do nawrócenia, jest znakiem. 
Trwając w przytoczonej wcześniej termino-
logii, możemy nazwać go „sygnalizatorem”, 
gdyż Bóg powierzył mu zadanie głoszenia 
zbawczych treści. Natomiast w jednej ze 
scen Nowego Testamentu Jezus powołuje 
się na tego proroka, mówiąc: „To plemię 
jest plemieniem przewrotnym. Żąda zna-
ku, ale żaden znak nie będzie mu dany, 
prócz znaku Jonasza” (Łk 11,29). W swoich 
słowach eksponuje Jonasza, osobę, jako 
znak. W związku z tym przekazuje nam 
treść, którą mamy odczytać. Przykład lękli-
wego proroka, po pierwsze, wzywa nas do 
umiejętnego odczytywania znaków czasu 

– wzorem Niniwy (Jon 3, 1-10). Po drugie, 
widzimy, że Bóg powołuje, by być znakiem 
Jego obecności w świecie. Często wybiera do 
tego ludzi słabych, bojaźliwych, powątpie-
wających… Nierzadko jest tak, że powołani 
uciekają przed Bożym głosem – tak było 
przecież z omawianym tutaj prorokiem 
Jonaszem. Nie wyruszył do Niniwy, gdzie 
miał się udać, a zamiast tego chciał uciec 
do Tarszisz (por. Jon 1, 1-3). Ostatecznie jed-
nak wrócił na drogę powołania i Bóg mógł 
wreszcie dokonać przez niego wielkich 
rzeczy. Po trzecie, Księga Jonasza ukazuje, 
jak piękny plan dla każdego powołanego 
ma Bóg oraz czym się przy tym kieruje. 
Pod sam koniec tej historii zwraca się do 
rozgniewanego z powodu uschłego krzewu 
Jonasza słowami: „Tobie żal krzewu, którego 
nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który 
w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja 
nie powinienem mieć litości nad Niniwą, 
wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej 
niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy 
nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, 
a nadto mnóstwo zwierząt?»” (Jon 4, 10- 11). 
Pan powołuje z troski o drugiego człowieka, 
o jego zbawienie. Pragnie wyrwać wszyst-
kich z niewoli grzechu i kłamstwa. Być 
może wzywa do tego Ciebie. Może chce, 
żebyś wysłał światu swoim życiem sygnał 
zapewniający o Jego wielkiej miłości.
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Wyrób rodem z Hellady
Drożdżówka jest uważna za jeden z naj-

bardziej charakterystycznych polskich 
wypieków cukierniczych. Nazywana jest 
różnorodnie w zależności od regionu. I tak 
na Górnym Śląsku nazywana jest „struclą”, 
na Podhalu – „kukiełką”, na Podlasiu zna-
miennie nazywa się ten wyrób drożdżowy 
„bułką słodką”, natomiast na Pomorzu 
oraz w Wielkopolsce otrzymała nazwę 
„sznek” (z niem. Schnecke). Drożdżówka 
ma nie tylko wiele nazw, ale również sma-
ków i sposobów przyrządzania. Możemy 
m.in. rozkoszować się owym smakołykiem 
z wszelakimi owocami sezonowymi, bu-
dyniem, białym serem, makiem czy też ro-
dzynkami. Kształtem przypomina barwne 
okręgi, choć zdarzają się inne kształty tego 
wypieku. Skąd jednak pochodzi drożdżów-
ka? Czy jest aż tak swojska, domowa, jak się 

nam wydaje? Otóż receptura jej wypiekania 
przywędrowała do Polski z Grecji. Zdobyła 
przychylność i popularność wśród tutejszej 
ludności ponad 100 lat temu. Na początku 
zajadano się nią jedynie na wykwintnych 
dworach. Dopiero później „weszła na ulicę” 
i zaczęła konkurować z innymi pieczywami 
w piekarniach. Dzisiaj drożdżówki stały się 
tak popularne, że aż trudno jest się od nich 
odzwyczaić. Dowodem może być pamiętny 
sprzeciw uczniów polskich szkół, kiedy to 
próbowano wycofać ten słodki przysmak 
ze szkolnych sklepików. Jednakże ciasto 
drożdżowe zwyciężyło, i do dzisiaj cieszy 
nasze podniebienia.

Prototyp drożdżówki
W samym Piśmie świętym nie znaj-

dziemy ani jednego słowa o drożdżów-
kach. Są jednak wspomniane inne słodkie 

Starotestamentalne 
drożdżówki
Alumn Patryk Jutrzenka Trzebiatowski, rok III

Są słodkie oraz pachnące. Wyborne dla naszych kubków smakowych. Przypo-
minają nam smak dzieciństwa, kiedy to były pieczołowicie przygotowywane 
przez nasze babcie oraz mamy. Pałaszowane są przez najmłodszych, a za-
chwycają podniebienia także wyrobionych smakoszy. O czym mowa? O słod-
kich wypiekach! Każdy z nas ma na pewno swój ulubiony wyrób cukierniczy. 
W tym numerze przyjrzymy się drożdżówkom.

SEMINARIUM „OD KUCHNI”
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rarytasy, takie jak np. placki z figami czy 
też z rodzynkami. Wchodziły one w skład 
podstawowego wyżywienia narodu wybra-
nego. Sprawdzały się zwłaszcza podczas 
wędrówek oraz dalszych podróży. Słodycz 
placka dodała siły zmęczonemu Egipcja-
ninowi, którego nakarmił Dawid: Dali mu 
też kawałek placka figowego i dwa grona ro-
dzynków. Gdy to zjadł, ożywił się: przez trzy 
doby bowiem nic nie jadł ani nie pił. (1 Sm 
30,12). Dzięki procesowi ususzenia owoce 
zachowywały świeżość na bardzo długi 
okres. Za spożywaniem tych słodkawych 
owoców przemawiały również ich zalety 
zdrowotne. Figi bowiem są korzystne pod-
czas leczenia chorób żołądka, natomiast 

rodzynki – dzięki zawartości wapnia – dzia-
łają przeciwko występowaniu osteoporozy. 
Przykładem uzdrowionego ze śmiertelnej 
choroby jest postać króla Ezechiasza, które-
go uleczono za przyczyną przyłożenia plac-
ka figowego do Jego wrzodu, o czym mówi 
prorok Izajasz: Wtedy Izajasz powiedział: 
«Weźcie placek figowy!» Gdy wzięli i położyli 
na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał (2 Krl 20,7).

Co z tymi rodzynkami?
Placki z rodzynkami były w Starym 

Testamencie kojarzone również z miłością 
– zarówno wartościową, jak i niekorzystną. 
Negatywne skojarzenia przywołuje stoso-
wanie tych wypieków jako afrodyzjaku, 
poprzez co oddawało się cześć pogańskiemu 

Grafika przedstawiająca uzdrowienie króla Ezechiasza
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Składniki:
• 60 dag mąki
• 5 dag drożdży
• 11 dag margaryny lub masła
• ¾ szklanki cukru
• 1½ szklanki mleka
• cukier waniliowy
• 3 żółtka
• szczypta soli
• 20 dag rodzynek
• gęsta śmietana
• rum

Przygotowanie:
1. Przygotować rozczyn z mleka, łyżki 
cukru, łyżki mąki i drożdży. Gdy uro-
śnie, dodać mąkę, żółtka, cukier, sól, 
cukier waniliowy i wyrobić ciasto. 
Pod koniec wyrabiania dodać stopiony 
tłuszcz i jeszcze raz wyrobić. Następnie 
odstawić ciasto na godzinę w ciepłe 
miejsce. Gdy ciasto urośnie, rozwał-
kować je na prostokąt i rozłożyć na 
nim rodzynki (namoczone wcześniej 
w szklance ciepłej wody z rumem).
2. Ciasto zwinąć w roladę, a następ-
nie pokroić nożem na plastry. Plastry 
kłaść na blasze wysmarowanej tłusz-
czem. Pozostawić do wyrośnięcia, po-
smarować je gęstą śmietaną posypać 
cukrem i wstawić do gorącego piekar-
nika. Piec na złoty kolor w temperatu-
rze 180°C ok. 25 min.

Przepis na 
starotestamentalne drożdżówki

bożkowi płodności Baalowi: Tak miłuje 
Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych 
zwracają i lubią placki z rodzynkami (Oz 3,1). 
Prorok stwierdza jednak, że Pan Bóg kocha 
nas zawsze, pomimo naszej grzeszności, 
którą tutaj wyraża zajadanie się plackiem 
z rodzynkami. Biblia wspomina o plackach 
z rodzynkami także w sposób pozytywny, 

szczególnie w księdze Pieśni nad pieśnia-
mi. Odnajdujemy tam słowa prośby Oblu-
bienicy: Posilcie mnie plackami z rodzynek, 
wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem 
z miłości (Pnp 2,5). Po lekturze powyższego 
tekstu być może nabraliście ochoty na zje-
dzenie drożdżówki. Spróbujmy przyrządzić 
je samodzielnie.



Raport KKM
Alumn Patryk Wyka, rok III

Kochani Mali Misjonarze, Drodzy Przyjaciele Misji i Kleryckiego Koła Misyjne-
go! Najważniejszym sprawcą misji jest Duch Święty, a naszym zadaniem jest 
współpraca z Nim. W jaki sposób mamy z Duchem Święty współpracować? 
Modlitwa jest pierwszym „dziełem misyjnym”! W to dzieło powinien zaanga-
żować się każdy chrześcijanin – w ten sposób o Papieskich Dziełach Misyj-
nych mówił papież Franciszek. Dlaczego powinienem angażować się w dzieło 
misyjne? Bo Kościół jest misyjny ze swej natury. Oznacza to, że nie mogę być 
chrześcijaninem, nie mogę być w Kościele, nie uczestnicząc w misji.

Kolędnicy Misyjni
W tegoroczne misyjne kolędowanie włą-

czyły się parafialne i szkolne koła misyjne 
także z naszej diecezji. Swoje relacje prze-
słało nam Koło Misyjne ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczodrowie i Koło Misyjne z parafii 
w Dzierżążnie. W tym roku zebrane ofiary 
pieniężne zostały przeznaczone dla dzieci 
z Rwandy i Burundi. Wszystkim dzieciom 
z kół misyjnych składamy serdeczne po-
dziękowania za kolędowanie i piękne stro-
je misyjne. Zachęcamy także kolejne koła 
misyjne do wzięcia udziału w kolędowaniu 
w przyszłym roku.

Szkoła animatora misyjnego
Świętowojciechowa Rodzina Misyjna 

w Gnieźnie zorganizowała w dniach 22-24 
marca 2019 r. XXI Szkołę Animatora Misyj-
nego w Białogórze. Wzięli w niej udział tak-
że klerycy z pelplińskiego Koła Misyjnego 
i kilka osób z diecezji pelplińskiej. Szkoła 
ta, mająca charakter rekolekcji, obejmo-
wała swym programem również wykłady 
z misjologii oraz elementy warsztatów przy-
gotowujących do pracy animacyjnej wśród 
dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie Nad-
zwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Gościem 
była Pani Michelle Robinson z  Jamajki, 



„Spojrzenia” lato 2019 47

Kolędnicy misyjni w Dzierżążnie

Wiosenne rekolekcje misyjne w Pelplinie
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która jako lekarz opowiedziała o swojej pra-
cy, ale również o stanie chrześcijaństwa na 
Jamajce. Swoje świadectwo wygłosił także 
br. Tomasz Basiński, kombonianin i redak-
tor naczelny dwumiesięcznika „Misjonarze 
Kombonianie”. Przypomniał on wskazówki 
papieża Franciszka i Kongregacji Ewangeli-
zacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy 
Kościoła, w ramach dobrego przygotowa-
nia i przeżycia Nadzwyczajnego Miesiąca 
Misyjnego. Nie zabrakło również przedsta-
wiciela diecezji pelplińskiej. Ks. dr Tadeusz 
Knut, proboszcz parafii pw. św. Marcina 
w Sierakowicach, wraz z posługującym tam 
wówczas dk. Markiem Łopatą poprowadzili 
konferencję na temat „Chrztu i posłania 
w Biblii”. Gościem specjalnym był o. Feliks 

Poćwiardowski SVD, wybitny i zasłużony 
animator misyjny, twórca pięćdziesiąciu 
filmów misyjnych, który w tym roku ob-
chodził 60-tą rocznicę święceń kapłańskich.

Wiosenne rekolekcje misyjne
„Ochrzczeni i posłani” – to hasło Nad-

zwyczajnego Miesiąca Misyjnego, które 
przeprowadziło nas przez kolejne rekolek-
cje misyjne. W Pelplinie, w dniach 29-31 
marca, spotkało się ponad 200 osób. Dzieci 
z różnych kół misyjnych naszej diecezji 
przyjechały tradycyjnie na rekolekcje, aby 
przez modlitwę, naukę i zabawę przybliżyć 
się do Boga. Podczas tych rekolekcji zapo-
znaliśmy się z ideą zbliżającego się wiel-
kimi krokami Nadzwyczajnego Miesiąca 

Szkoła Animatora Misyjnego w Białogórze
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Misyjnego, który ogłosił papież Franciszek. 
Równocześnie skupiliśmy się na haśle tego 
wydarzenia i zastanawialiśmy się wspólnie, 
co to znaczy dla nas, że jesteśmy ochrzczeni 
i posłani. Nie zabrakło oczywiście modlitwy 
(codziennej Mszy św., piątkowej Drogi Krzy-
żowej), a także chwili zabawy (gra terenowa 
po Pelplinie). Dzieci, jak zwykle, wyjeżdżały 
do domów zadowolone i z uśmiechami na 
twarzy.

Spotkania z misjonarzami w naszym 
seminarium
21 marca gościliśmy w naszej wspólno-

cie ks. Wojciecha Ciesielskiego, kapłana 
naszej diecezji, który od 15 lat pracuje na 
misjach w Zambii. Podczas krótkiego spo-
tkania ks. Wojciech opowiedział o specyfice 
posługi duszpasterskiej na misjach, swoim 
powołaniu misyjnym, a  także o proble-
mach, z jakimi zmaga się na co dzień. Na-
tomiast 4 czerwca odwiedziło nas dwóch 
kapłanów pochodzących z naszej diecezji: 
ks. Grzegorz Paderewski, który pracuje 
w Brazylii, oraz ks. Maciej Oparka, podob-
nie jak ks. Wojciech Ciesielski pracujący 
w Zambii. Księża misjonarze odprawili dla 
nas Msze św. modląc się o powołania, a po 
Mszy św. spotkali się z członkami Koła Mi-
syjnego przy kawie, która stanowiła okazję 
do rozmów o misjach w Brazylii i Zambii.

Duża zmiana w wakacje
Od dwudziestu jeden lat Kleryckie Koło 

Misyjne organizuje w wakacje obóz misyj-
ny dla dzieci z kół misyjnych naszej diece-
zji, a od dziewiętnastu lat odbywał się on 
w dobrze wszystkim znanym Garczynie. 
W tym miejscu wychowywały się pokole-
nia młodych misjonarzy i kleryków, którzy 
dziś są już kapłanami. Jesteśmy wdzięczni 
całej parafii, księżom proboszczom, którzy 
w tym czasie posługiwali w tym miejscu, 
a także parafianom o wielkim sercu, którzy 
każdego roku przyczyniali się do organi-
zacji tego obozu. W tym roku XXII Obóz 
Misyjny odbędzie się w Bysławku koło Tu-
choli. Jest to zupełnie inne, ale równie pięk-
ne miejsce. Rozpoczynamy nowy rozdział 
w historii Obozu Misyjnego i zachęcamy do 
wzięcia udziału w tworzeniu tej historii. Jak 
zwykle lipiec w diecezji pelplińskiej będzie 
przepełniony duchem misyjnym!

Ks. Maciej Oparka podczas mszy 
w seminaryjnej kaplicy



Papua-Nowa Gwinea
Alumn Damian Październiok, rok I

Kraj, który dzisiaj poznamy, jest półtora raza większy od Polski, posiada buj-
ną faunę i bogatą kulturę jeszcze sprzed czasów, kiedy pierwszy Europejczyk 
postawił tam swoją stopę. Jednak poza pięknymi krajobrazami turysta odwie-
dzający tę krainę zetknie się również z lokalnym kolorytem.

Trochę geografii i historii
Papua leży na wschodniej części wyspy 

Nowa Gwinea (stąd jej nazwa), położonej na 
Oceanie Spokojnym. Jej najbliższymi sąsia-
dami są Indonezja (zajmuje zachodnią część 
wyspy) i inny kraj wyspiarski – Australia, 
mająca dużo wspólnego z Papuą. Jak wcze-
śniej wspominałem, Papua-Nowa Gwinea 
może poszczycić się piękną i różnorodną 
przyrodą. Jej środkową część zajmuje łań-
cuch górski zwany Górami Centralnymi, 
którego najsłynniejszym pasmem są Góry 
Bismarcka (nazwa nie jest przypadkowa). 
Resztę krajobrazów stanowią niziny, bagna 
i lasy równikowe, czyli dżungla. I właśnie do 

tej pięknej krainy dotarli w XVI w. odkryw-
cy z Europy, zastając rdzennych mieszkań-
ców ze swoją różnorodną kulturą, językami 
i religią. Do dzisiaj najważniejszą osobą 
w Papui jest brytyjska królowa Elżbieta II, 
ponieważ jeszcze w ubiegłym wieku kraj 
ten był brytyjską kolonią.

Różnorodna kultura
Papua zachwyca turystów swoją róż-

norodnością kulturową – nie tylko pod 
względem zwyczajów, ale również wielości 
języków. Oficjalnym językiem jest angielski, 
jednak na terenie całej Papui występuje 
ponad osiemset języków tubylczych. Do 
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dzisiaj wielu mieszkańców Papui-Nowej 
Gwinei praktykuje wiarę swoich przodków, 
która była powszechna jeszcze przed poja-
wieniem się chrześcijaństwa. Ciekawy jest 
również fakt, że część z nich żyje w ten sam 
sposób, co ich przodkowie setki lat temu.

Chrześcijanie w Papui
Papua jest jednym z niewielu krajów 

w Azji i Oceanii, w którym chrześcijanie sta-
nowią zdecydowaną większość, bo aż 95%. 
Jednak znaczna ich część przynależy do 
wspólnot protestanckich. Co się natomiast 
tyczy Kościoła katolickiego, to posiada 

on tam swoje misje. Obecnie na misjach 
w Papui-Nowej Gwinei pracuje 63 polskich 
misjonarzy, przy czym główną działalność 
prowadzą księża pallotyni.

Cudowronka krasnopióra - rajski ptak występujący na fladze Papui-Nowej Gwinei

Papuas w tradycyjnym nakryciu głowy
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Puteoli było miastem portowym. Wiele 
okrętów z Egiptu i Wschodu miało tutaj 
swój przystanek, żeby zabrać lub odstawić 
podróżujących. Na błękitnym niebie prze-
suwały się kłęby białych chmur. Południo-
wy wiatr unosił bryzę morską, przyjemnie 
chłodząc przybyszów. Wysiadając ze statku 
Paweł spotkał kilku chrześcijan, którzy 
przywitali go serdecznie i przekonali do 
dłuższego pobytu. Dowódca zgodził się na 
to, zostawiając go w towarzystwie kilku 
żołnierzy. Reszta więźniów udała się tego 
dnia w dalszą podróż.

Po siedmiu dniach przyszedł czas na 
kolejny etap wędrówki. Wyruszyli pieszo 
o świcie. W Kampanii – krainie, którą 
przemierzali – słońce o  tej porze roku 

grzeje bardzo mocno, dlatego starali się 
wykorzystywać chłodne poranki. Najpierw 
skierowali się na północ, potem odbili na 
północny zachód, żeby potem wzdłuż linii 
brzegowej dotrzeć do Rzymu. Droga była 
kamienna i dosyć uczęszczana. Pojedyncze 
drzewa przy drodze czasami układały się 
w alejki dające przyjemny cień. Po drodze 
mijali pola uprawne i łąki, na których pasło 
się bydło. Ciągnęły się one aż pod pasma 
wzgórz, które były najdalszym punktem 
na horyzoncie. Było już dosyć ciepło, a do 
postoju została jeszcze godzina marszu. 
Paweł, mając głowę pochyloną, patrzył na 
przesuwającą się pod sandałami drogę. 
W skwarze słońca zamyślił się i oddalił się 
myślami w przeszłość. 

Ostatnia podróż – część III
Nietypowe spotkanie
Alumn Jan Lubiński, rok V
Ilustracje: Alumn Dominik Fiszka Borzyszkowski, rok IV

Chociaż początki podróży św. Pawła do Rzymu były spowodowane zamiarem 
jego zabicia, w Puteoli wydawało się nie mieć to żadnego znaczenia. Im bliżej 
byli Rzymu, tym mniejsze tak naprawdę groziło mu niebezpieczeństwo.



„Spojrzenia” lato 2019 53

Przypomniała mu się inna droga. Była 
piaszczysta, ale słońce grzało podobnie. 
Szedł także w  towarzystwie żołnierzy, 
także w kierunku miasta. Chcąc ocenić, 
jaka jest pora dnia i czy nie jest to pora 
na postój, zwrócił wzrok na swój cień. Nie 
było jednak cienia. Czyżby to już było połu-
dnie? – pomyślał i zasłaniając oczy dłonią 
spojrzał w kierunku słońca. Spojrzał i cały 
przerażony stanął jak wryty. Stało się coś, 
czego się nigdy nie spodziewał i  już ni-
gdy nie zapomniał. Zamiast słońca ujrzał 
potężne światło, tysiąc razy jaśniejsze od 
blasku słonecznego. Jego ręka bezwładnie 
opadła i choć bardzo tego chciał, nie mógł 
się nią zasłonić. Na pewno wiecie, jak 
trudno jest patrzeć w słońce. Oczy broniąc 

się przed nadmiarem światła łzawią, ucie-
kają i zamykają się automatycznie. Pawła 
oczy były jakby na rozkaz wytrzeszczone 
prosto w górę. Próbował przestać patrzeć 
w owo strasznie silne światło, chciał żeby 
jego oczy się zamknęły, ale bezskutecznie. 
To światło go jakby chwyciło. Gdy później 
Paweł o tym opowiadał, często porównywał 
to do stopionego srebra i złota, które przez 
oczy wlewało mu się do całego ciała. Poczuł 
jak od stóp, przez ręce i coraz wyżej wypeł-
niało go ono i paliło wewnętrznie. Chciał 
krzyczeć, uciekać, zamknąć oczy – nie 
mógł. Światło powoli go wypełniało i, gdy 
zalało go już całkowicie, upadł na ziemię. 
Nie wiedział, co się z nim dzieje. Chociaż 
niczego nie słyszał, to w głowie huczał 



szum podobny do potężnego wodospadu. 
Poczuł się zupełnie nagi i bezbronny, bez 
żadnych tajemnic, przerażony i jednocze-
śnie bezpieczny. Wśród tego wszystkiego 
usłyszał głos – potężny i mogący jednym 
tchnieniem zniszczyć wszystko. Równocze-
śnie był on łagodny, bez żadnego wyrzutu, 
wręcz troskliwy: «Szawle, Szawle, dlacze-
go mnie prześladujesz?» – to był moment 
w życiu Pawła, kiedy spotkał Jezusa Chry-
stusa. To było jego nawrócenie. Nie było to 
przyjemne, bo na trzy dni stracił wzrok. 
Opisał później to spotkanie jako poród, 
który dla dziecka też nie jest przyjemny, 
ale daje zupełnie nowe życie. Za to Paweł 

był wdzięczny Jezusowi i odtąd chciał, aby 
każdy Go poznał. Dlatego Żydzi go niena-
widzili i chcieli go zabić. 

Jeden z żołnierzy klepnął Pawła w ramię 
i wyrwał go z zamyślenia. Z naprzeciwka 
szła ku nim grupka ludzi, którzy machali 
rękami. Jak się okazało, byli to chrześcijanie 
z Rzymu. Kiedy Paweł był przez siedem dni 
w Puteoli, dowiedzieli się o tym i postano-
wili wyjść mu na spotkanie. Gdy ich ujrzał, 
podziękował Bogu i zrobili wspólny postój. 
A kiedy zjedli posiłek i w cieniu odczekali 
najgorętszą porę dnia, z nowym zapałem 
ruszyli dalej. Po kilku dniach zobaczyli 
w oddali mury pięknego miasta Rzymu.






