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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele naszego Seminarium!

Rok 2014 redakcja Feniksa otwiera małym jubileuszem, jest to bowiem 50 numer 
naszego seminaryjnego pisma. Aktualne hasło roku duszpasterskiego zachęca nas 
przede wszystkim do spojrzenia na tajemnicę Syna Bożego. Niewyczerpane źródło 
mądrości, jakie płynie z wiary w ucieleśnioną Miłość, znajduje swoje ujście w przebo-
gatej refl eksji Kościoła. Wspomaga ją dziedzictwo kultury: literatura, obrazy ilustru-
jące sceny ewangeliczne, dzieła muzyczne nawiązujące do tematyki biblĳ nej. Najpięk-
niej oddają prawdę o nieśmiertelnym przesłaniu miłości życiorysy świętych, którzy dali 
świadectwo o tym, że prawda w osobie Jezusa Chrystusa jest jedyną wartością godną 
ofi ary życia. Także my jesteśmy zachęcani, aby osobiście wpisać się w to poszukiwa-
nie obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, życiu naszych rodzin i wspólnot jakie 
tworzymy. Stając się człowiekiem Syn Boży uczynił każde miejsce naszego życia prze-
strzenią zbawienia. Pozostając samą obecnością nasz Pan ogniskuje wszystkie uczucia, 
emocje i myśli wokół Eucharystii – sakramentu miłości. Spotkanie z Jezusem przemienia 
życie, staje się nową inspiracją, ożywczym powiewem – czymś co pozwala zapomnieć 
o bolesnej nieraz przeszłości a wytężyć swe siły ku temu co na nas czeka.

W tym numerze pragniemy zachęcić was, Drodzy Czytelnicy aby zatrzymać się choć 
na chwilę nad faktem spotkania, które dokonuje przewrotu, które staje się początkiem 
czegoś nowego. Stawanie się nowym stworzeniem realizuje się w przeróżnych zobowią-
zaniach, inicjatywach i zadaniach jakie człowiek sobie stawia. Ich początek to rzeczywi-
stość twórczego spotkania z Jezusem! Jak na ową przemianę patrzy Pismo Święte? Jak 
można włączyć się praktycznie w poszukiwanie Jezusa? Jak odnaleźli go święci a jak 
go odnajdują Go na co dzień księża i alumni naszego seminarium? O tym dowiecie się 
w najnowszym jubileuszowym numerze Feniksa. 

Na ręce ręce wszystkich, do których trafi  jubileuszowe wydanie naszego pisma pra-
gniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok upływający pod hasłem WIE-
RZĘ W SYNA BOŻEGO był czasem rzeczywistego odnalezienia Boga w Jego osobowej 
miłości. Na piękną drogę wiary i twórczego poszukiwania tajemnicy Syna Bożego cała 
wspólnota Seminarium zapewnia o nieustannej pamięci.

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby 
z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby 

w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską 
Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

(2Tes 1,11-12)
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SŁOWO NA POCZĄTEK

Słowniczek

„Wigil – pupil”
Każdy alumn przychodzący do 

seminarium otrzymuje tzw. wigila-
tora. Wyraz ten pochodzi od łaciń-
skiego vigil, vigilis – czuwający, 
stróż. „Wigil” to najczęściej alumn 
VI i V roku. Powinien on być dla 
swego „pupila” jak starszy brat. 
Taki „stróż” ma za zadanie pomóc 
nowemu alumnowi wejść w życie 
seminaryjne. Nowych alumnów 
pod konkretną opiekę przydziela 
ks. prorektor, wg własnego niezna-
nego klucza. 

Relacja ta jest ważnym elemen-
tem formacji ludzkiej, zarówno dla 
wigila, jak i dla pupila. Ta więź, choć 
początkowo z nadania, może prze-
rodzić się w przyjaźń na całe życie. 
Relacja wigil-pupil jest niezbywal-
na, nie kończy się wraz z zakończe-
niem seminarium. Dlatego też księża 
mogą sięgać wstecz tworząc wręcz 
drzewo genealogiczne swoich „pra-
wigilatorów”, potocznie zwanych 
„dziadkami”.

„Mikołaj”

Szóstego grudnia odbywa się 
w naszej wspólnocie seminaryjnej 
„Mikołaj”, czyli akademia ku czci 

św. Mikołaja. Jest to bardzo rado-
sne wydarzenie w życiu każdego 
alumna. Rok IV przygotowuje na 
ten dzień przedstawienie, ukazują-
ce w krzywym zwierciadle przeło-
żonych i profesorów naszej uczel-
ni, a także wybrane wydarzenia 
z życia całej wspólnoty. Pomysły na 
scenariusz zbierane są od począt-
ku formacji, i nigdy ich nie braku-
je. „Mikołaj” ma zawsze ustaloną 
koncepcję w jakiej ukazywane jest 
seminarium, np. jako wioska smer-
fów, plac budowy, dworek szla-
checki itd.

Akademia ku czci św. Mikołaja 
dostarcza nam wiele radości, uczy 
rok IV współpracy, ale co najważ-
niejsze, jednoczy całą wspólnotę 
seminaryjną. Umiejętność śmiania 
się z siebie, jest bowiem cechą doj-
rzałego człowieka. 

Silentium

Utarło się powiedzenie, że 
mowa jest srebrem a milczenie zło-
tem. Papież Jan Paweł II w Liście 
Apostolskim Orientale Lumen z sło-
wach przypomnienia pisał: Wszy-
scy, wierzący i niewierzący, muszą 
nauczyć się milczenia, które pozwoli 
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SŁOWO NA POCZĄTEK

Bogu mówić, kiedy i jak zechce, a nam 
rozumieć Jego słowo. Uniwersalna 
wartość ciszy, w sposób szczegól-
ny stanowi zobowiązanie dla osób 
przygotowujących się do służby 
Bogu. Przychodząc ze świata zdo-
minowanego przez „kulturę hała-
su”, której przejawem jest zabójcze 
nieraz tempo, wszechobecny stres 
i niepokój, kandydaci do kapłań-
stwa muszą maksymalnie skupić 
swe wysiłki na cichym i subtelnym 
głosie Pana, który jakby na prze-
kór światu nie krzyczy głośniej od 
niego, ale daje się usłyszeć tylko 
w osobliwych warunkach, w kli-
macie ciszy i milczenia. W połącze-
niu z ascezą, praktyka silentium 
pomaga opanować i korygować skłon-
ności ludzkiej natury zranionej przez 
grzech — jest niezbędnie potrzebna 
osobie konsekrowanej, aby mogła ona 
dochować wierności swemu powołaniu 
i iść za Jezusem drogą Krzyża –pisze 
w innym miejscu papież. Silen-
tium obowiązuje alumnów wszyst-
kich roczników codziennie wieczo-

rem i trwa do modlitw porannych 
następnego dnia. W atmosferę wie-
czornej ciszy wprowadza lektura 
duchowa. Święta cisza jest nieod-
łącznym elementem comiesięcz-
nych dni skupienia czy rekolek-
cji –z reguły trwających trzy dni. 
Silentium, towarzyszące alumnom 
od początku formacji to nie tylko 
samo milczenie. Klimat skupie-
nia, jest bardzo potrzebny przy-
szłym kapłanom w podejmowa-
niu codziennej decyzji oddania 
swego życia Jezusowi. Szczegól-
nym potwierdzeniem tego wybo-
ru są przyjmowane posługi: lektora 
i akolity, aż po święcenia. Silentium 
wpisuje się w całość życia kapłań-
skiego. Za wzorem Jezusa i Matki 
Bożej, których życie było tajemni-
cą zanurzoną w ciszy i modlitwie, 
wypracowana w seminarium prak-
tyka ma kształtować w przyszłym 
kapłanie postawę zasłuchania 
w słowo Boże i stanowić narzędzie 
lepszego rozeznawania swej misji. 

F
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Zza murów

Jeden z polskich kapłanów-
-muzyków kościelnych Ks. 
Andrzej Filaber, na łamach tygo-
dnika „Idziemy” trafnie opisał 
postawy, z którymi mamy do czy-
nienia w polskim Kościele: „Są 
tendencje, aby liturgię za wszelką 
cenę uczynić „atrakcyjną”. Doty-

czy to zwłaszcza 
Mszy Świętych 
tzw. młodzieżo-
wych lub dziecię-
cych. W imię racji 
duszpasterskich 
bagatelizuje się 

wszelkie normy rządzące muzy-
ką liturgiczną. Nie jest to nic inne-
go jak populizm w liturgii. Tym-
czasem atrakcyjność powinna być 
obca liturgii. Nie możemy ulegać 
modzie. Liturgia ma być dostojna, 
piękna, dająca możliwość zachwy-
tu, poruszająca człowieka swoją 
głębią, ale nie „atrakcyjna”. Musi 
być zrozumiała, choć zawsze pozo-
stanie misterium sacrum.”

Podejmując zadanie dobrego 
przygotowania osób do posługi 
muzycznej w Kościele, jak rów-
nież uwrażliwienia ich na piękno 

W trosce W trosce 

o piękno o piękno 

muzyki sakralnej…muzyki sakralnej…

W Konstytucji Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium 
(112) znajduje się następujące stwierdzenie: „muzyka jest integralną czę-
ścią liturgii”. Niezmiernie zatem ważna jest troska wszystkich osób od-
powiadających za liturgię o odpowiedni dobór oraz prawidłowość wyko-
nywania muzyki sakralnej.  

Liturgia ma być 

dostojna, piękna, dająca 

możliwość zachwytu, 

poruszająca człowieka 

swoją głębią, ale nie 

„atrakcyjna”.
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i majestat liturgii, w białostockim 
Seminarium Duchownym organi-
zowane są Warsztaty Liturgiczno-
-muzyczne Archidiecezji Białostoc-
kiej. Uczestnikami warsztatów są 
chórzyści i instrumentaliści, oso-
by śpiewające i grające w scholach, 
chórach parafi alnych, a także róż-
nego rodzaju zespołach z Białego-
stoku i Archidiecezji. Do tej pory 
odbyły się już trzy edycje warszta-
tów. Pierwsza z nich w roku 2011 
przebiegała pod hasłem „Miło-
sierdzie Boże na wieki wychwalać 
będę”. Myślą przewodnią drugiej 
edycji było hasło „Matko miłosier-
dzia – módl się za nami” , nato-
miast w roku 2013 „Ja jestem chle-
bem żywym”. 

Podczas trzech dni warsztatów, 
uczestnicy biorą udział w zaję-
ciach związanych z emisją głosu, 
kształceniem słuchu muzycznego, 
dykcją, nauką pieśni liturgicznych 
oraz doskonaleniem gry na instru-
mentach. Uczestnicy mają możli-
wość poznania bogactwa muzyki 
sakralnej w różnorodności repertu-
aru, jaki jest przeznaczony na każ-
dą z edycji warsztatów. Jest to m.in. 
śpiew chorału gregoriańskiego, 
który traktowany jest przez Kościół 
jako „swój własny śpiew liturgicz-
ny. Można usłyszeć utwory dawne, 
jak również nowe pieśni napisa-
ne przez współczesnych kompo-
zytorów: Pawła Bębenka, Huberta 
Kowalskiego oraz Piotra Pałkę . 

Uczestnicy ponadto podczas 
warsztatów słuchali konferencji, 
które głosił ks. Krzysztof Łapiń-
ski – wykładowca muzyki kościel-
nej. Podczas ostatnich warsztatów 
ks. Krzysztof podjął bardzo ważny 
temat w swojej konferencji. Mówił 
o uwielbieniu przez śpiew oraz 
ukazywał jak ważne i znaczące jest 
miejsce muzyków w kościele.

Niezmiernie ważne jest zauwa-
żenie i dostrzeżenie jaką rolę 
w Kościele odgrywają świeccy 
muzycy. Jan Paweł II w swoim 
nauczaniu, bardzo wyraźnie pod-
kreślał, że „trzeba darzyć zaufa-
niem ludzi świeckich, jest w nich 
bowiem wielki potencjał dobrej 
woli, kompetencji i gotowości słu-
żenia”. Można powiedzieć, że cała 
jego apostolska działalność zmier-
zła do tego, by ludzie świeccy bar-
dziej uświadamiali sobie swą god-
ność i odpowiedzialność oraz pełne 
zaufanie, jakim darzy ich Kościół. 

Paweł Bębenek – śpiewak, kompozytor, 

dyrygent, związany z środowiskiem 

muzycznym przy krakowskim klasztorze 

Ojców Dominikanów, i Hubert Kowalski 

– kompozytor, wokalista, pedagog, byli 

prowadzącymi dwie pierwsze edycje 

warsztatów. Do poprowadzenia trzeciej edycji 

dołączył Piotr Pałka – dyrygent, kompozytor, 

śpiewak założyciel i dyrygent chóru 

mieszanego Voce Angeli (Głosem Anioła), 

działającego przy bazylice oo. franciszkanów 

w Krakowie.
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Zza murów

Papież zachęcał ich do zajęcia 
należnego im miejsca.

Jeśli zatem muzyka jest integral-
ną częścią liturgii jest niewątpliwie 
modlitwą, a „Kto dobrze śpiewa, 
dwa razy się modli”. Te słowa są 
przypisywane Świętemu Augusty-
nowi. Już w starożytności Kościół 
widział muzykę jako jeden z wyra-
zów modlitwy. Jeżeli człowiek 
się modli to wyraża swoją wiarę. 
Muzyka w liturgii ma właśnie tę 
funkcję. Jej zadaniem, posłannic-
twem jest uwielbianie Boga, uświę-
canie wierzących, dlatego bardzo 
ważnym elementem warsztatów 
jest wspólna i jednocząca uczest-
ników modlitwa podczas Euchary-
stii, Liturgii Godzin a także adora-
cji Najświętszego sakramentu.      

Wszystkim troszczącym się 
o piękno i poprawność liturgii 
niech towarzyszą słowa Abp Pie-
ro Mariniego: „Kościół żyje dzięki 

Eucharystii. Za każdym razem, kie-
dy celebruje się Eucharystię – i robi 
się to w sposób właściwy – przepro-
wadza się akcję ewangelizacyjną”. 

Papież Franciszek w posynodal-
nej adhortacji apostolskiej „Evan-
gelii Gaudium” również podkreśla 
ważność piękna liturgii: „Radosna 
ewangelizacja przybiera postać 
piękna w liturgii i codziennie 
pomnaża dobro. Kościół ewangeli-
zuje i daje się ewangelizować przez 
piękno liturgii, która jest także cele-
browaniem ewangelizacyjnej dzia-
łalności oraz źródłem odnowionej 
gotowości złożenia daru”. 

„Kto kocha ten śpiewa” – gdy 
nasz śpiew będzie płyną z ser-
ca pełnego miłości, będzie on dla 
Boga piękny, szczery, będzie modli-
twą „podwójnie” skuteczną. 

al. Daniel Kułakowski 

F
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Zza murów

Bronimy Złota!Bronimy Złota!

Niespełna rok temu nasze semi-
narium odniosło ogromny suk-
ces sportowy. W V Mistrzostwach 
Halowej Piłki Nożnej Wyższych 
Seminariów Duchownych i Zakon-
nych nasi klerycy zajęli pierw-
sze miejsce. Cały turniej został 
rozegrany w Radomiu, 2 marca 
2013 roku. Do rywalizacji przystą-
piło 19 drużyn z całej Polski. Warto 
wspomnieć, że dwa lata temu, rów-
nież w Radomiu, drużyna naszego 
AWSD zajęła drugie miejsce.

Turniej był rozgrywany sys-
temem grupowo-pucharowym. 
W pierwszej rundzie nasi zawod-
nicy trafi li do grupy B. Wśród 
naszych przeciwników znalazły się 

takie drużyny: MWSD Warszawa 
(AWSD Białystok – MWSD War-
szawa 2:0), WŚSD Katowice (WŚSD 
Katowice – AWSD Białystok 3:2), 
OFM Kraków (OFM Kraków – 
AWSD Białystok 0:6), OFM Panew-
niki (WSD Białystok – Panewniki 
5:0). Po rozegraniu czterech gru-
powych spotkań, nasze semina-
rium, mając na koncie trzy zwycię-
stwa i jedna porażkę, przeszło do 
ćwierćfi nału z pierwszego miejsca. 
Tutaj czekał nas pojedynek z WSD 
Radom (obrońcami mistrzowskie-
go tytułu). 

Pojedynek z Radomiem był 
trudnym meczem. Gospodarze 
byli wspierani przez żywiołowo 

Mistrzowie turnieju Radom 2013

Bycie mistrzem 

Polski zobowiązuje, 

dlatego w tym roku 

nasze seminarium 

jest gospodarzem 

VI Mistrzostw 

Halowej Piłki 

Nożnej Wyższych 

Seminariów 

Duchownych oraz 

Zakonnych.
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Zza murów

reagujących kibiców. Mimo ogłu-
szającego dopingu, to jednak nasi 
gracze otworzyli wynik spotkania. 
Przez długi czas wynik nie ulegał 
zmianie. Jednak w drugiej połowie 
Radom po dość szczęśliwym strza-
le z dużej odległości pokonał nasze-
go bramkarza. Wynikiem remiso-
wym zakończył się regulaminowy 
czas gry, co zwiastowało rzuty kar-
ne. „Jedenastki” miały jednego 
bohatera – al. Roberta Matysa, któ-
ry swoimi dwoma interwencjami 
wprowadził nas do półfi nału. 

W półfi nale spotkaliśmy się 
z WSD Kielce. Kielecka druży-
na, tworząca zgrany zespół, była 
bardzo wymagającym przeciwni-
kiem. Stawka meczu sprawiała, że 
żadna z drużyn nie chciała zbyt 
szybko atakować. Dlatego po bar-
dzo wyrównanym spotkaniu na 
tablicy wyników było 0:0. Kolej-
ny raz rzuty karne okazały się dla 
nas szczęśliwe. Potrzeba było czte-
rech kolejek karnych, aby wynik 
został rozstrzygnięty. Po raz kolej-

ny świetną interwencją popisał się 
Robert Matys, dzięki czemu nasza 
drużyna znalazła się w fi nale. 

W drugim półfi nale spotkały 
się drużyny z Warszawy i Zamo-
ścia-Lubaczów. Po bardzo dobrym 
meczu zwyciężyli 3-1 gracze 
z Zamościa. Mecz fi nałowy był 
zatem okazją do rewanżu za prze-
grany fi nał z roku 2011. 

Spotkanie fi nałowe stało na 
wysokim poziomie. Bardzo mądra 
i rozsądna gra w obronie oraz 
groźne ataki dawały naszym gra-
czom dużo możliwości do strzele-
nia bramki. Udało się to pod koniec 
pierwszej połowy, kiedy bramka-
rza przeciwników pokonał Gaweł 
Korzeniecki. Jak się później oka-
zało była to jedyna bramka fi na-
łu. Naszym przeciwnikom trzeba 
oddać doskonałą grę. Z mądrością 
i zaciętością walczyli o każdy cen-
tymetr boiska, starając się umie-
ścić piłkę w naszej bramce. Dosko-
nałym tego przykładem jest akcja, 
w której słupek uratował nasze 
seminarium przed utratą gola. 
Nasi zawodnicy po bardzo dobrej 
grze pewnie pokonali Zamość-
-Lubaczów i tym samym zrewan-
żowali się za wcześniejszą porażkę. 

Cała drużyna zasłużyła na 
pochwały. Szczególne brawa nale-
żą się Robertowi Matysowi, które-
go organizatorzy docenili, wybie-
rając Go najlepszym bramkarzem 
turnieju.
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Zza murów

Bycie mistrzem Polski zobo-
wiązuję, dlatego w tym roku nasze 
seminarium jest gospodarzem VI 
Mistrzostw Halowej Piłki Nożnej 
Wyższych Seminariów Duchow-
nych oraz Zakonnych. Mamy 
nadzieję, że nasi zawodnicy spi-

szą się równie dobrze jak ostatnim 
razem. Liczymy, że puchar zwycięz-
ców pozostanie w murach naszego 
seminarium na kolejny rok. 

al. Mateusz Tomanek

F

… czyli na deskach … czyli na deskach 

seminaryjnego teatruseminaryjnego teatru

W Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP, a więc dnia 8 grud-
nia 2013 r., alumni III roku AWSD 
w Białymstoku, kontynuując trady-
cje naszego seminarium duchow-
nego, wystawili sztukę teatralną. 
Tym razem na scenę im. św. Brata 
Alberta Chmielowskiego powróci-
ła sztuka klasyczna. Wystawiony 
został utwór sceniczny pt. „Bezi-
mieniec”, adaptacja dzieła Ernesta 
Raupacha, XVIII-wiecznego dra-
maturga i pisarza, urodzonego na 

Dolnym Śląsku. Temat tej sztuki też 
uniwersalny i klasyczny – dramat 
człowieka zniewolonego przez zło 
i grzech, zmaganie się z tym złem 
i nawrócenie mocą krzyża i miłości.

Sztuka była grana więcej razy, 
zawsze przy pełnej widowni. Na 
sztukę mógł przyjść każdy. Oglą-
dali ją księża, siostry zakonne 
i przede wszystkim świeccy, oso-
by starsze i bardzo młode wiekiem. 
Wszyscy żywo reagowali na wyda-
rzenia rozgrywające się przed 
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ich oczami. Ta reakcja widzów 
potwierdza trafność wyboru doko-
nanego przez wykonawców.

A alumni sprostali wyzwaniu. 
W sztuce wyreżyserowanej przez 
pana Piotra Półtoraka zagrali 
z wyczuciem i pasją, a jak trze-
ba z humorem. Ich autentyczność 
i wyczucie, w połączeniu z indy-
widualnymi talentami, pomo-
gły widzom zrozumieć i przy-
jąć przesłanie dzieła. Udało się 
stworzyć sztukę kerygmatyczną. 
A w Kościele przecież o to cho-
dzi: „Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii”- wołał do mieszkań-
ców Koryntu św. Paweł Apostoł 
(1 Kor 9,16b).

Życzmy sobie, aby seminaryjna 
scena św. Brata Alberta przyciągała 
nowe rzesze widzów, szukających 
prawdy i aby coraz to nowi akto-
rzy-świadkowie pomagali im tę 
prawdę odkrywać. Wyrazy uznania 
całej grupie, która włożyła wiele sił 
w przygotowanie przedstawienia. 
Za wszystko gromkie brawa!

ks. dr Andrzej Kakareko

F
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Zza murów
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Porozmawiajmy

O egzorcyście słów kilka

Wywiad z ks. mgr lic. Adamem Siegieniewiczem, głównym egzorcy-
stą naszej diecezji. Ks. Adam posługuje jako wikariusz w parafi i NMP 
z Guadalupe. Został wyświęcony na kapłana w 1999 r.

Od roku akademickiego 
2012/13 jest ksiądz spowied-
nikiem alumnów. Prowadził 
ksiądz w naszej wspólnocie 3-dniowe 
rekolekcje wielkopostne. Jakie odczucia towarzy-
szą księdzu po zakończonych rekolekcjach? Czy 
to prawda, że klerycy są bardzo wymagającymi 
słuchaczami?

Przyznam, że po pierwszej kon-
ferencji było mi ciężko. Wszy-
scy klerycy uważnie słuchali, ale 
nie dostrzegałem po ich twarzach 
i zachowaniu czy te słowa, które 
mówiłem w ogóle do nich trafi ały. 
Czułem się trochę jak na egzami-
nie, jednak w kolejnych dniach było 
już lżej. Mam nadzieję, że rekolekcje 
pozostawiły ślad zarówno w pamię-
ci jak i w sercu słuchaczy. Ja sam 
przygotowując konferencje, musia-
łem zweryfi kować moje kapłań-
stwo, na ile żyję tym, co mówię. 
Miałem przekonanie, że nie wygło-
szę niczego, co nie byłoby znane 
alumnom (szczególnie, że macie 
takich dobrych ojców duchownych). 
Chciałem choć trochę podzielić się 
własnym doświadczeniem.



Porozmawiajmy

Czy jako kleryk albo nowo wyświęcony pre-
zbiter myślał ksiądz, że będzie pełnił posługę 
egzorcysty? 

Niestety kiedy byłem w semi-
narium, nie było nigdy żadnej 
konferencji czy wykładu na temat 
opętania albo posługi egzorcysty. 
Dawniej ten temat kojarzył mi się 
to trochę z bajką z odrobiną horro-
ru. Przyznam się, że jeszcze kilka 
lat temu bałem się myśleć o tego 
typu posłudze. 

Wielu ludzi, także kleryków w ostatnim czasie 
zaczęło się interesować posługą egzorcysty. Na 
czym szczególnie, po kilkuletnim doświadcze-
niu, polega ta posługa?

Służę osobom, które do mnie 
przychodzą podstawową posłu-
gą, która polega na tym, że jestem 
normalnym kapłanem. Najczę-
ściej ludzie potrzebują rozmowy, 
spowiedzi, zrozumienia, a dopie-
ro potem modlitwy o uwolnienie 
czy egzorcyzmów. Większość rze-
czy, które robię, czynią również 
inni kapłani. Jednak niektórym 
wydaje się, że egzorcysta zna się 
na wszystkim najlepiej i dlatego 
przychodzą właśnie do mnie, a nie 
do kapłana w swojej parafi i. 

Jakie są trudności w posłudze egzorcysty, z któ-
rymi spotyka się zwłaszcza młody kapłan?

Trudnością może być nawał 
pracy i brak doświadczenia 
w rozeznawaniu, co w danej sytu-
acji powinno się zrobić. Czasem 

występują przypadki, gdy ktoś 
chce wszystkimi sposobami udo-
wodnić, że jego stan ma podłoże 
demoniczne, a potem okazuje się, 
iż ma zaburzenia psychiczne albo 
zwyczajnie kłamie, aby zwrócić 
na siebie uwagę.

Problemy też mogą być od stro-
ny złego ducha, takie jak zwięk-
szona walka duchowa, mieszanie 
w relacjach z innymi, czy wprost 
zastraszanie przez różne wyda-
rzenia, bądź słowa. 

Na jakie niebezpieczeństwa duchowe najbar-
dziej jest narażony dzisiejszy człowiek? 

Dziś chyba jednym z najwięk-
szych problemów duchowych jest 
wykrzywiony obraz Boga przez 
relacje z rodzicami, New Age, 
dostępność do okultyzmu, przez 
fi lmy i Internet. Wielu błądzi szu-
kając Boga nie tam gdzie trze-
ba, gdyż Kościół wydaje się im 
nieatrakcyjny. 

Doświadczył ksiądz wielu uwolnień od złego 
ducha. Co pomaga nam skutecznie wygrywać 
walkę z szatanem? 

W skuteczności modlitwy 
o uwolnienie bardzo ważną rolę 
odgrywa osobista relacja z Bogiem 
osoby, która modli się o uwolnie-
nie, a także jej wola walki. 

Zauważamy, że dobrze ksiądz się czuje, posłu-
gując we wspólnocie Seminaryjnej. Na koniec 
chciałbym zapytać, jak ksiądz wspomina swój 
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czas formacji w Seminarium? (Może jakieś 
szczególne wydarzenie?)

Moją formację w seminarium 
wspominam dobrze. Mogę mieć 
pretensje jedynie do samego siebie, 
gdyż wiele czasu nie wykorzysta-
łem jak należy. Gdybym solidnie 6 
lat pracował nad sobą, to może był-
bym” już świętym”, a tak muszę 
zaczynać od początku. Jeżeli cho-
dzi o zdawanie egzaminów, przy-
znam, że nigdy z nauki orłem nie 
byłem, ale jakoś sobie dałem radę. 

Z ciekawostek z życia semina-
ryjnego przypominam jak przed 
egzaminem z liturgiki chciałem się 
dotlenić i z kolegą pojeździć rowe-
rem. Nie miał mi kto odstąpić swo-
jego sprzętu, więc koledzy namó-
wili mnie, abym pożyczył go od 
ks. Rektora Stanisława Hołodoka. 
Poszedłem, zadzwoniłem i dopie-

ro wtedy zdałem  sobie sprawę, że 
ks. Rektor leży chory w gorączce, 
a jutro ma z nami egzamin. Otwo-
rzył drzwi blady i spocony. Tro-
chę się zdziwił moją prośbą, ale ją 
spełnił. Na następny dzień pierw-
sze pytanie na egzaminie brzmiało: 
„Rower cały?”.

Al. Rafał Zakrzewski 

Wywiad przeprowadzony 

w marcu 2013 r.

F

Dziś chyba jednym 
z największych problemów 
duchowych jest 
wykrzywiony obraz Boga
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Szkoła Nowej Ewangelizacji

Kursy ewangelizacyjne Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja wpisały 
się już na stałe w życie naszej diecezji. Od pierwszego kursu, który odbył 
się we wrześniu 2012 roku w Hermanówce, do dnia dzisiejszego w kur-
sach uczestniczyło ponad 2500 osób. Wielką radość stanowi fakt, iż kursy 
zawitały już do wielu parafi i naszej diecezji i stały się niezwykle skutecz-
nym narzędziem ożywienia wspólnot parafi alnych, zdolnym gromadzić 
ludzi dorosłych, niezależnie od środowiska czy stanu. 

Kursy ewangelizacyjne są czę-
ścią programu międzynarodowej 
sieci kerygmatycznych Szkół Ewan-
gelizacji św. Andrzeja. Powstała 
ona z inicjatywy świeckiego katoli-
ka J.H. Prado Flores’a w południo-
wo – środkowym Meksyku w 1980 
roku. Od tego momentu rozpoczę-
ła się ofi cjalna działalność szko-
ły ze szczególnym naciskiem na 
kerygmat, który jest fundamentem 
każdego przepowiadania Ewange-
lii. W 1981 roku Flores rozpoczął 
współpracę z o. Emiliano Tardifem, 
która zaowocowała dowartościo-
waniem posługi charyzmatycz-
nej w dziele nowej ewangeliza-
cji. Po trzynastu 
latach działalno-
ści, w 1993 roku, 
po wizycie w Pol-
sce J.H. Prado Floresa i o. E. 
Tardifa, szkoła przybyła do 

Polski. W 1994 szkoła podjęła 
współpracę z o. Ricardo Aragana-
raz ze wspólnoty św. Jana Chrzci-
ciela z Camparmo we Włoszech. 
Ta współpraca rozwinęła wizję 
i strategię szkoły poprzez skiero-
wanie uwagi na aspekt wspólnoto-
wy w dziele nowej ewangelizacji. 
Owocem powyższego było powsta-
nie programu: Kerygma – Karisma 
– Koinonia (w skrócie „KeKaKo”), 
który stanowi podsumowanie 
doświadczeń i fundament stra-
tegii SNE1 św. Andrzeja. Od tego 
momentu Szkoła Ewangelizacji roz-
wĳ ała się jeszcze w szybszym tem-
pie, i już po 30 latach od powsta-

nia pierwszej szkoły 
w Meksyku, funkcjo-
nowało już ponad 2000 
szkół w 67 krajach na 

pięciu kontynentach, wyróżnia-

1  SNE – Szkoła Nowej Ewangelizacji
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jących się tą samą wizją, strategią 
i formacją. W skład powyższych 
szkół wchodzi Pallotyńska Szkoła 
Nowej Ewangelizacji, posługująca 
i prowadząca kursy m.in. w diece-
zji białostockiej.

Program formacji SNE św. 
Andrzeja tworzy: 21 podstawowych 
kursów podzielonych na 3 etapy 
wzrostu, oraz liczne, opcjonalne 
kursy tematyczne. Wizja SNE zakła-
da, że nie wystarczy ewangelizo-
wać, ale trzeba formować ewange-
lizatorów, jak również formatorów. 
Powyższy 3-etapowy program for-
macji można zobrazować w poniż-
szy sposób: 

niezewangelizo-

wany

zewangelizo-

wany

zewangelizo-

wany
ewangelizator

ewangelizator
formator ewan-

gelizatorów

Pierwszy etap formacji, którego 
celem jest ewangelizacja, pozwala 
poznać i doświadczyć fundamen-
tów życia chrześcĳ ań-
skiego: kurs „Nowe 
Życie” – ewangeliza-
cja podstawowa – jest 
pierwszym i podstawowym kur-
sem, który polega na przedstawie-

niu keryg-
matu w taki 
sposób, by 
każdy uczest-
nik mógł 
doświadczyć 
p o d s t a w o -
wych prawd 
ewangelicz-

nych i na tej podstawie podjąć decy-
zję dotyczące swego życia, „Emaus” 
– Spotkanie ze Słowem Bożym, 
„Jan” – Formacja uczniów, „Jezus 
według Czterech Ewangelistów”, 
„Historia Zbawienia” – Nasza wła-
sna historia, „Mojżesz” – formacja 
uwalniających, oraz kurs „Błogosła-
wieni” – Droga szczęścia. 

Drugi etap formacji SNE, uczący 
jak ewangelizować, tworzy 7 kolej-
nych kursów: najważniejszy w szko-
leniu ewangelizatorów kurs „Paweł” 
– Formacja ewangelizatorów, „Dyna-
mis” – Ewangelizować z mocą, 
„Tymoteusz” – jak czytać i zapamię-

tywać Biblię, „Sekret Pawła” – jak 
formować następców, „Apollos” 

– Formacja głoszą-
cych, „Damaszek” 
– moje życie to 
Chrystus, „Mary-

ja” – List Chrystusa. 
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Trzeci etap formacji ma na celu 
naukę szkolenia ewangelizatorów: 
kurs „Maranatha” – Świadkowie 
nadziei, „Piotr” – nauka o Kościele, 
„Wstęp do Biblii”, „Łukasz” – Apolo-
getyka, „Teologia Biblĳ na”, „Melchize-
dek” – Liturgia, „Jetro” – Ekumenizm. 

Kursy ewangelizacji trwające 
zwykle od 3 do 5 dni (wyjątek kurs 
„Paweł” – 11 dni) są dostosowane do 
mentalności i potrzeb współczesne-
go człowieka. Bazują one na prze-
konaniu, że dzieła ewangelizacji nie 
dokonuje się w pojedynkę. Dlatego 
prowadzony są one przez wspól-

notę współ-
pracujących 
ze sobą osób 
zwaną eki-
pą posłu-

gujących, by ukazać, że ewangeli-
zacja jest dziełem wspólnoty i do 
powstania wspólnoty prowadzi. 
SNE wyznaje zasadę: „Nie odnosi-
my porażki z powodu Wiadomo-
ści, którą głosimy, lecz z powodu 
sposobu, w jaki Ją przekazujemy”. 
Dlatego kursy charakteryzują się 
interaktywnością, czyli taką for-
mą aktywno-uczestniczącą i teore-
tyczno-praktyczną, która sprawia, 
że uczniowie stają się uczestnika-
mi i współtwórcami rzeczywistości. 
Prowadzący kurs nie stają wobec 
uczestników jako nauczyciele, ale 
jako świadkowie, stąd też podstawą 
każdego nauczania jest świadectwo 
życia składane przez głoszącego. 

SNE bazuje na zasadzie epistemo-
logicznej, zgodnie z którą, nie ma 
nic w umyśle, jeśli wcześniej nie 
było tego w zmysłach. Dlatego każ-
da konferencja na kursie kończy się 
tzw. „dynamiką”, czyli zabiegiem 
dydaktyczno-pedagogicznym, któ-
ry pozwala uczestnikowi pogłębić 
oraz doświadczyć głoszonych treści. 

Szkoła Nowej Ewangelizacji z wiel-
ką mocą przepowiada kerygmat, głosząc 
Jezusa Zbawicielem i Panem. Mocą 
Ducha Świętego i za pomocą chary-
zmatów buduje Ciało Chrystusa, two-
rząc wspólnoty, które ukazują, że Kró-
lestwo Boże jest pośród nas. Dzięki 
integralnemu i dynamicznemu przeka-
zowi Dobrej Nowiny, stanowi on prostą 
i skuteczną metodę ewangelizacji i for-
macji ewangelizatorów, która odpowia-
da na wezwanie papieża Jana Pawła II 
do Nowej Ewangelizacji: nowej w zapa-
le, w metodzie i wykorzystującej nowe 
środki wyrazu. Jeżeli masz w sobie pra-
gnienie formacji w Szkole Nowej Ewan-
gelizacji, zachęcamy bardzo serdecznie 
do uczestnictwa w naszych kursach. 

dk. Mateusz Bajena

kontakt: mbaja@o2.pl

F

„Nie odnosimy porażki 
z powodu Wiadomości, 
którą głosimy, lecz z po-
wodu sposobu, w jaki Ją 
przekazujemy”.
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Paulina Jaricot – patronka 

Seminaryjnego Koła Misyjnego

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... ucząc je zachowywać 
wszystko co wam przykazałem (Mt 28,19n). Te słowa Jezusa, które odczy-
tujemy w uroczystość Wniebowstąpienia stanowią najlepsze potwierdze-
nie misyjnej natury Kościoła. Nasze seminarium od wielu lat wspomaga 
modlitwą wszystkich, którzy wypełnienie Chrystusowego nakazu uczyni-
li mo� em swego życia. Od tego roku akademickiego Seminaryjnemu Kołu 
Misyjnemu patronuje Francuzka Paulina Maria Jaricot, której proces be-
atyfi kacyjny został rozpoczęty w 1930 roku. Heroiczność jej cnót ogłoszona 
została przez Jana XXIII w 1963 r. Do wyniesienia jej na ołtarze potrzebne 
jest jeszcze uznanie cudu za jej wstawiennictwem. W tym artykule przed-
stawimy krótki życiorys francuskiej propagatorki modlitwy za misje.

Paulina Jaricot urodziła się 
w Lyonie 21 lipca 1799 r., jako 
córka fabrykanta jedwabiu. Jako 
mała dziewczynka z entuzjazmem 
rozmawiała na tematy misyjne 
ze swoim starszym bratem File-
asem. Gdy miała 15 lat wciągnął 
ją jednak wir życia towarzyskie-
go. Lubiła piękne stroje i klejno-

ty. W tym właśnie czasie miała 
poważny wypadek: spadła ze stoł-
ka i uderzyła głową o ziemię. Po 
tym upadku zaczęła się rozwĳ ać 
u niej bardzo dziwna choroba, nie-
znana medycynie. Zrozpaczona 
matka ofi arowała za jej wyzdro-
wienie swoje życie i w krótkim cza-
sie zmarła. Paulina wyzdrowiała, 

Zachęcam Ciebie do przeżycia kursu „Nowe Życie”, który jest weekendem spotkania z realnie działającym Bo-

giem, spojrzenia razem z Nim na Twoje życie i zyskania nowych perspektyw i możliwości. Czy je potem wybierzesz 

i podejmiesz, zależy tylko od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie. Kurs ten prowadzi do doświadczenia 

miłości Boga, do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym i powierzenia Jemu swojego 

życia. Jest to czas nowego wylania Ducha Świętego, dającego moc, aby odrodzić się duchowo do nowego życia 

i świadczyć z mocą. Poprzez odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny jest on adresowany zarówno 

do osób wierzących pragnących ożywić swoją wiarę, jak i osób ochrzczonych, niewierzących lub obojętnych reli-

gijnie, które zaniechały praktyk religijnych. Wszelkie informacje co do miejsca i czasu kursu znajdziesz na stronie 

Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji: www.snepallotyni.pl oraz na stronie Białostockiego Środowiska No-

wej Ewangelizacji: www.rekolekcje.bialystok.pl
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lecz gdy minęła żałoba, bardzo 
szybko powróciła do światowe-
go życia. W wieku 17 lat przeżyła 
swoje nawrócenie. Iskrą były sło-
wa o próżności usłyszane w cza-
sie kazania ks. Wurtza. Podejmuje 
radykalne kroki: zrywa z luksu-
sem i bogactwem. Pali romanse, 
rezygnuje z biżuterii i przeglą-
dania się w lustrze oraz postana-
wia ubierać się dużo skromniej, 
tak jak ubogie dziewczęta jej cza-
sów. Jasno też odkrywa, że nie ma 
powołania zakonnego, ale składa 
prywatny ślub czystości w bazyli-
ce Fourvière – 25.12.1816 r. Paulina 
wszędzie szukała Boga. Rozpoczę-
ła odwiedzanie lyońskich bieda-
ków. Ubrana jak oni zawsze dba-
ła, aby dając jałmużnę okazywać 
im szacunek. Jednocześnie gro-
madziła dziewczęta w swoim wie-
ku, które podzielały jej ideały i jak 
ona pragnęły pobożnie żyć. Mówi-
ła o sobie, że jest tylko „zapałką 
wzniecającą ogień”. Jej zaangażo-
wanie misyjne doprowadziło do 
założenia Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary. Nie wyjeżdżała na misje, 
ale oddała się całkowicie misyjnej 
działalności. Założyła Dzieło, któ-
re później stało się papieskim, to 
znaczy z przeznaczeniem pomo-
cy wszystkim misjom i misjona-
rzom. Kolejną inicjatywą z jej stro-
ny było zapoczątkowanie Żywego 
Różańca. Powstał on z pragnie-
nia Pauliny, by „uczynić różaniec 

modlitwą wszystkich”, a nie tyl-
ko starych kobiet, które z braku sił 
do czynienia zwykłych, codzien-
nych czynności i nagromadzo-
nym w ten sposób czasem, czynią 
tę modlitwę jako obowiązkowy 
punkt dnia. Pomysł, jakim było 
tworzenie „piętnastek” rozwĳ ał 
się bardzo szybko. Paulina mia-
ła wtedy 27 lat. „Piętnaście węgli: 
jeden płonie, trzy lub cztery tlą się 
zaledwie, a pozostałe są zimne. 
Gdy jednak zbierze się je razem, 
wybuchną ogniem.” W 1831 roku 
Paulina pisała: „Liczba odmawia-
jących dziesiątek różańca rośnie 
z niewiarygodną szybkością we 
Włoszech, Szwajcarii, Belgii, 
Anglii i w wielu regionach Ame-
ryki. Ten Różaniec zakorzenił się 
aż po Indie, a przede wszystkim 
w Kanadzie. Kontynuując dzieło, 
szukamy sposobów, aby ułatwić 

Dla ducha
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jego rozpowszechnianie w Afryce. 
Wszędzie, gdzie tworzą się pięt-
nastki, można zauważyć nieno-
towane wcześniej umacnianie się 
dobra i woń cnót”. Dnia drugie-
go lutego 1832r papież Grzegorz 
XVI uroczyście zatwierdził Dzie-
ło Żywego Różańca, bowiem peł-
niło ono misję głoszenia Ewange-
lii przez modlitwę podejmowaną 
w intencjach Kościoła”. Pozwo-
lił na utworzenie Centrum Żywe-
go Różańca. W wieku 35 lat Pau-
lina była kobietą wielką duchem, 
żywotną, o szczerym spojrzeniu. 
Wszystko wskazywało na to, że 
była szczęśliwa. Posiadała mają-
tek zapewniający jej spokojny byt 
i prowadzenie wielorakich dzieł. 
Była powszechnie szanowana. 

Niedobrze było tylko z jej zdro-
wiem. Nie dawała jej też spokoju 
myśl, że robotnicy i ich rodziny 
żyli w nędzy. Postanowiła pomóc 
najbiedniejszym. By tego dokonać 
zakupiła hutę w Rustrel. Niestety, 
została oszukana i w 1852 r. zban-
krutowała. Dwudziestego szóste-
go lutego 1853 roku została wpi-
sana do rejestru ubogich miasta 
Lyonu. Pozostały jej długi, które 
należało spłacić. To, co najgorsze, 
było jeszcze przed nią. Jej kalwaria 
trwała 10 lat. 
Ostatni etap życia był tragicz-
ny. Paulina została opuszczona. 
Umarło jej rodzeństwo, siostrzeni-
ce i bratankowie wstydzili się ubo-
giej ciotki uznawanej za dziwacz-
kę. Schorowana i zniesławiona.

Dla ducha
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Paulina zmarła 9  stycznia 1862 roku. 
I jak opisuje jej najwierniejsza przy-
jaciółka Maria Dubouis: „Pogrzeb 
miała jak przystało na biedacz-
kę z listy ubogich. Oprócz rodziny 
i bliskich oraz nielicznych przyja-
ciół kondukt tworzyli proletariusze 
przemysłu jedwabniczego, liońscy 
tkacze i tkaczki.”

Po jej śmierci przez 15 lat pano-
wała grobowa cisza. Jej wierni 
przyjaciele wiedzieli, że zabiera-
nie głosu nic nie da. Taki był cię-
żar pogardy i odrzucenia. Dopie-
ro w 1879 r. Julia Maurim napisała 
anonimową książkę „Wspomnie-
nia o przyjaciółce” z podtytu-
łem: Założycielka Rozkrzewiania 
Wiary i Żywego Różańca”. Maria 
Dubouis powierzyła dominikanom 
archiwa Żywego Różańca i pisma 
Pauliny. Obecnie Żywy Różaniec 
jest prowadzony przez dominika-
nów z Lyonu i dotarł na cały świat.

Zachęcamy was drodzy czy-
telnicy do wspólnej modlitwy za 
Dzieło Misyjne w każdy wtorek. 
O godzinie 21 członkowie koła 
gromadzą się na komplecie misyj-
nej, włączając w modlitwę wie-
czorną całego Kościoła powszech-
nego, intencję za misjonarzy 
z naszej diecezji. Polecamy Bogu 
także papieską intencję misyjną 
na dany miesiąc. Nasza patron-
ka jest dla nas oknem, przez które 
otwieramy się na potrzeby drugie-
go człowieka a sprawy jakimi żyją 

chrześcĳ anie w najdalszych zakąt-
kach świata, stają się nam bliższe 
poprzez modlitwę. Wierzymy, że 
niebawem doczekamy się uzna-
nia cudu za wstawiennictwem 
Pauliny Marii Jaricot, a wszyscy 
zatroskani o Dzieło Rozkrzewia-
nia Wiary pozyskają skuteczną 
orędowniczkę. 

MODLITWA o beatyfi kację sł. 
Bożej Pauliny Jaricot:

 Al. Adrian Karwowski 

F

O  Panie, Ty chcesz, aby wszyscy 
ludzie zostali zbawieni i  doszli do 
poznania Prawdy. Ty natchnąłeś 
Paulinę-Marię Jaricot, żeby poświęciła 
się całkowicie rozkrzewianiu wiary na 
świecie. Racz przyspieszyć dzień, kiedy 
Kościół publicznie uzna świętość jej 
życia, aby jej przykład pociągał coraz 
większą liczbę chrześcijan gotowych 
głosić Ewangelię i  aby w  końcu 
wszystkie narody uznały Ciebie, 
jedynego, prawdziwego Boga, Tego, 
którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa, 
Syna Twojego, naszego Pana. 

Amen

Dla ducha



TABOR- ANATOMIA PRZEMIANY

W swoim Dzienniku, pod datą 6.VIII 1966, w święto Przemienienia 
Pańskiego, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko zapisał: Przemienienie 
Pańskie było wielokrotne: Syn Boży staje się człowiekiem, Przemienienie 
na Górze Tabor wobec Apostołów, Przemienienie w czasie Ostatniej Wie-
czerzy, Przemienienie w czasie Bolesnej męki, Przemienienie przy chwa-
lebnym Zmartwychwstaniu. Przemienienie Bóg dokonywa w nas: w sa-
kramencie chrztu św., w sakramencie pokuty, w sakramencie kapłaństwa, 
w bierzmowaniu przy udzielaniu charakteru, śmierci. 

Każde z kluczowych wydarzeń 
życia Jezusa, kapłan nazywa „prze-
mianą”, jest to jednak pewne uogól-
nienie. Autor listu do Hebrajczyków 
pisze: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 
ten sam także na wieki (Hbr 13,8).

 Jak więc wytłumaczyć niezwy-
kłość Bożej przemiany? Z odpowie-
dzią przychodzi średniowieczny 
pisarz, święty Piotr Wielebny: Twarz 
Jego stała się jak słońce (Mt 17,2 nn.). 
Cóż w  tym dziwnego, że twarz Jego sta-

ła się jak słońce, przecież On sam jest 
słońcem? Cóż więc w tym dziwnego, 
że twarz Słońca stała się jak słońce? 
Był słońcem, lecz ukrytym za chmurą, 
a teraz ona się usunęła, aby na chwi-
lę zabłysnął. Co znaczy: chmura odsu-
nęła się? Nie ciało zostało usunięte, 
ale na chwilę słabość ciała. Metamor-
foza Pana była doznaniem ludz-
kim, doświadczeniem rzeczywi-
stości, w jaką sam Bóg wprowadza 
stworzenie, z którym czuje jedność 
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w swoim ciele. Jest to doświadcze-
nie wiary, obce tym którzy zatrzy-
mali się jedynie na poziomie rozu-
mu. Jezus, okrzyknięty przez świat 
„cudotwórcą” za jego ziemskich 
dni przemawia wciąż bardziej do 

c z ł o w i e -
ka w posta-
ci tanich 
n o w i n e k , 
wizji, sensa-

cji zbudowanych wokół wiary, niż 
Chrystus – dawca wolności i zba-
wienia. Odwieczne Słowo, podob-
nie jak w oczach Heroda, staje się 
także dziś przedmiotem wzgar-
dy w oczach współczesnych, gdy 
czyni się Je tandetnym substytu-
tem autorytetu, ikoną popkultury 
i towarem. Poza pustym grobem 
ludzie nie widzą często Tego, który 
go opuścił. Widzą nieme, martwe 
ciało wiszące na krzyżu, a nie są 
w stanie dostrzec tych samych dło-
ni i nóg, które Pan pokazał na świa-
dectwo uczniom. Wiarę człowieka, 
osłabioną i wystawianą na próbę 
sam Bóg pokoju umacnia w osobie 
swego Syna. Jak pisał G. Greshake – 
Syn objawia Ojca, a zatem Ojciec jest 
Bogiem ponad nami; Syn jest Bogiem 
obok nas — Bratem, który po to przy-
jął postać naszego istnienia, byśmy 
mogli zrozumieć Jego egzegezę Ojca; 
natomiast Duch jest Bogiem w nas. 
Samo słowo Przemienienie mogło 
by ze swej natury oznaczać zatem 
– człowiek i… coś jeszcze. Łaciń-

ski termin: transformatio, określa 
coś ponad powierzchowność. Czło-
wiek to nie tylko ciało, a nawet nie 
ciało i dusza, to także duch! Obser-
wując kruchą kondycję człowieka 
widać, że źródłem kryzysu, prowa-
dzącego do utraty sensu życia jest 
zatrzymanie się w dolinie własnej 
egzystencji. Przemienienie było 
potrzebne nie tylko wybranym 
Apostołom. Są oni reprezentanta-
mi całej ludzkości, bo cała ludzkość 
egzystuje w stanie niepewności 
o siebie. Człowiek coraz bardziej bytu-
je w lęku. Żyje w lęku, że jego wytwory 
— rzecz jasna nie wszystkie i nie więk-
szość, ale niektóre, i to właśnie te, któ-
re zawierają w sobie szczególną miarę 
ludzkiej pomysłowości i przedsiębior-
czości — mogą zostać obrócone w spo-
sób radykalny przeciwko człowiekowi 
(Redemptor Hominis, 15).

Obecność całej Trójcy jest 
odpowiedzią Boga na troistą 
naturę człowieka, która zosta-
je prześwietlona blaskiem praw-
dy do szpiku, do sedna istnienia. 
Bóg w tajemnicy swojego Prze-
mienienia, odsłonił nam nasz 
prawdziwy cel. Zewnętrzna 
szata tego świata, nie jest tym 
odzieniem, jakie nałożą na sie-
bie zbawieni! Ubranie marnieją-
ce w oczach: pieniądze, dobro-
byt, wygoda, próżna ugodowość 
i uznanie w oczach innych. Nic 
w momencie śmierci nie utrzyma-
my w swoim rękach. Skarb, jaki 

Wiarę człowieka, osłabio-
ną i wystawianą na próbę 
sam Bóg pokoju umacnia 
w osobie swego Syna.

24 FENIKS



25FENIKS

Temat numeru

gromadziliśmy, wypadnie z bez-
władnej dłoni. Umierając rozluź-
niamy pięści, zwracamy wszyst-
ko – całe nasze otrzymane życie. 
Czy przemienione? 

Smutek związany z zapowie-
dziami męki Pana, mocą z wysoka 
Bóg chciał ukoić niejako przejściem 
nad. Oszczędzono bowiem uczniom 
wizji, konania, krwawej agonii ich 
mistrza w Ogrójcu. Ujrzeli nato-
miast wspaniałą i rzeczywistą 
wizję uszczęśliwienia obecnością 
Boga, która uprzedziła świadectwo 
innej góry – Golgoty. Piotr, Jakub 
i Andrzej na szczycie na szczycie 
Góry Tabor nie pogrążyli się w roz-
paczy krzyża, lecz radowali się tym, 
że Bóg rozbił namiot między nami – 
prawdziwie Słowo stało się ciałem! 
Tym samym chcieli się odwdzię-
czyć Bogu, wznosząc mu namiot 
jako znak poczucia bezpieczeń-

stwa. Eliasz z Mojżeszem stojący 
przy Panu rozmawiają o odejściu 
Nauczyciela w blasku Zmartwych-
wstania. Nie da się zatem oddzie-
lić krzyża od zbawienia siebie 
i innych. Tylko wyzwolenie z lęku 
w jakim żyje człowiek otwiera go 
na bezkres szczęścia w Bogu. 

Odblaskiem Chrystusowych 
„przemian”, w których streszcza się 
cała historia zbawienia, jest doświad-
czenie ludzkiej współpracy z łaską 
Bożą. Tabor miał być w swej naturze 
sakramentem umocnienia Aposto-
łów na czas ostatecznej próby wia-
ry. Na jakie góry naszej wewnętrznej 
przemiany zaprasza nas Bóg? 

Chrzest wprowadza nas 
w życie z Bogiem. Wchodzimy 
niejako w obłok tajemnicy jego 
istnienia. Nasze serce staje się 
tą chmurą, z której Bóg przema-
wia w sumieniu. Błogosławiony 
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Jan Paweł II, za nauką Vaticanum 
Secundum, nazwał je sanktuarium 
spotkania z Bogiem. Góra Tabor jest 
również podobna do pokuty. Jezus 
odsłonił na chwilę siebie – czystą 
Prawdę. Poznanie jej, przyjęcie 
i przylgnięcie do niej autentyczno-
ścią swego życia, powoduje uzdro-
wienie i wyzwolenie. Patrzenie 
w światło rozprasza mroki ciemno-
ści. Bóg rozprasza grzech. Analogia 
Wieczernika z darem kapłaństwa 
jest nad wyraz jasna. W słowach 
To czyńcie na moją pamiątkę, Bóg 
w ludzkie ręce składa tajemnicę 
swojej obecności. Dłonie stworze-
nia, uniesione w momencie kon-
sekracji są szczytem uwielbienia, 
kulminacją kultu – jedyną god-

ną ofi arą, jaką człowiek może zło-
żyć Stwórcy jest On sam – praw-
dziwe Ciało i Krew, przemienione 
z materii hostii i kruchości chleba 
w Nieśmiertelność i Wieczność. 
Bolesna męka Chrystusa, począw-
szy od agonii w Getsemani, aż po 
zgon na drzewie krzyża, wypełniła 
to co napisał o Nim prorok Izajasz: 
Jak wielu osłupiało na Jego widok- 
tak nieludzko został oszpecony Jego 
wygląd i postać Jego była niepodobna 
do ludzi (Iz 52,14). Paradoksalnie 
to z tej haniebnej śmierci w oczach 
świata tryska życie, Pan króluje 
z krzyża, a Jego śmierć jest aktem 
największej miłości. Nie obnażyła 
ontycznej słabości Stwórcy ale nie-
pojętą słabość oddania stworzeniu, 
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gotowość nieustannego udzielania 
się. Podobnie jak na Górze Tabor 
w obłoku, tak na Golgocie Chry-
stus wprowadza w rzeczywistość 

odkupie-
nia przez 
s w o -
ją krew, 
k t ó r ą 
p o k r o -
p i e n i 

stajemy się mieszkaniem Ducha 
Świętego, które jak w Egipcie omi-
ja anioł śmierci. Bierzmowanie 
staje się naszym umocnieniem ku 
mężnemu wyznawaniu wiary. Siła, 
jaką chrześcĳ anin czerpie pochodzi 
z tajemnicy Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania. Ostatnim momen-
tem przemiany jest nasza śmierć, 
która przeprowadza nas na drugi 
brzeg życia. Tajemnica przebywa-
nia w Bogu jest potwierdzeniem 
tego, czego uczniowie doświad-
czyli w czasie Święta Namiotów, 
wchodząc ze swoim Mistrzem na 
wzniesienie modlitwy: Umarliście 
bowiem i wasze życie jest ukryte z Chry-
stusem w Bogu (Kol 3,3). Święty 
Paweł umacnia się w tym przekona-
niu, w innym miejscu zaznaczając: 
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną 
do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złą-

czeni w jedno, to tak samo będziemy 
z Nim złączeni w jedno przez podob-
ne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że 
dla zniszczenia grzesznego ciała daw-
ny nasz człowiek został razem z Nim 
ukrzyżowany po to, byśmy już więcej 
nie byli w niewoli grzechu (Rz 6,5-6). 

Wydarzenie Góry Przemie-
nienia, nad którym zatrzymał 
się swoją myślą błogosławiony 
ksiądz Michał Sopoćko, jest przy-
pomnieniem mojego osobistego 
zanurzenia w Chrystusie, które 
podobnie jak ziemskie życie Zba-
wiciela, prowadzi poprzez rozma-
ite etapy, ku chwalebnemu końco-
wi. Zmartwychwstanie, którego 
tajemnicę celebrujemy, jest naszym 
intymnym przejściem ze śmierci 
do życia, włączonym w radosny 
pochód Kościoła za Zbawicielem. 
Po wielu zdobytych górach naszej 
przemiany, poprzez sakramenty, 
zdobędziemy na końcu najwyższy 
szczyt pasma Zbawienia, gdy doko-
na się ostateczna metamorfoza 
w blasku tajemnicy Chrystusa. Oto 
oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszy-
scy zaśniemy, ale wszyscy będziemy 
przemienieni. (1 Kor 15,51).

Al. Adam Kiermut 

F

Zmartwychwstanie, które-
go tajemnicę celebrujemy, 
jest naszym intymnym 
przejściem ze śmierci do 
życia, włączonym w rado-
sny pochód Kościoła za 
Zbawicielem.
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Jak długo jest Ksiądz 
duchownym?

Od 1 czerwca 
2000 roku. W tym 
dniu przyjąłem 
święcenia kapłań-
skie. Rok wcze-

śniej był diakonat.

Kiedy pierwszy raz poczuł Ksiądz powołanie?
Trudno powiedzieć. Był to raczej 

proces. Moment decyzji nastąpił 
w szkole średniej.

Jakie cechy charakteru ksiądz w sobie najbar-
dziej ceni? (3 cechy)

Staram się cenić dobre cechy 
raczej w kimś niż w sobie. Może być 
tak, że cenię w sobie to, co wydaje 
mi się, że posiadam, a w rzeczywi-
stości tak nie jest. To przejaw pychy. 
Trzeba starać się codziennie dobre 
cechy zdobywać i je pielęgnować. 
W praktyce, a nie w słowach. 

Jaki był ksiądz w seminarium? Sprawiał 
jakieś problemy przełożonym?

Nie przypominam, żebym świa-
domie, tzn. z premedytacją, sta-
rał się sprawiać jakieś problemy 
przełożonym. Te, które były, wyni-
kały ze słabej, a nie ze złej woli. 
W takich sytuacjach przełożony 

powinien zwrócić uwagę alumno-
wi, w trosce o jego dobro. Na tym 
polega odpowiedzialność. 

Jakie funkcje spełniał ksiądz w seminarium?
Byłem przede wszystkim zaan-

gażowany w duszpasterstwo 
powołań. Właściwie od II roku do 
końca mojej formacji seminaryjnej. 
Było bardzo dużo inicjatyw skiero-
wanych do młodzieży: katechezy, 
dni skupienia, rekolekcje, wyjaz-
dy. Wtedy też powstawały przy 
parafi ach grupy Grona Przyjaciół 
Seminarium Duchownego. Zakła-
daliśmy je, a potem spotykaliśmy 
się z nimi w dużej mierze przy oka-
zji wyjazdów na tacę. Byłem też 
seniorem alumnów I roku, a potem 
jako diakon cenzorem. Wcześniej, 
na trzecim roku byłem starostą. 
Najbardziej z tego okresu pamię-
tam przygotowania do sztuki, któ-
rą przedstawialiśmy. Brat naszego 
Boga Karola Wojtyły o św. Albercie 
Chmielowskim.

Zawołanie prymicyjne
Trzy słowa: ...błogosławił, łamał, 

rozdawał ...

...błogosławił, łamał, rozdawał... 

50 pytań do ks. Prefekta

Rozmowa z ks. dr Marianem Strankowskim, prefektem alumnów 
AWSD w Białymstoku. 
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Modlitwa jest dla księdza ...
...pokarmem dla duszy. Żeby 

żyć, należy przyjmować pokarm, 
czyli trzeba się modlić.

Postać którego świętego jest dla księdza 
szczególnie bliska i dlaczego?

Nie mam jednego szczególnie bli-
skiego świętego. Moim patronem 
z bierzmowania jest św. Paweł Apo-
stoł. Wiele mogę od niego się nauczyć. 
Jest to dla mnie zadanie na całe życie.

Pierwsza parafia ...
Św. App. Piotra i Pawła w Su-

chowoli.

Ciężko było ją opuszczać? Pierwsza miłość?
Tak, często się mówi, że 

pierwsza parafia księdza to jego 
pierwsza miłość. Używając tego 

porównania, myślę, że mogę 
je odnieść do siebie. Zawsze, 
zwłaszcza ilekroć przejeżdżam 
przez Suchowolę, wspominam to 
miejsce nie tylko z sentymentem, 
ale i z wdzięcznością Panu Bogu. 
Jestem wdzięczny za wszystkich 
ludzi, których tam spotkałem. 
Uczyłem się tam być księdzem, 
błogosławić, łamać i dawać, ale 
o wiele więcej to ja otrzymywa-
łem od tych ludzi. Oczywiście, 
gdy mówimy o miłości, to uświa-
damiamy, że kochamy nie tylko 
kogoś, kogo lubimy. Miłość zada-
na też ma swoją wartość. I jednej 
i drugiej doświadczałem. I nadal 
doświadczam.

Żeby żyć, należy przyjmo-
wać pokarm, czyli trzeba się 
modlić.
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Myślał Ksiądz o studiach czy to wola Biskupa?
Pamiętam, że kiedy przywiozłem 

dokumenty do seminarium i Ks. 
Rektor zobaczył moje świadectwo 
maturalne, to spytał mnie wtedy, 
czy nie zdecydowałem się wstąpić 
do seminarium, żeby potem studio-
wać. Przyznam szczerze, że wtedy 
nie zrozumiałem tego pytania do 
końca, bo sądziłem, że oto właśnie 
chcę studiować w seminarium. To 

mają być 
moje stu-
dia. Nie 
myślałem 
o innych 

studiach odbywanych ewentualnie 
już po święceniach. Wcześniej przed 
seminarium nie miałem szczególnie 
bliskich kontaktów z księżmi poza 
katechezą i życiem sakramental-
nym. W związku z tym nie byłem 
jakoś „ustawiany” przez księży do 
tego, co będzie w seminarium lub 
później. Dziękuję za to Bogu. Nawia-
sem mówiąc, nie używam słowo 
kariera w odniesieniu do Kościoła. 
Kocham Chrystusa i chcę Mu słu-
żyć, a nie robić na Nim swoją karie-
rę. Czasem ta służba znajduje się na 
odcinku, który inni postrzegają jako 
szczebel w karierze, ale najważniej-
sze, aby nie ulec takiemu myśleniu. 

Od zawsze miały to być języki starożytne?
Patrząc ex post: Skoro tak się sta-

ło, to widocznie od zawsze.

Łacina i greka, który język jest Księdzu 
bliższy?

One się wspaniale uzupełniają. 
O tej ich kooperacji świadczy mak-
syma: Łacina i greka wykańcza człowie-
ka. To znaczy oczywiście, że szlifuje: 
temperuje, wygładza i dodaje blasku.

Sentencja łacińska, która jest bliska księdzu? 
(tylko proszę z tłumaczeniem).

Podam dwie. Ale po łacinie. 
Bo piękno jest w oryginale. Naj-
pierw św. Augustyna: Quod mini-
mum est, minimum est. Sed fi delem 
esse in minimo magnum est. To dro-
ga do świętości rozumianej jako 
wysoka miara zwyczajnego życia 
chrześcĳ ańskiego. I druga Seneki: 
Imperare sibi maximum est imperium. 
Największą władzą jest umiejęt-
ność rozkazywania sobie samemu. 
Swego czasu jako mo o, przyjął tę 
maksymę pewien klub w naszym 
seminarium. Nie będę mówił jaki, 
bo stosunkowo szybko zakończył 
on swoją działalność. Widocznie 
trudna to sztuka rozkazywanie 
samemu sobie.

 Jest sens uczenia się łaciny w dzisiejszych 
czasach?

Nie potrafi ę na to pytanie odpo-
wiedzieć jednym zdaniem? Wyma-
ga to szerszego spojrzenia na 
zagadnienie. Mogę ogólnie powie-
dzieć, że sens jest i że jest on wielki.

…nie używam słowa kariera 
w odniesieniu do Kościoła. 
Kocham Chrystusa i chcę 
Mu służyć, a nie robić na 
Nim swoją karierę.
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Nie zaliczył ksiądz kiedyś roku jakiemuś 
studentowi?

Tak, jak do tej pory jeden raz. 
Z greki. 

Jakieś porażki na tle dydaktycznym?
Było ich wiele i są nadal. Ale 

one też uczą, oczywiście wykła-
dowcę. Uczą, czego należy uni-
kać. Ale przede wszystkim uczą 
go pokory. Paradoksalnie więc, 
porażki na tle dydaktycznym 
również są potrzebne.

A sukcesy?
Gdy nie ma z kolokwium oce-

ny niedostatecznej. Wtedy czuję, że 
odniosłem sukces dydaktyczny. Tak 
było z ostatnim kolokwium na jed-
nym z roczników. Miałem przeczu-
cie, że będzie porażka, a okazał się 
sukces. Dobrze, że nie odwrotnie.

Co jest najtrudniejsze w nauce tych szlachet-
nych języków?

Dla uczącego się to z pewnością 
systematyczność. Dla uczącego to 
świadomość, że przeciętny alumn 
zna gramatykę polską średnio tyle, 
co kot napłakał. A bez tego ani z greką 
ani z łaciną nie można iść do przodu.

Temat rozprawy doktorskiej?
„Przepowiadanie słowa Bożego 

w świetle Enarrationes in Psalmos św. 
Augustyna”. Enarrationes in Psalmos 
to monumentalne dzieło biskupa 
Hippony określane przez patrolo-

gów jako suma teologiczna czasów 
patrystycznych. Jego tłumaczenie na 
język polski zawiera sześć tomów.

Habilitacja?
Jeśli będzie to dobrze, a jeśli jej 

nie będzie, to też dobrze. Non scho-
lae, sed vitae discimus.

Czy jest ksiądz zadowolony z pełnionej 
funkcji?

Staram się wypełniać to, co mi 
powierza Jezus przez mojego bisku-
pa, w konkretnym czasie i miejscu. 
Tak patrzę i na tę funkcję, którą mi 
Jezus daje w tym momencie mojej 
drogi kapłańskiej. Nie mierzę swojej 
pracy stopniem zadowolenia w sen-
sie czysto ludzkim. Jeśli się patrzy 
z perspektywy czasu na pewne 
wydarzenia, to często jest tak, że 
człowiek jest zadowolony z takiego 
obrotu sprawy, chociaż w momen-
cie, gdy wspomniane wydarzenia 
przeżywał, tego zadowolenia nie 
było. Czasami usiłuję szukać wygo-
dy w życiu, tego, co moje, co chciał-
bym robić, ale czy to daje zado-
wolenie? Jeżeli człowiek dba tylko 
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o siebie, nigdy nie będzie zadowo-
lony, jeśli natomiast wyjdzie ku dru-
giemu człowiekowi, choćby nawet 
z najdrobniejszym gestem, to mu 
daje prawdziwą radość.

Jakie trudności ona sprawia?
Z Bożą i ludzką pomocą wszyst-

kie są do pokonania.

Łatwo jest połączyć funkcje wykładowcy 
i prefekta.

Niełatwo. Oczywiście, cier-
pi na tym funkcja wykładowcy. 
Przede wszystkim przez pomniej-
szoną konsekwencję, a zwiększoną 
pobłażliwość. 

Wizja alumna sprzed i po objęciu funkcji 
mocno się różni?

Nie mam jakiejś wizji alum-
na. Staram się traktować każdego 
alumna jak indywidualną osobę. 
A każdy jest przecież inny.

Alumn z „księdza czasów” a dzisiejszy?
Nie ma żadnej różnicy poza tą, 

że dzisiejsi alumni są w przeważa-
jącej części uzależnieni od kompu-
tera i internetu. A każde uzależnie-
nie utrudnia formację.

Szykuje się jakaś rewolucja w życiu semina-
ryjnym.

Nic nie słyszałem ...

Nie brakuje księdzu pracy na parafii?
Ksiądz powinien pracować 

tam, gdzie jest posłany, a nie tam, 

gdzie chciałby być. Tak się reali-
zuje w jego życiu wola Boża. Jeśli 
taka wola będzie, to będę pracował 
na parafi i. Mam doświadczenie 
pracy na parafi i i pracy w semina-
rium. Nie jest ono długie, ale jeśli 
mogę porównać, to praca w semi-
narium jest zdecydowanie trud-
niejsza. Mówię tu o moim własnym 
doświadczeniu. Inni księża być 
może inaczej to widzą i oceniają.

Są kapłani, którzy mają preferencje co do 
parafii. Ksiądz woli parafie wiejskie czy 
miejskie?

Nie mam w tym względzie żad-
nych preferencji. I w jednej i w drugiej 
są ludzie, którzy na księdza czekają.

Skąd te zamiłowania do starej szkoły kin-
dersztuby?

To, co stare, nie oznacza, że nie 
jest aktualne. W zdecydowanej 
większości tzw. stare metody zacho-
wują swoją skuteczność, bo natura 
człowieka jest niezmienna. Poza tym 
są to metody sprawdzone. Co praw-
da tempora mutantur et nos mutamur 
in illis, jednak poszukując nowych 
metod i stosując je czy to w dydakty-
ce, czy w innym obszarze, nie nale-
ży odrzucać wszystkiego, co stare, 
a raczej novis vetera augere.

Uważany jest ksiądz za opanowanego. W ja-
kiej sytuacji jest najtrudniej jest zachować 
księdzu zimną krew?

Gdy mam pewność, że ktoś kła-
mie, a zapiera się, że mówi prawdę.
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Co poradziłby ksiądz pierwszoklasistom?
Żeby się modlili i pracowa-

li, a przez to wzrastali w wierze 
i miłości. No i żeby się uczyli łaciny.

A diakonom?
Żeby pamiętali, co oznacza to 

greckie słowo, także wtedy, gdy 
będą już prezbiterami. A może 
i biskupami.

Wiadomo o księdza zamiłowaniu do starej 
liturgii. Czego brakuje księdzu w tej „nowej”, 
a co wyraża się w starym rycie?

Jako ksiądz mogę powiedzieć, 
że mam zamiłowanie do liturgii 
jako takiej. Myślę, że takie zamiło-
wanie posiada każdy ksiądz. Nie 
traktuję formy zwyczajnej i nad-
zwyczajnej rytu rzymskiego, bo 
takiej terminologii idąc za Bene-
dyktem XVI należałoby użyć w tym 
miejscu, w sposób alternatywny, 
ale komplementarny. W praktyce 
życia znaczy to: nie antagonizo-
wać, lecz poszukiwać pojednania 
w Kościele. Widzialnym symbolem 
i zwornikiem jedności Kościoła jest 
papież. Trzeba się zatem wsłuchi-
wać w to, co mówi i czego naucza.

Prowadzi ksiądz wykład monograficzny o ka-
płaństwie w starożytności chrześcijańskiej. 
Czego brakuje dziś kapłanom, czego mogliby 
się uczyć od kapłanów ze starożytności?

Wiele można się nauczyć. Choć-
by z lektury De offi  ciis ministrorum 
św. Ambrożego lub Liber regulae 

pastoralis św. Grzegorza Wielkiego. 
Trzeba tylko to czytać.

Który z Ojców Kościoła wywarł duchowo na 
księdzu największe wrażenie?

Bez wątpienia św. Augustyn.

Jakie ma ksiądz zainteresowania?
Moja praca jako kapłana, 

w pierwszym rzędzie duszpaste-
rza, jest tym, co lubię najbardziej. 
Poza tym cenię historię, bo jest 
magistra vitae. I języki klasyczne 
jako fundamenty teologii i kultury 
humanistycznej. A jako homo rusti-
cus lubię pracę na roli.

Lubi ksiądz podróżować?
Tak, ale z umiarem.

Ulubiona literatura?
Patrystyczna.
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Ulubiony film?
Rzadko je oglądam. Stąd nie mam 

jakiegoś szerszego spectrum w tej 
materii, w związku z czym trudno 
jest mi na to pytanie odpowiedzieć.

Ulubiona książka
Pismo św.

Ulubiona postać z dzieciństwa?
Bolek i Lolek.

Ulubiony kolor, wiemy, że raczej nie czerwony.
Nie mam ulubionego kolo-

ru. Wolę te stonowane. Czerwo-
ny kolor (albo różowy) jest bardzo 
ostry i skupia na sobie. Raczej jest 
typowy dla kobiet, bo one lubią 
ubiorem zwracać na siebie uwagę. 
Jeśli natomiast ubrania koloru czer-
wonego noszą mężczyźni, to dla 
mnie trochę dziwne. No cóż! Ponoć 
de gustibus non disputandum est.

Ulubiony fragment z Pisma św.?
Z nocnej rozmowy Jezusa 

z Nikodemem: Tak bowiem Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dal, aby każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 
16).

Jakie cechy charakteru najbardziej denerwu-
ją księdza u innych?

Nieuczciwość i kombinowanie.

Wada, jaką chciałby ksiądz u siebie zwalczyć?
Brak konsekwencji.

Przyjaźń jest dla mnie ... 
Skarbem. Wierny przyjaciel potęż-

ną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł 
(Syr 6, 14). I jeszcze myśl pogani-
na Cycerona: Solem e mundo tollere 
videntur, qui amicitiam e vita tollunt. 

Czego nauczył mnie ostatni rok?
Mniej ufać sobie, więcej Panu 

Bogu. Tego uczę się ciągle, nie tyl-
ko przez ostatni rok.

Czego spodziewam się po nowym roku, ogło-
szonym jako Rok Wiary?

Odnowienia w wierze i jej umoc-
nienia w życiu chrześcĳ an. Myślę, 
że będzie on ważnym impul-
sem dla Kościoła w dziele Nowej 
Ewangelizacji.

Jakich owoców oczekuje ksiądz po tym roku 
formacyjnym?

Aby w możliwie największym 
stopniu były to owoce, jakich ocze-
kuje od każdego z nas Pan Bóg.

Rozmowę przeprowadził 

al. Mateusz Dobrzyński

F
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Peter Seewald jest nie-
mieckim dziennikarzem, 
który przeprowadził 
bestsellerowe wywiady 
z papieżem Benedyktem 
XVI. Pod wpływem tych 
rozmów autor prze-

żył nawrócenie i wraz 
z całą rodziną powrócił 
do Kościoła katolickiego. 
Pięknym owocem tego 
nawrócenia jest propo-
nowana książka („Jezus 
Chrystus Biografi a”).

Autor jest oso-
bą świecką, nie mają-
cą wykształcenia teolo-
gicznego, tego jednak nie 
sposób odczuć w trakcie 
lektury. Peter Seewald 
wykazuje się ogromnym 
wyczuciem oraz erudy-
cją. Wyruszając w podróż 
śladami Jezusa z Nazare-
tu nie cofa się przed trud-
nymi pytaniami. W spo-
sób dynamiczny, bardzo 
mocno osadzający w śro-
dowisku życiowym kreśli 

fascynujący obraz Jezusa 
Chrystusa. 

Podczas jednych 
z rekolekcji adwento-
wych usłyszałem słowa 
„Nie zrozumiemy Pisma 
św. bez poznania ojczy-
zny Jezusa”. Książka 
Seewalda to wspaniała 
okazja dla każdego z nas, 
do głębszego i pełniejsze-
go zrozumienia Jezusa 
z Nazaretu. Niech zachętą 
do lektury będą także sło-
wa papieża Benedykta, na 
którym wywarła bardzo 
pozytywne wrażenie:

„Świetna książka 
o Jezusie Chrystusie”.

al. Karol 

Swatkowski 

F

Wielu z nas tak bardzo 
ukochało Biblię, że się-
ga do niej bardzo często, 
a wręcz nieraz się z nią 
nie rozstaje. Co jednak 

mamy zrobić gdy napo-
tykamy w niej na trudny 
fragment? Co zrobić, gdy 
na drodze naszego spo-
tkania ze Słowem Bożym 
zetkniemy się z peryko-
pą, której nie rozumiemy? 
Jak wyjaśnić imię Boga 
jakie otrzymał Mojżesz? 
Na te i inne pytania odpo-
wiada ceniona w świecie 
Biblistów profesor Anna 
Świderkówna w swoich 
konferencjach wygłoszo-
nych w Centrum Kultury 
Chrześcĳ ańskiej w Kra-
kowie w 1996r. a które 
zostały spisane w książ-
ce pt. „Sekrety Biblii”. 

Ponadto autorka w swo-
im dziele ukazuje między 
innymi piękno Ewangelii 
jako gatunku literackie-
go, Pawłowe rozumienie 
Dobrej Nowiny, a także 
określa jak Nią się modlić. 
Profesor Świderkówna 
wskazuje również inne 
ciekawe sekrety, jakie zna-
leźć możemy na kartach 
Pisma Świętego. Zarówno 
pasjonaci jak i Ci, którzy 
dopiero poznają Biblię, 
powinni mieć tę lekturę 
w swoim księgozbiorze.
Al. Marek Solniczek

F

Warto
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Pójdź za mną!

Rozmowa z alumnem 
roku I Mateuszem Ciereszko

Czy mógłbyś opowie-
dzieć o swoim powo-
łaniu?

Pragnę zacząć 
od tego, że moje 
powołanie tworzy 

się i dojrzewa we mnie cały czas. 
Pierwsze myśli o  czymś takim jak 
seminarium pojawiły się po Oazie 
Nowego Życia Iº, gdzie przeżyłem 
swoje nawrócenie. Kolejnym, a dla 
mnie najważniejszym, momen-
tem w moim powołaniu okaza-
ły się słowa z Pisma Świętego, 
z Ewangelii św. Marka, o powoła-
niu Lewiego (św. Mateusza) do 
grona Apostołów, które usłysza-
łem podczas ONŻ IIº. Wszystko 
to działo się, kiedy byłem dopie-
ro w drugiej klasie liceum, a więc 
nie od razu poszedłem za głosem 
Boga z przyczyn wieku, ale także 
nie chciałem zostawiać wszystkie-
go co miałem i zaczynać nowego 
i nieznanego życia. Aktualnie cie-
szę się, że jestem alumnem Archi-
diecezjalnego Wyższego Semina-
rium Duchownego w Białymstoku, 
i widzę, że długa i ciężka droga 

przede mną, ale nie jestem na niej 
sam, bo jest ze mną Bóg.

Czy spotykałeś jakieś trudności, żeby przyjść 
do seminarium?

Najciężej, jako dla mężczyzny, 
było zostawić pragnienie bycia 
z kobietą. Jednak dzięki łasce miło-
ści Jezusa, z którą przyznam wal-
czyłem bardzo długi czas nie chcąc 
porzucać myśli o małżeństwie, po 
prostu dałem za wygraną i dałem 
mu się poprowadzić. 

Jak zareagowali twoi bliscy i znajomi?
W sumie większość moich zna-

jomych, wliczając w to oczywiście 
rodzinę, która jest dla mnie dużym 
wsparciem, cieszyła się, że idę do 
seminarium i gratulowali mi wybo-
ru. Zdarzało się, że niektórzy, gdy 
usłyszeli po raz pierwszy o mojej 
decyzji mówili, że jestem nienor-
malny, ale później akceptowali to 
i życzyli mi wytrwałości.

Jak przeżyłeś czas miesiąca propedeutycznego?
Mogę powiedzieć, że był to 

wspaniały czas odpoczynku psy-
chicznego jak i fi zycznego. Cie-
szyłem się każdym dniem i roze-
znawałem powołanie rozmawiając 

Na początku i na końcu seminaryjnej 

drogi – Wywiad z alumnem 

roku pierwszego - Mateuszem, 

i diakonem Tomaszem
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z Bogiem. Miałem na to bardzo 
dużo czasu w tym okresie. 

Jakie były twoje pierwsze wrażenia po przyj-
ściu do seminarium?

Dzięki okresowi propedeutycz-
nemu nie przeżyłem większego 
szoku. Znałem dużą część kleryków 
z oaz, i miałem wsparcie w moich 
braciach z roku. Dlatego też nie czu-
łem się jakoś samotny. Cieszyłem 
się z czasu, który mam w planie na 
modlitwę, i zacząłem powoli wcho-
dzić w tryb życia seminaryjnego.

Z czym wchodzisz w te lata formacji? Jak my-
ślisz, co jest potrzebne ażeby dobrze przeżyć 
ten czas?

Całe moje nastawienie skupia 
się na Bogu. Chcę usłyszeć Jego 
głos i dowiedzieć się czy pójście 
do seminarium było tylko moim 
pragnieniem, czy to On zrodził 
we mnie już w łonie mej matki tą 
chęć bycia księdzem. Aby prze-
żyć dobrze ten czas potrzebna jest 
cisza, modlitwa, codzienny rachu-
nek sumienia i otwieranie się na 
głos Boga. Oczywiście dotyczy 
to też słuchania moich bliźnich, 
przez których On mówi do mnie 
bardzo często.

Rozmowa z dk. 
Tomaszem Łapiakiem

Czy to, co zasta-
łeś w seminarium 
zgadzało się z twoimi 
wyobrażeniami?

Myślę, że 
w pe wien sposób 

przerosło nawet moje wyobraże-
nia. Przed rozpoczęciem formacji 
bardziej chyba zwracałem uwagę 
na instytucjonalny charakter naszej 
uczelni, poza tym przerażała mnie 
perspektywa sześciu lat. Teraz, po 
tych wszystkich latach semina-
rium stało się dla mnie… domem, 

miejscem, gdzie doświadczyłem 
ogromnego dobra.

Czy mógłbyś opowiedzieć jak Bóg działał 
w tym czasie rozeznawania powołania?

Przez codzienność – czasem bar-
dzo trudną, niezrozumiałą, ale jak-
że często tez pełną radości i poko-
ju. I przede wszystkim przez ludzi. 
Bardzo mocno doświadczyłem 
tego, że Bóg szczególnie lubi komu-
nikować się z nami przez drugiego 
człowieka. Wydaje mi się, że ważne 
jest to, abyśmy mieli wokół siebie 
ludzie, którzy pomogą nam podjąć 
ważne dla nas decyzje. I powiedzą 
nam prawdę. Nawet tę bolesną. 

Aby przeżyć dobrze ten czas potrzeb-
na jest cisza, modlitwa, codzienny 
rachunek sumienia i otwieranie się na 
głos Boga.

Pójdź za mną!
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Jak i kiedy poczułeś, że to dobra droga?
Zwyczajnie. Wraz z upływem 

czasu. Nie było chyba konkretne-
go momentu. Myślę, że moje losy 
ważyły się na kolanach. Początko-
wo, na pierwszym roku miałem 
duże trudności z adoracją. Co raz 
wynajdywałem sobie wymówkę, 
żeby czmychnąć z kaplicy. A to 
referat, a to zmęczenie. I kiedyś 
jeden diakon powiedział mi bar-
dzo ważne słowa: Pamiętaj, że to, 
co sobie wyklęczysz na pierwszym 
roku, będzie procentowało póź-
niej. To były święte słowa. Bardzo 
zmobilizowały mnie do pozosta-
wania w kaplicy i w pewien spo-
sób pomogły mi w rozeznaniu 
powołania. Z perspektywy czasu 
na palcach mogę policzyć adora-
cje, które opuściłem. I nie mówię 
tego, żeby się chwalić, bo gdybym 
zrobił statystyki, to adoracje, któ-
re po ludzku mi nie wyszły albo 
które przespałem, byłyby chyba 
w zdecydowanej większości. Ale 
na pewno nie był to czas straco-
ny. Miałem kilka momentów kiedy 
wręcz namacalnie czułem, że trzy-
mam Pana Boga za nogi. Kiedyś 
na duchowości słyszałem piękne 
porównanie, że Apostołowie tyl-
ko raz w życiu mieli Górę Tabor, 
kiedy mówili: Panie, dobrze że tu 
jesteśmy. Reszta ich dni, to było 
codzienne kroczenie za Panem. Aż 
na Golgotę. Tak samo jest z nami. 
Pan Bóg czasem daje o sobie znać 
w sposób namacalny, ale cała resz-

ta to codzienność. I wierność. Tak-
że w trudnościach. I tak patrzę na 
swoją drogę. 

Co wspominasz najlepiej, a co najgorzej 
z tych 6 lat formacji?

Najlepiej wspominam przede 
wszystkim wielką szkołę modli-
twy. Okres formacji seminaryjnej to 
naprawdę święty czas, w którym 
można tyle rzeczy sobie poukładać, 
przemyśleć, rozeznać, ale przede 
wszystkim przemodlić. Wspomi-
nać będę też ludzi, bo czas, który 
spędzamy razem w seminarium 
siłą rzeczy sprawia, że się zżywa-
my. Bardzo dużo zawdzięczam 
przełożonym, ale też kolegom – 
wiernym towarzyszom w codzien-
ności. Doświadczyłem w semina-
rium tyle dobra, że te wszystkie 

Pójdź za mną!
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Pójdź za mną!

gorsze momenty pójdą w niepa-
mięć. Z resztą nie wiele ich było.

Jakie mógłbyś dać wskazówki, ażeby dobrze 
przeżyć ten czas?

Myślę, że nic mądrzejszego, co 
w tej materii powiedział Kościół, nie 
wymyślę. Najważniejsze jest pod-
danie się temu, co w seminarium 
jest nam proponowane (czy to przez 
regulamin, czy to przez przełożo-
nych) i dostrzeżenie w tym głębsze-
go sensu, nawet jeśli po ludzku może 
nam tego sensu brakować. Formacja 
seminaryjna niekiedy wręcz zmu-

sza nas, aby-
śmy robili coś 
wbrew sobie. 
Wydaje mi 
się, że to jest 
bardzo waż-
ne, szczegól-

nie jeśli chodzi o naszą drogę. Prze-
cież służba kapłańska zakłada takie 
momenty. Życie nie polega wyłącz-
nie na przyjemnościach, czasem trze-
ba ugryźć się w język, zacisnąć zęby 
i zrobić coś wbrew sobie. W myśl 
maksymy: Imperare sibi maximum 
est imperium (Panować nad sobą 
to najwyższa władza). To ma wiel-
ką głębię. I przede wszystkim uczy 
posłuszeństwa.

Jak się czujesz z bliską perspektywą święceń 
i służby kapłańskiej?

Z jednej strony czuję coś 
w rodzaju lęku. Bo kapłaństwo to 
wielka odpowiedzialność. Już nie 

za siebie, ale też za powierzony 
nam Lud. Przecież z każdej spo-
tkanej przez nas duszy, będziemy 
musieli kiedyś zdać sprawę Bogu. 
Ale kapłaństwo to też radość nie 
do opisania. Jestem głęboko prze-
konany, że Pan Bóg jest w stanie 
dać nam taki pokój i taką radość, 
jakiej nie dałaby nam nawet naj-
lepsza żona czy gromadka dzieci. 
I ja tej radości po mału doświad-
czam. Ufam, że skoro Chrystus 
wybrał mnie i powołał, przeprowa-
dzi mnie przez wszystkie trudno-
ści i pomoże dobrze zdać egzamin 
z mojej służby, wszak jeżeli domu 
Pan nie zbuduje, na próżno się tru-
dzą, którzy go wznoszą /Ps 127.

Czy zmieniłbyś coś, gdybyś jeszcze raz miał 
zacząć seminarium?

No pewnie! Siebie. Było trochę 
momentów, których żałuję, w któ-
rych postąpiłbym inaczej. Ale idąc 
za językiem Ewangelii – nigdy nie 
jest za późno! 

F

Ufam, że skoro Chry-
stus wybrał mnie i po-
wołał, przeprowadzi 
mnie przez wszystkie 
trudności i pomoże 
dobrze zdać egzamin 
z mojej służby



Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
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