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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele naszego Seminarium!

Oddajemy w wasze ręce kolejny, 51 numer periodyku Feniks, wydawanego 
przez alumnów AWSD w Białymstoku. Temat przewodni aktualnego numeru 
stanowią dzieła miłosierdzia realizowane przez alumnów w trakcie ich forma-
cji seminaryjnej.

Miłosierdzie jest wspaniałym przymiotem Boga, zdolnym skruszyć nawet 
najbardziej zatwardziałe serce. Najwyższy Bóg litościwie pochyla się nad cier-
piącym przez grzech stworzeniem i łaskawie zbawia swój lud. Dzięki wiernym 
sługom Boga, szczególnie św. siostrze Faustynie Kowalskiej i bł. ks. Michałowi 
Sopoćko, to doniosłe orędzie jest znane całemu światu. 

Miłosierna miłość Boga nie może jednak pozostać tylko na ustach Jego czci-
cieli. Łaskawość Ojca powinna owocować miłosierną postawą Jego dzieci. Sły-
szymy bowiem Pana Jezusa mówiącego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” (Łk 6,36). W innym zaś miejscu Zbawiciel tłumaczy jak realizować tą 
postawę, zapowiadając, że nie wejdą do królestwa Bożego Ci, którzy nie pełnili 
dzieł miłości: nie nakarmili głodnego, nie napoili spragnionego, nie odwiedzili 
chorego itd. Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie: „Żądam od Ciebie uczyn-
ków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie” (Dz. 742).

Dlatego też tej tematyce poświęciliśmy aktualny numer Feniksa. Pragniemy 
ukazać, jak w seminarium odpowiadamy na Boże wezwanie do miłosierdzia. 
Treść zawarta na dalszych stronach tego periodyku, to świadectwo wspólnoty 
seminaryjnej o jej udziale w miłosiernej miłości Pana wobec stworzenia. Czy-
tamy w Ewangelii wg św. Mateusza, że Jezus powołał apostołów po tym, jak 
ulitował się nad słuchającym go tłumem: „Bo byli znękani i porzuceni, jak owce 
nie mające pasterza” (Mt 9,36). Kapłaństwo jest więc owocem litości Boga nad 
człowiekiem. Zgodnie z tymi słowami, kapłan powinien być odzwierciedleniem 
Miłosierdzia Bożego – przekazywać je w czystej postaci, nie roniąc ani kropli. 
Właśnie z tego powodu przeróżne posługi miłosierdzia są na stałe wpisane 
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w tok formacji seminaryjnej – formacji przygotowującej do bycia księdzem jak 
najbardziej podobnym do Chrystusa. 

Niech więc treść tego numeru przybliży wszystkim ten ważny element życia 
alumnów, jakim jest posługa chorym i potrzebującym. Mamy głęboką nadzieję, 
że nasze świadectwo rzuci większe światło na życie białostockiego seminarium. 
Pragniemy podzielić się tym wspaniałym doświadczeniem pomocy innym, w ja-
kim dane jest nam brać udział. Jest to bowiem dzieło, do którego zaproszony 
jest każdy człowiek. Przede wszystkim jednak zależy nam, aby w tym co napi-
saliśmy, Bóg był uwielbiony, w myśl słów Jezusa: „ …aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). 

Wesołych Świąt!

Na te n radosny czas święto wania Narodzenia Zbawiciela, chcielibyśmy 
złożyć Wam Drodzy Czyte lnicy, najserdeczniejsze życzenia. Bóg ukazał w Dzie-
ciątku Jezus swoją pokorną i czułą obecność. Posyłając Swego Syna na ziemię 
dał świadectwo głębokiej tr oski o każdego z nas. Niechaj więc te  święta będą 
prawdziwie rodzinne, a przez to  bogate  w doświadczenie te j Bożej miłości. Niech 
stale to warzyszy Wam głęboki pokój i radość ze Zbawienia, które stało się udzia-
łem nas wszystkich!

Redakcja Feniksa
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SŁOWO NA POCZĄTEK

Słowniczek

„Socjusz” 
Sama nazwa wywodzi się z łac. 

socius – sprzymierzeniec, towarzysz. 
Alumni mają w ciągu dnia rekre-
ację. Mogą spożytkować ją zostając 
w seminarium, lub wychodząc „na 
miasto”. O możliwość wyjścia z se-
minarium do miasta w niektóre dni 
trzeba zapytać przełożonego, a w 
inne jest ono dozwolone dla wszyst-
kich. Zawsze jednak kiedy alumni 
wychodzą „na miasto”, mają obo-
wiązek wyjścia przynajmniej we 
dwójkę – z socjuszem. Jest to zwy-
czaj pochodzący z czasów, gdy nasze 
seminarium mieściło się w Wilnie. 
Obowiązek wyjścia z socjuszem ma 
za zadanie nie tylko pomagać w po-
stępowaniu zgodnie z sumieniem, ale 
również integrować alumnów mię-
dzy sobą. Pan Jezus przecież wysyłał 
uczniów po dwóch. 

„Tomaszówka” 

Pełna nazwa tego wydarzenia, 
to Akademia ku czci św. Tomasza 
z Akwinu. Ten święty Doktor Kościo-
ła i niesamowicie wzniosły umysł, 
uczynił bardzo wiele dla filozofii 
i teologii. Jest on także patronem fi lo-
zofów. Dwa pierwsze lata seminaryj-

nej formacji intelektualnej, to przede 
wszystkim nauka przedmiotów fi-
lozofi cznych. Dlatego też II rok ma 
za zadanie przygotować akademię 
ukazującą życie tego świętego, połą-
czoną z wykładem nawiązującym do 
jego dorobku naukowego. Właśnie 
tą uroczystość nazywamy potocznie 
„tomaszówką”. 

„Urbanitas” 

Łacińskie słowo urbanitas ozna-
cza obycie, światowość, dobre 
maniery. Urbanitas jest to coczwart-
kowe spotkanie wszystkich alum-
nów, składające się z dwóch części: 
omówienia spraw bieżących życia 
seminaryjnego i nauki zasad savoir-
-vivre. Najczęściej spotkanie to jest 
prowadzone przez księdza prefekta, 
a niekiedy przez innych księży mode-
ratorów. Nauka dobrych obyczajów 
jest niezbędna, zważywszy na różne 
środowiska, z których wywodzą się 
alumni. Lekcje bon-tonu przydają się, 
aby przyszły ksiądz nie raził innych 
swoich zachowaniem.

F



7FENIKS

27 września 2014 r. wspólnota Ar-
chidiecezjalnego Wyższego Semina-
rium Duchownego w Białymstoku 
rozpoczęła kolejny rok akademicki. 
Tradycyjnie uroczystej inaugura-
cji towarzyszyła obecność ważnych 
osobistości: Księdza Arcybiskupa 
Edwarda Ozorowskiego, Księży Bi-
skupów, przedstawicieli Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, przedstawicieli KUL 
oraz seminariów z sąsiednich die-
cezji. Obecni byli również reprezen-
tanci innych białostockich uczelni, 
parlamentarzyści, i przedstawiciele 
służb mundurowych. 

Inauguracja roku akademickiego 
rozpoczęła się uroczystą Mszą św. 
pod przewodnictwem Księdza Ar-
cybiskupa w kaplicy seminaryjnej. 

Kazanie wygłosił ks. Bogdan Skło-
dowski. Dalszy przebieg uroczystości 
miał miejsce w Auli św. Kazimierza.

Na początku zabrał głos ks. dr hab. 
Andrzej Proniewski, rektor AWSD. 
Wskazał on na Seminarium Duchow-
ne jako miejsce, które znajduje istotę 
swojego istnienia i programu w od-
powiedzi na wiele podstawowych 
pytań, które zadaje sobie współcze-
sny świat i człowiek. 

Następnie ks. dr Dariusz Wojtec-
ki prorektor AWSD wygłosił spra-
wozdanie z działalności seminarium 
w ubiegłym roku akademickim. Wy-
mienił osiągnięcia naukowe wykła-
dowców i alumnów, nie pomijając 
także zaangażowania w działania 
o charakterze duchowym.

Vivat academia! Vivat academia! 

Vivant profesores! Vivant profesores! 

- Inauguracja - Inauguracja 

roku akademickiegoroku akademickiego
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Zza murów

Po przedstawieniu sprawozdania 
dwunastu alumnów I roku otrzymało 
z rąk ks. Dziekana Wydziału Teolo-
gicznego UKSW indeksy. Zostali tym 
samym włączeni do grona studentów 
tegoż uniwersytetu.

Ważnym wydarzeniem mającym 
miejsce podczas tej uroczystości było 
przekazanie przez ks. prof. Stani-
sława Dziekońskiego, na ręce Księ-
dza Rektora, dekretu afiliacyjnego 
AWSD w Białymstoku do Wydziału 
Teologicznego UKSW. Akt ten został 
wydany przez Stolicę Apostolską. 
Jest on formalnym potwierdzeniem 
ze strony władz kościelnych włącze-
nia naszej uczelni do struktur UKSW. 
Dokument ten daje uczelniom możli-
wość jeszcze bliższej współpracy.

W wygłoszonym słowie, Ksiądz 
Arcybiskup Edward Ozorowski za-

chęcał wykładowców i alumnów do 
intensywnej pracy w nowym roku 
akademickim. Zwracając się do alum-
nów zwrócił uwagę na fakt, że Bóg 
przemawia do człowieka posługując 
się słowem ludzkim. Życzył im, by 
rozwijali w sobie umiejętność posłu-
giwania się słowem. Jest to umiejęt-
ność dana i zadana. Życząc udanego 
roku studiów udzielił wszystkim pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

Wdzięczni Bogu za rozpoczęcie 
nowego roku akademickiego mamy 
nadzieję sprostać wszystkim stojącym 
przed nami wyzwaniom. Wierzymy, 
że dzięki Bożej łasce będziemy mo-
gli wzrastać ku Chrystusowemu ka-
płaństwu, upodobniając się do Jezusa 
- Najwyższego Kapłana.

ŁR 

F
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Rafał Jatel (l. 21) 
(Rząd II, pierwszy od prawej)
Parafi a: pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Białymstoku
Wykształcenie: Technikum Budowlane 

w Zespole Szkół Budowlano-Geo-
dezyjnych im. Stefana Władysława 
Bryły w Białymstoku

Zainteresowania: czytanie książek, gra 
na gitarze

Joshua Jarecki (l. 22) 
(Rząd I, drugi od prawej)
Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Zainteresowania: chodzenie po górach, 

sport - głównie hokej i siatkówka

Bartłomiej Korolczuk (l. 19) 
(Rząd I, pierwszy od prawej)
Parafi a: pw. Ducha Świętego 

w Białym stoku
Wykształcenie: VIII L.O. im Króla Kazi-

mierza Wielkiego w Białymstoku 
Zainteresowania: historia, sztuka, 

i teologia

Kamil Mierzyński (l. 28) 
(Rząd II, drugi od lewej)
Parafi a: pw. Najświętszego Serca Jezusa 

w Białymstoku
Wykształcenie:  XVI Liceum Ogólno-

kształcące im. bł. Ks. Michała Sopoć-
ki w Białymstoku

Zainteresowania: Sport i muzyka 

Mariusz Okułowicz (l. 43) 
(Rząd I, pierwszy od lewej)
Parafi a: pw. Świętej Rodziny 

w Białymstoku
Wykształcenie: Filologia Germańska na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Zainteresowania: muzyka poważna, 

języki obce, fi lozofi a i teologia

Piotr Sady (l. 20) 
(Rząd II, drugi od prawej)
Parafi a: pw. Świętej Rodziny w Czarnej 

Białostockiej
Wykształcenie: III L.O. im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
Zainteresowania: sport, teologia 

duchowości

Poznajmy Poznajmy 

nowych alumnównowych alumnów
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Zza murów

Od 1 września bieżącego roku two-
rzymy wspólnotę I-ego roku AWSD 
w Białymstoku. Jesteśmy bodajże 
pierwszym rokiem tak zróżnicowanym 
pod względem wiekowym, osobowo-
ściowym i intelektualnym. Pochodzi-
my z różnych środowisk i przynosimy 
ze sobą różne doświadczenia. Chociaż 
z jednej strony uwidaczniają się nasze 
różnice wiekowe, to jednak - pomimo 
pewnych trudności charakterologicz-
nych – potrafi my spotykać się ze sobą 
i rozmawiać, zapominać o swoich sła-
bościach i powoli wrastać w niełatwą 
rzeczywistość seminaryjną.

Przykładem tego był okres pro-
pedeutyczny, który spędziliśmy 
w budynku seminaryjnym, z krót-
kim pobytem w Domu Rekolekcyj-
nym w Studzienicznej.  Pozostaną 
nam w pamięci spacery nad jeziorem, 
podczas których rozważaliśmy słowa 
Pana: „Pójdź za mną”, skierowane 
do każdego z nas. Zapadła nam też 

głęboko w pamięć modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem, odna-
wiająca nasze wyznanie, że Jezus jest 
naszym Panem. 

Obecnie, formujemy się w semina-
rium. W międzyczasie przygotowa-
liśmy całej wspólnocie seminaryjnej 
„Wieczorek zapoznawczy”. Impreza 
ta została przez naszych starszych 
kolegów przyjęta owacyjnie. Wolny 
czas spędzamy na spotkaniach przy 
kawie, uprawianiu sportu, czy pracu-
jąc w ogrodzie.  Kiedy jednak wolny 
czas się kończy, wracamy do nauki 
naszych ulubionych przedmiotów: 
logiki, metafi zyki, i niemal ojczyste-
go języka – łaciny. Jak powiedział 
nasz starszy kolega: „Łacina i greka 
wykańcza człowieka”. Ks. Prefekt 
w odpowiedzi na to konstatował: 
„Owszem, wykańcza, ale w znacze-
niu wykształca, udoskonala”. 

al. M. Okułowicz

F

Mariusz Zalewski (l. 29) 
(Rząd II, trzeci od prawej)
Parafi a: pw. św. Kazimierza Królewicza 

w Białymstoku
Wykształcenie: Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku  
Zainteresowania: kultura azjatycka - 

głównie Korei i Japonii, literatura 
religijno-fi lozofi czna, żonglerka

Krzysztof Zaręba 
(Rząd II, pierwszy od lewej)
Parafi a: pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu 

Kościelnym 

Wykształcenie: Marketing i Zarządzanie 
na Politechnice Białostockiej

Zainteresowania: motoryzacja, sport, 
uprawa roślin i warzyw

Paweł Żukiewicz 
(Rząd I, drugi od lewej)
Parafi a: pw. Jezusa Miłosiernego 

w Czarnej Białostockiej
Wykształcenie: VI L.O. im. Króla Zyg-

munta Augusta w Białymstoku
Zainteresowania: liturgika, teolo-

gia dogmatyczna, życie Kościoła 
Katolickiego
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W VI edycji mistrzostw mogliśmy 
gościć kleryków z Bydgoszczy, Kato-
wic, Kielc, Krakowa, Radomia, Zamo-
ścia – Lubaczowa, Łomży, Olsztyna, 
Siedlec, Wrocławia, Sandomierza, 
Pelplina, Warszawy, Warszawy – Pra-
gi i Przemyśla.

Dzień rozgrywek rozpoczął się 
od uroczystej Eucharystii w semi-
naryjnej kaplicy pw. św. Jerzego 
Męczennika, której przewodniczył 
i homilię wygłosił Ks. Bp dr hab. 
Henryk Ciereszko. Wyraził nadzie-
ję, że Słowo Boże będzie prowadziło 
uczestników zawodów do zwy-
cięstw będących owocem wytężo-
nych ćwiczeń fi zycznych.

O godz. 9:00 rozgrywki otworzył 
swoim błogosławieństwem Ks. Abp 
Edward Ozorowski, Metropolita Bia-
łostocki. Życzył sportowcom brater-
skiej rywalizacji połączonej z troską 
o tężyznę duchową. Nawiązał do 
słów św. Pawła, który życie duchowe 
porównywał właśnie do zawodów 
sportowych. Ksiądz Arcybiskup też 
jako pierwszy kopnął piłkę po pierw-
szym gwizdku głównego sędziego.

Grupowa faza Mistrzostw trwa-
ła do godziny 15. W trakcie jej trwa-
nia wyłonili się półfi naliści: Wyższe 
Seminarium Duchowne z Siedlec, 
Pelplina, Radomia i białostockie 
Archidiecezjalne Wyższe Semina-
rium Duchowne.

Dnia 1 marca 2014 roku odbyły się VI Mistrzostwa Polski Wyższych 
Seminariów Duchownych w piłce nożnej halowej. Turniej odbywał się 
w naszym mieście z racji tytułu mistrzowskiego zdobytego w ubiegłym 
roku w Radomiu. 

Puchar Puchar 

ciągle nasz!ciągle nasz!



Zza murów

Pierwszy z półfinałów wygrało 
seminarium pelplińskie, w drugim 
przewagę osiągnął Białystok.

W meczu o brąz Radom poko-
nał Siedlce. W fi nale tytuł Mistrzów 
Polski obronili nasi alumni – Archi-
diecezjalne Wyższe Seminarium Du-
chowne w Białymstoku.

Nagrodę za grę „fair play” otrzy-
mali seminarzyści z Siedlec. Naj-
lepszym zawodnikiem został al. 
Rafał Kulwikowski z Pelplina, królem 
strzelców alumn naszego seminarium 
Gaweł Korzeniecki, zaś na pozycji 
bramkarza najlepszy okazał się al. 
Karol Borkowicz z Radomia.

Tegoroczne rozgrywki odbyły się 
w hali sportowej białostockiego Ze-
społu Szkół Katolickich im. Matki 

Bożej Miłosierdzia oraz w hali Pu-
blicznego Gimnazjum nr 6.

Zawody rozgrywane były w duchu 
wzajemnego szacunku oraz zgodnie 
z zasadami fair play. Takie spotkania 
są świetną okazją sprawdzenia swych 
umiejętności sportowych, ale także do 
rozmów z seminarzystami z całej Pol-
ski. Mistrzostwa to dobra sposobność, 
aby ukazać, że formacja seminaryjna 
to nie tylko zdobywanie wiedzy i mo-
dlitwa, ale integralny rozwój całego 
człowieka – również jego charakteru 
i osobowości. W ten rozwój wpisuje 
się też rywalizacja sportowa, zgodnie 
z zasadą: „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”.

al. J. Guzowski

F
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Scenariusz: Piotr Kulczycki
Rezyseria: Piotr Poltorak

W Uroczystość Niepokalane-W Uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP, 8 grudnia 2014 go Poczęcia NMP, 8 grudnia 2014 
r. w auli św. Jana Pawła II, odbyła r. w auli św. Jana Pawła II, odbyła 
się premiera przygotowanej przez się premiera przygotowanej przez 
alumnów III-go roku sztuki pt. alumnów III-go roku sztuki pt. 
„Próba”, w reżyserii Piotra Półtora-„Próba”, w reżyserii Piotra Półtora-
ka. Pierwszy spektakl obejrzeli księ-ka. Pierwszy spektakl obejrzeli księ-
ża biskupi, profesorowie i alumni, ża biskupi, profesorowie i alumni, 
oraz zaproszeni goście. Osadzony oraz zaproszeni goście. Osadzony 
w realiach głębokiego PRL-u scena-w realiach głębokiego PRL-u scena-
riusz autorstwa Piotra Kulczyckie-riusz autorstwa Piotra Kulczyckie-
go opowiada o internowaniu Sługi go opowiada o internowaniu Sługi 
Bożego Stefana Kardynała Wyszyń-Bożego Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w więzieniu w Rywałdzie. skiego w więzieniu w Rywałdzie. 
Wymowny tytuł spektaklu oddaje Wymowny tytuł spektaklu oddaje 
rzeczywistość dylematów, które to-rzeczywistość dylematów, które to-
warzyszyły duchownym w okresie warzyszyły duchownym w okresie 
komunizmu. Owa historia eksponu-komunizmu. Owa historia eksponu-
je prawdę, że kogo Bóg kocha i ob-je prawdę, że kogo Bóg kocha i ob-
darza łaską szczególnego wybrania, darza łaską szczególnego wybrania, 
jak tego przykład mamy w osobie jak tego przykład mamy w osobie 
Prymasa Tysiąclecia, tego poddaje Prymasa Tysiąclecia, tego poddaje 

próbom, które wiarę i ufność wobec próbom, które wiarę i ufność wobec 
Boga hartują i uszlachetniają. Boga hartują i uszlachetniają. 

Sztuka była wystawiana jesz-Sztuka była wystawiana jesz-
cze przez ponad tydzień, codzien-cze przez ponad tydzień, codzien-
nie przy udziale licznej widowni. nie przy udziale licznej widowni. 
Wydaje się, że został osiągnięty cel Wydaje się, że został osiągnięty cel 
przyświecający odpowiedzialnym przyświecający odpowiedzialnym 
za przygotowanie tegorocznego za przygotowanie tegorocznego 
spektaklu, a więc przybliżenie po-spektaklu, a więc przybliżenie po-
staci wielkiego człowieka jakim był staci wielkiego człowieka jakim był 
kardynał Wyszyński, a nade wszyst-kardynał Wyszyński, a nade wszyst-
ko ukazanie Źródła z którego czer-ko ukazanie Źródła z którego czer-
pał siły do zachowania świętości pał siły do zachowania świętości 
życia. Historia opowiedziana przez życia. Historia opowiedziana przez 
alumnów ukazuje prawdę o jego cał-alumnów ukazuje prawdę o jego cał-
kowitym oddaniu się Chrystusowi kowitym oddaniu się Chrystusowi 
i Jego Niepokalanej Matce. i Jego Niepokalanej Matce. 

al. Karol Godlewskial. Karol Godlewski

F



14 FENIKS

Ile ma ksiądz lat kapłań-
stwa, i jakie funkcje pełni 
ksiądz obecnie?

Mam już 18 lat 
kapłaństwa. Od 
11 lat jestem wika-
riuszem w parafii 
katedralnej, i tyle 

też czasu jestem związany z Dziecię-
cym szpitalem Klinicznym i Pedia-
trią w Szpitalu Wojewódzkim. Od 
1999 r. pełnię funkcję Archidiecezjal-
nego Duszpasterza Służby Zdrowia.

Jak długo jest ksiądz kapelanem szpitala?
Odpowiedź jest trochę zawiła, bo 

kapelanem zostałem w pierwszym 
roku kapłaństwa. Zacząłem pracować 
w Parafi i Chrystusa Króla, na terenie 
której był Szpital Zakaźny na Dojli-
dach. Ks. prob. Franciszek Wiatr po-
prosił mnie abym został kapelanem 
tego szpitala. Pełniłem to zadanie 
jednocześnie zajmując się katechezą 
i prowadzeniem różnych grup w para-
fi i. Tam uczyłem się bycia kapelanem, 
dotykania ludzkiego cierpienia, na-
wiązywania relacji z personelem. Nie 
zapomnę pierwszego dnia, jak dosta-
łem fartuch ochronny i miałem ruszyć 
na obchód oddziałów szpitalnych. Nie 
miałem wcześniej doświadczenia ze 
szpitalem. Będąc w seminarium od-
wiedzaliśmy tylko chorych w domach. 
W szpitalu PSK byłem chyba tylko raz 

na praktyce jako kleryk. Dlatego uwa-
żam teraz, że odwiedziny chorych 
przez kleryków w ramach praktyk 
są ogromnym bogactwem. Ja tego się 
sam już jako ksiądz uczyłem. Bywały 
często takie popołudnia, że po szkole, 
wymęczony przez młodzież na religii, 
szedłem do chorych odpocząć, bo była 
tam inna praca. 

Jak wyglądała księdza posługa przed objęciem 
funkcji kapelana? W jakich parafiach ksiądz 
posługiwał i czym się tam zajmował?

Na to pytanie częściowo odpo-
wiedziałem 
w c z e ś n i e j . 
Pierwszą była 
parafi a Chry-
stusa Króla 
w Białymsto-
ku.  Byłem 
tam 5 lat . 
Mówi się, że 
pierwsza pa-
rafia jest jak 
pierwsza mi-
łość. U mnie 
t a  m i ł o ś ć 
przeszła jesz-
cze na drugą parafie, do Supraśla. 
Tam byłem 2 lata. W tych parafi ach, 
jako młody ksiądz, zajmowałem się 
wieloma rzeczami. Była to głównie 
katecheza, przygotowywanie do sa-
kramentów. Prowadziłem też różne 

Rozmowa z ks. Markiem Gryko, 

kapelanem Dziecięcego szpitala 

Klinicznego w Białymstoku

Pamiętam chorą 

poważnie dziewczynę, 

i jej bardzo wierzących 

rodziców oraz siostrę. 

Tato wpadł na pomysł, 

że w dniu zakochanych 

wywiesi za oknem 

na płocie transparent 

z narysowanym dużym 

sercem, a w nim napis 

„Jezus Cię kocha”. To 

było ukochanej Córecz-

ce, ale ewangelizował 

on cały szpital prawie 

przez rok.

Porozmawiajmy
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grupy, najczęściej dzieci, młodzież, 
ministrantów. Zdarzały się wyjazdy 
wakacyjne, � w. ferie z Panem Bogiem, 
i pielgrzymki. Do tej pory bardziej 
związany jestem z pieszą pielgrzymką 
na Jasna Górę. Dodatkowo, kształci-
łem się przez 4 lata na studiach pody-
plomowych w Ołtarzewie. 

Jak to się stało, że został ksiądz kape-
lanem DSK? Czy ksiądz się tego spo-
dziewał? A może ksiądz o to prosił?

Jest pewien kapłan, któ-
ry mi w tym pomógł. Nie 
chciałbym zdradzać jego 
nazwiska. To tak trochę żar-
tem, ale akurat odchodzili 
kapelani z DSK i Pediatrii 
w Szpitalu Wojewódzkim. 
W DSK był kapelanem ks. 
Jan Milewski, a w Woje-
wódzkim na Pediatrii św. 
pamięci Ks. Stanisław Dą-
browski. Przejąłem ich 
obowiązki. Jeszcze wtedy 
Pediatria w Wojewódzkim liczyła 
dość dużo łóżek. I zacząłem posługi-
wać w dwóch szpitalach.

Na czym ogólnie polega posługa kapelana 
szpitala?

Ogólnie kapelan posłany jest do 
chorych i Personelu szpitala. W dzie-
cięcym szpitalu jeszcze dochodzą ro-
dzice. Praca polega na rozmowach 
z dorosłymi jak i dziećmi. Można 
powiedzieć, ze praca jest w kaplicy, 
i poza kaplicą – na oddziałach. W ka-
plicy podobnie jak w kościele: msze 

św, nabożeństwa, modlitwa w ciszy. 
Na oddziałach to praca z ludźmi: na-
wiązywanie kontaktu, ciągłe dotyka-
nie cierpienia nowych pacjentów i ich 
chorób. Do tego współpraca z perso-
nelem, bo jestem jednym z nich. Po 
11 latach zauważam, że z personelem 
tworzymy rodzinę. Niektórzy w tym 

czasie odchodzą, a inni, 
szczególnie młodsi, przycho-
dzą do pracy.

Czy miał ksiądz jakieś szczegól-
ne szkolenie przed objęciem tej 
funkcji?

Szkolenia raczej nie 
przechodziłem, ale kapelani 
szpitalni co roku mają swo-
je rekolekcje na Jasnej Gó-
rze i tam w czasie rekolekcji 
odbywa się też formacja. 
Chyba ona najwięcej daje. 
Tworzą się powoli w Pol-
sce szkoły przygotowujące 
zespoły świeckich wolunta-

riuszy do pomocy kapelanów w pracy 
z chorymi. To trochę na wzór Stanów 
Zjednoczonych i Zachodniej Europy. 
Bonifratrzy takie szkolenia organizują 
w Krakowie. 

Czy jest coś szczególnego w byciu kapelanem 
szpitala dziecięcego?

Byłem kapelanem u dorosłych, 
a teraz jestem u dzieci. U dzieci za-
zwyczaj życie się rozwija. U dorosłych 
bywa, że czasem jest to schyłek. Kie-
dy choruje dziecko, chorują najbliżsi. 
Rodzic najczęściej jest przy swoim 

Według mnie 

ksiądz jest skar-

bem w szpitalu. 

Tu nie chodzi mi 

o moją osobę, 

ale o to ile jest 

sytuacji w których 

ludzie potrzebują 

księdza. Myślę 

tu o sakramen-

tach świętych, 

a przede wszyst-

kim o tym, że 

choroba czy cier-

pienia uwrażliwia 

ludzi na wiarę 

w Pana Boga.
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dziecku, i przeżywa chorobę dziecka. 
Są to trudne chwile, szczególnie kie-
dy choroba jest groźna czy też śmier-
telna. Dziecko ma sobie naturalną 
radość. Wystarczy, że lepiej się po-
czuje, i nawet w najcięższej chorobie 
ma mnóstwo radości. Świat odbiera 
przez zabawę.

Czy ma ksiądz wyty-
czone z góry zadania 
i grafik działania 
w szpitalu? Czy może 
wszystko zależy od 
własnej inwencji 
duszpasterskiej?

Szpital okre-
śla ogólne ramy 
pracy, to znaczy 

czas pracy, urlopy, szkolenia bhp. 
Wydzielone miejsce na kaplicę. Grafi k 
organizuję sobie sam, jakie oddziały 
kiedy odwiedzam. Mam stałe msze, 
nabożeństwa. Bardzo dużo pomaga-
ją mi nauczyciele szpitalnej szkoły. 
Sprowadzają dzieci z oddziałów na 
nabożeństwa a po zakończeniu od-
prowadzają. Bardzo dobrze współ-
pracuje mi się ze szkołą.

Pełni ksiądz tą posługę już pewien czas, więc je-
stem pewny, że ma ksiądz już potrzebne doświad-
czenie i wiedzę aby odpowiedzieć na pytanie: 
„po co kapłan w szpitalu?”. Czy jest on potrzebny? 
A jeżeli tak to dlaczego, i dla kogo, obecność du-
chownego w szpitalu jest potrzebna? 

Według mnie ksiądz jest skarbem 
w szpitalu. Tu nie chodzi mi o moją 
osobę, ale o to ile jest sytuacji w któ-

rych ludzie potrzebują księdza. Myślę 
tu o sakramentach świętych, a przede 
wszystkim o tym, że choroba czy 
cierpienia uwrażliwia ludzi na wiarę 
w Pana Boga. Często stawiają pyta-
nie „dlaczego?”. Ja nie wiem dlacze-
go. Jednak jestem, wysłucham, i będę 
w czasie leczenia. Taka obecność, za-
równo zwyczajna, ludzka, jak i modli-
tewna, są bardzo ważne. Oprócz tego 
kapelan jest dla personelu. Szpital 
żyje swoim życiem, przeżywa święta, 
opłatki, spotkania wielkanocne oraz 
msze za pracowników. Organizujemy 
pielgrzymki po Polsce i świecie.

Jak reagują pacjenci i ich bliscy na pojawienie 
się księdza?

Zazwyczaj bardzo ciepło. Kiedyś 
miałem taką sytuację. Na korytarzu 
zagadnęła mnie 3-4 latka. Byłem 
w sutannie i komży. Mówi do mnie: 
„Zobacz czy mam ładne buciki”. Od-
powiedziałem: „Piękne, w kolorowe 
kwiatki”. Dziewczynka mówi mi: 
„Wiesz, i twoje też są fajne”. Dalej 
ciągnie rozmowę: „Ale twoje ubranie 
mi się nie podoba, bo jesteś podobny 
do krowy”. Wtedy uśmiechnąłem się, 
i spojrzałem na siebie oczyma dziec-
ka. Rzeczywiście jestem jak łaciata. 
Ale ciągnąłem dalej rozmowę. Zapy-
tałem: „Czy ty chodzisz do kościółka? 
”. Dziewczynka odpowiedziała: „Nie. 
Ja chodzę z mamą do sklepu, do par-
ku, a do kościółka nie chodzę”.

Zrozumiałem wtedy, ze mogła tak 
ubranego księdza nie widzieć.

Porozmawiajmy

To jest istota mego 

kapłaństwa. U ludzi 

wiary nie ma przy-

padku. W szpitalu 

od innych uczę się 

miłości, pokory, 

szacunku do życia, 

nienarzekania na 

jakieś drobne dole-

gliwości, i wrażliwo-

ści na innych ludzi.
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Czego oczekują pacjenci szpitala od osób które je 
odwiedzają, a szczególnie od osoby duchownej?

Od księdza oczekują Boga. Wszyst-
ko inne dostaną. Jest opieka medyczna, 
szkolna, przedszkolna. Są psycholo-
dzy. Od innych odwiedzających ocze-
kują obecności. Dzieci chcą zabawy, 
a młodzież towarzystwa. Przy poważ-
nych chorobach zauważam jak np. kla-
sa angażuje się w opiekę wspólnie się 
modląc czy przysyłając znaki swojej 
pamięci. To chorym jest bardzo waż-
ne, że nie są sami. Cierpiący 
zawsze potrzebuje obecności 
drugiego człowieka – takiej 
normalnej, zwyczajnej, jak na 
co dzień.

Czy wlanie radości w serce cierpiącego 
jest możliwe?

Ważna jest nadzieja, nie-
zbędna aby chory miał siłę do 
walki. Są różne etapy choroby. Cho-
ry przechodzi różne stany. Ostatnio 
zauważyłem jak jedna z poważnie 
chorych uspokaja się przy odmawia-
niu różańca. Siadam obok i po pro-
stu mówię z nią różaniec. Odchodzę, 
i wiem, że jest szczęśliwsza, chociaż 
nadal bardzo chora.

Częste obcowanie z cierpieniem ludzkim, 
a szczególnie cierpieniem dzieci musi być bardzo 
trudne. Czy na skutek tych doświadczeń nie 
budził się w księdzu bunt przeciw Bogu?

Bywa tak, że jeżdżę na pogrzeby 
dzieci, które przegrały walkę z cho-
roba. Czuję, że powinienem tam być, 
niezależnie jak to daleko od Białego-

stoku. Jest taka powinność obecności 
przy rodzicach, którzy tracą ukocha-
ne dziecko. Ta obecność jest bardzo 
ważna, nawet jak niewiele mówimy. 
Nie rodzi się w moim sercu bunt, bo 
jest nadzieja na spotkanie po drugiej 
stronie. Pamiętam kiedyś dwie przyja-
ciółki leczące się na śmiertelna choro-
bę, i rozmowę z nimi jak jest w niebie. 
Dzisiaj już jedna z nich jest po drugiej 
stronie. Ona już wie, a ja jeszcze nie.

Jak radzi sobie ksiądz w trudnych chwi-
lach? Czy ma ksiądz sposób na kryzysy?

Jedynym sposobem na taką 
trudną chwilę jest zawierzenie 
jej Panu Bogu. Czyli modlitwa 
z serca, do serca. Był czas, że 
czułem kryzys, a może bar-
dziej zmęczenie tym rytmem 
pracy. Podobne zajęcia, te 
same korytarze, cierpienia. 

Przetrwałem ten czas. Chyba tak jest, 
że w życiu chwile trudne trzeba po 
prostu przetrwać. Teraz jest dobrze. 
Tak trochę jak w chorobie, jest ciężko, 
a potem jest wyzwolenie.

Może mógłby się ksiądz podzielić, jakie zna-
czenie ma w księdza posłudze modlitwa? Czy 
doświadcza ksiądz jej szczególnej mocy?

Modlitwa jest sercem pracy kapła-
na. Jeśli jej nie będzie szybko nastąpi 
wypalenie. W seminarium jest czas na 
modlitwę. Ksiądz musi sobie ten czas 
zorganizować. Byłem kiedyś świad-
kiem bardzo żarliwej modlitwy matki 
chorego dziecka. Młoda kobieta leża-
ła krzyżem w kaplicy, i błagała Boga 

Modlitwa 

jest sercem 

pracy 

kapłana. 

Jeśli jej 

nie będzie 

szybko 

nastąpi 

wypalenie.
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o zdrowie córeczki. Mimo strasznej 
choroby, dziecko wyzdrowiało. Teraz 
kiedy spotykam ich czasami w szpita-
lu uśmiechamy się do siebie. I wiem 
jak ważna jest szczera, płynąca z serca 
modlitwa. Nie zawsze gorąca modli-
twa daje efekt uleczenia, ale wierzę, że 
o wiele większy duchowy skarb pro-
szący gromadzą.

Czy chorzy często korzystają z ka-
plicy szpitalnej?

Korzystają z niej w cza-
sie nabożeństw oraz w cza-
sie prywatnej modlitwy. 
Ale nie tylko chorzy, wielu 
pracowników, przed pracą 
czy po pracy, wchodzi do 
kaplicy na pacierz, albo po 
prostu podziękować Bogu 
za dobry dyżur. Pamiętam 
taki obrazek: wieczorem wszedłem 
do kaplicy, a tam lekarz po ciemku 
modli się. Trochę speszyłem go na-
głym wejściem. Kaplica jest ważnym 
miejscem szpitala.

Jakie znaczenie ma modlitwa dla pacjentów? 
Czy zauważa ksiądz jakaś różnicę, między tym 
jak przeżywa chorobę, swoją albo bliskiej osoby, 
osoba wierząca, a jak niewierząca?

Druga część pytania jest trudna. 
Niezależnie czy osoba jest wierząca 
czy nie przeżywanie cierpienia jest po-
dobne. Wierzący ma inną perspekty-
wę, widzi jakiś głębszy sens cierpienia. 
Czasami człowiek tego nie rozumie, 
ale wie, że Jezus tą drogę przeszedł. 
Mając wiarę jest mu łatwiej. Pamię-

tam chorą poważnie dziewczynę, i jej 
bardzo wierzących rodziców oraz sio-
strę. Tato wpadł na pomysł, że w dniu 
zakochanych wywiesi za oknem na 
płocie transparent z narysowanym du-
żym sercem, a w nim napis „Jezus Cię 
kocha”. To było ukochanej Córeczce, 
ale ewangelizował on cały szpital pra-
wie przez rok.

Czym dla księdza jest pełnienie tej 
posługi? 

To jest istota mego ka-
płaństwa. Przez przypa-
dek trafiłem do szpitala, 
a może nie. U ludzi wiary 
nie ma przypadku. W szpi-
talu od innych uczę się mi-
łości, pokory, szacunku do 
życia, nienarzekania na ja-
kieś drobne dolegliwości, 

i wrażliwości na innych ludzi.

Czy jest ksiądz szczęśliwy z tego, że został posła-
ny do tej posługi?

Tak, dobrze jest kiedy w ży-
ciu robimy to co kochamy. Chciał-
bym na koniec jeszcze podziękować 
wszystkim klerykom, którzy od-
wiedzają szpitale. Ta lekcja w życiu 
może się przydać. W imieniu ka-
pelanów dziękuję Wam, oraz wła-
dzom seminaryjnym.

Dziękuję za rozmowę

al.  R. Matys

F
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Temat numeru

WOLONTARIAT JAKO WYRAZ MIŁOSIERDZIA

Myślącemu a do tego wierzące-
mu katolikowi tłumaczyć nie trze-
ba, że podstawową zasadą życia jest 
miłość. Nie na darmo Pan, spytany 
kiedyś o najważniejsze przykazanie, 
odwołał się do dwóch starotestamen-
talnych tekstów (zob. Mt 22,37-40). 
Pierwszy z nich pochodzi z Księgi 
Powtórzonego Prawa (Pwt 6,5) i od-
nosi się do miłości 
Boga, drugi zaś, 
komplementarny 
do tego pierwsze-
go, z Księgi Ka-
płańskiej (Kpł 19,18), 
mówi o miłości bliźniego. 
Dlaczego słowa te są tak ści-
śle ze sobą połączone, że wręcz 
nazywamy je nierozerwalnymi? Od-
powiedź jest prosta. Nie można mó-
wić o miłości Boga, jeśli nie kocha 
się człowieka, jak nie można mówić 
o pełnej miłości człowieka, jeśli nie 
widzi się w nim obrazu Bożego. Na-
tchnione Słowa nie na darmo Pan 
złączył w jedno przykazanie miło-
ści Boga i bliźniego. W tym kształcie 
są one punktem wyjścia dla wszel-
kiej praktyki chrześcijańskiej, także 
wolontariatu. 

Bóg do końca nas umiłował. To 
prawda. Problemem jest jednak na-
sza odpowiedź na tę miłość. Bóg uko-
chał mnie miłością bezinteresowną 
i niezasłużoną. Tę miłość nazywa-
my miłosierną. Uwierzenie w Boga 

miłosierdzia, zrozumienie wielkości 
daru, który niezasłużenie człowiek 
otrzymał, to dopiero pierwszy krok. 
Aby pokonać drogę na szczyt, na ten 
dar trzeba odpowiedzieć. Jakimś ro-
dzajem odpowiedzi jest z pewnością 
praktyka wolontariatu.

Czym jest i czym nie jest wolonta-
riat podejmowany przez chrześcijani-

na? Na pewno nie 
jest łaską świad-
czoną bliźniemu, 
nie jest jakimś 
szukaniem punk-

tów do zbioru poboż-
ności, nie jest okazją do 

zbudowania w sobie obra-
zu człowieka zaangażowane-

go. Wolontariat to wyraz dobrej 
woli skierowanej na realizację tego, 
co jest podstawą, na realizację przy-
kazania miłości. Jest odpowiedzią na 
miłość Boga. 

Wolontariat łączy się z wysiłkiem 
skierowanym ku potrzebującym. Nie 
jest biznesem, nie jest drogą jakiegoś 
zysku, jakkolwiek by go rozumieć. 
Wolontariat, który podejmuje chrze-
ścijanin, jest po prostu realizacją po-
wołania. Nie znaczy to, że każdy musi 
być wolontariuszem zaszeregowanym. 
Być chrześcijaninem, to już być wolon-
tariuszem – poświęcać swój czas i siły 
służbie innym. Ci inni, czy – jak są 
określani w języku religijnym - bliźni, 
to ludzie potrzebujący. Wolontariusz 

,18),
źniego. 
ą tak ści-

one, że wręcz 

tów
ności

zbudow
zu człowiek
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angażuje się w służbę potrzebującym. 
To oznacza coś, co wykracza poza co-
dzienność. To oznacza dyspozycyjność 
dla niesienia miłosierdzia tym, do któ-
rych może inni nie dotrą, uważając że 
nie warto. To oznacza ofi arę ze swoje-
go czasu i swoich sił. 

Chrześcijanin, tak naprawdę, to - 
już ze swej natury, w jakiś sposób - 
wolontariusz. Bo ma wpisane w swoją 
drogę niesienie innym miłości miło-
siernej. Ma wpisaną w defi nicję swo-
jej drogi służbę bliźniemu. Wystarczy 
przypomnieć słowa znane z Biblii: Jed-
ni drugim brzemiona noście (Gal 6,2), co 
uczyniliście jednemu z braci moich naj-
mniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 
40), służcie sobie nawzajem (1P 4,10) itd. 

Dziś, gdy głoszone są, nie lękajmy 
się tego określenia, slogany wolności 
i braterstwa, równocześnie mówimy 
o braku jeszcze nie tak dawnej mię-
dzyludzkiej serdeczności, o braku tej 
normalnej otwartości, która cecho-
wała pokolenie naszych dziadków 
czy rodziców. Dlatego tym bardziej 
warto myśleć o innych. 

Wolontariat jest tym interperso-
nalnym otwarciem wnętrza. O ile 
jednak wolontariat jako taki, sam 
w sobie, jest służbą, pomocą po-
trzebującym, poruszeniem serca 
i realizacją człowieczeństwa, o tyle 
wolontariat podejmowany przez 
chrześcijanina jest czymś jeszcze in-
nym. Jest rozpoznawaniem Chrystusa 
w potrzebujących mojej posługi, mo-
jej dobrej woli. Wolontariat, w który 

angażuje się chrześcijanin jest służbą 
Chrystusowi, jest próbą odpowiedzi 
Chrystusowi na Jego ofi arę krzyżową. 
On ofi arował za mnie samego siebie. 
Teraz ja, choć w ten niedoskonały, bo 
ludzki tylko, sposób, ofi arowuję sie-
bie w posłudze potrzebującym. 

Wolontariat to posługa miłosier-
dzia. I dobrze jest, gdy chrześcijanin 
o tym pamięta. Nie żeby napełniać 
się pychą czy satysfakcją. Lecz po to, 
aby służyć Chrystusowi w potrzebu-
jących. Bo przecież Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby mu służono, lecz aby słu-
żyć i dać swoje życie na okup za wielu 
(Mk 10,45).

Utarło się w potocznym rozumie-
niu myślenie o grzechu jako o nega-
tywnie aktywnych zachowaniach. 
Spowiadamy się z tego, cośmy złego 
zrobili, co powiedzieliśmy, czasem 
z tego, o czym pomyśleliśmy. Lecz 
czy ktoś pamięta o tym, co można 
było zrobić dobrego? Czy w naszą 
codzienność nie wpisał się grzech za-
niedbania? Grzech niezauważenia po-
trzebujących, proszących i kołaczących 
do naszych drzwi? Może nie zawsze 
dosłownie, może nie ewidentnie, może 
w sposób cichy i ledwie słyszalny. 

Dlatego potrzeba tego, co św. Jan 
Paweł II nazwał wyobraźnią miłosier-
dzia. Wolontariat, gdy człowiek wie-
rzący rzuca się w jego nurt, staje się 
jakimś wymiarem tej wyobraźni, ja-
kimś zewnętrznym przejawem tego, 
co go wypełnia, a przynajmniej wy-
pełniać powinno.

Temat numeru
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Miłosierdzie ludzkie pojmowane 
w przestrzeni wiary jest odpowiedzią 
na miłosierdzie Boże. Jest odpowie-
dzią na dar i samo w jakiś sposób już 
jest darem. Czasem trudnym, ale za-
wsze pięknym. Dlatego wolontariusz, 
jeśli ów dar zrozumie, sam staje się 
kimś pięknym, Bożym. 

Czym jeszcze może być wolonta-
riat? Na pewno okazją do ewangeliza-
cji. Bo przecież jest spotkaniem. Gdy 
chrześcijanin podejmuje tę posługę 
spotkania, w najbardziej prosty spo-
sób, poprzez miłosierdzie ludzkie, 
staje się, jeśli tego chce, nosicielem 
miłosierdzia Bożego. Dlatego potrze-
ba w tym wszystkim modlitwy. Za 
tych, do których się idzie z posługą 
i za siebie. Żeby tamci nie byli tylko 
odbiorcami ludzkiego dobra ze strony 
wolontariusza, ale umieli w prostych 
gestach rozpoznać dar Bożego miło-
sierdzia. Żeby umieli poprzez zasłonę 
ludzkich gestów zauważyć coś po-
nad, pomyśleć, zrozumieć, że posłu-
ga ludzka jest obrazem, odblaskiem 
tego, co Bóg czyni wobec człowieka. 
Że Bóg pochyla się w swoim miłosier-
dziu nad człowiekiem i daje mu dar 
wynikający z Jego miłości, daje mu 
okazję dotknięcia wieczności, odzie-
dziczenia Bożego Królestwa. Potrzeba 
też modlitwy za siebie, żeby nie za-
tracić świadomości bycia posłanym. 
Żeby nie popaść w samozadowole-
nie płynące z ludzkich tylko pobu-
dek i nie zamknąć się w przestrzeni 
doczesności. Żeby wyjść poza jej ob-

szar i samemu doświadczyć spotka-
nia z miłosiernym Panem, który w ten 
sposób także daje nam możliwość 
spotkania z Nim samym, ukrytym 
w sercach osób, do których idziemy.

Tak. Potrzeba modlitwy. Także i za 
tych, z którymi praktykuje się pracę 
w wolontariacie. Bo przecież wolon-
tariusz nie jest sam. Wolontariat ma 
zwykle wymiar wspólnotowy. Choć 
to może za wiele powiedziane. Ma 
wymiar grupowy. A to przecież także 
okazja do ewangelizacji. Bo w grupie 
ludzi dobrej woli znajdziemy i takich, 
którym warto uświadomić, choć trze-
ba to robić bardzo delikatnie, skąd bie-
rze się dar dobrej woli i dobrego serca. 
Dziś często bywa, iż spotykamy ludzi 
wspaniałego ducha, pełnych dobra, 
a jednak nie do końca świadomych nie 
tylko działania ale i istnienia Autora 
tego dobra. Tego, który sam jest naj-
wyższym Dobrem. Gdy w wolontariat 
angażuje się świadomy siebie chrze-
ścijanin, tym bardziej seminarzysta, 
staje się on swoistym znakiem, jakimś 
uśmiechem Pana Boga. Oczywiście, 
jeśli to swoje zaangażowanie potrafi  
sam przeżywać w sposób, o jakim już 
wspomnieliśmy powyżej. 

Z tego wszystkiego wynika, że 
chrześcijański wolontariusz to czło-
wiek pracy. Bo angażuje się w pracę, 
bo musi pracować nad sobą, żeby po-
dejmowane zadania wykonać w spo-
sób właściwy. Musi być to zatem 
człowiek gotowy na duchową wal-
kę. Gdzie bowiem angażuje się dobra 

Temat numeru
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wola człowieka i chęć niesienia pomo-
cy bliźnim, tam angażuje się też Zły, 
który zawsze znajdzie sposób, żeby 
człowieka dobrej woli ośmieszyć, 
żeby zniechęcić, żeby dotknąć słowem 
czy drwiną nawet bliskich osób. Nade 
wszystko jednak, żeby dotknąć pychą. 
Dlatego potrzeba tu wrócić do tego, 
cośmy już powiedzieli. Mianowicie 
czym wolontariat nie jest. Nie jest i nie 
może być czynownictwem i źródłem sa-
mozadowolenia. Musi być natomiast 
niesieniem miłosierdzia połączo-
nym ze świadomością tego, że ono, 
gdy niosę je innym, jest także moim 
udziałem. Bo gdy pozwalam, by Bóg 
pochylał się przeze mnie nad innymi, 
sam doświadczam tego, iż On pochy-
la się w tym momencie nade mną. 

Jest jeszcze coś, o czym warto 
wspomnieć. Wolontariat to zawsze 
zaangażowanie zewnętrzne. Musi mu 
przeto towarzyszyć stała świadomość 
konieczności służenia tym, z którymi 
tworzę wspólnotę podstawową. Bę-
dąc alumnem, angażując się w wo-
lontariat, nie mogę zapomnieć, że 
moim punktem wyjścia i powrotu jest 
seminarium. Tak, jak punktem wyj-
ścia i powrotu uczniów z Ewangelii 

była wspólnota zgromadzona wokół 
Pana (zob. Łk 10, 1-11.17). Wspólno-
ta podstawowa nie może tracić przez 
czyjeś zaangażowanie w wolontariat. 
I muszę się tego nauczyć już tu, w se-
minarium. Bywa bowiem, iż później, 
w kapłaństwie, ksiądz angażuje się 
w mnogie, skądinąd dobre, dzieła 
poza parafi ą, narażając na stratę du-
chową wspólnotę, do której posłał go 
Kościół, czyli wspólnotę dla niego 
podstawową. Oczywiście, potrzeba 
tu uporządkowanej duchowości.

Pozostaje zapytać, czy chcę. A py-
tanie to jest tożsame z pytaniem, czy 
jestem uczniem Chrystusa, Pana Mi-
łosierdzia, czy jestem człowiekiem 
miłości. I basta! Wystarczy to pojąć. 
Nie narzucając jednak innym sche-
matu. Bo zawsze istnieje pokusa 
czynownictwa, bycia lepszym. Nie! 
Wolontariusz z ramienia Chrystusa 
Pana, to człowiek, który nie ocenia, to 
człowiek, który służy a równocześnie 
rozumie, że nie wszyscy są powoła-
ni do tego samego rodzaju służby. 
A mam tu na myśli wolontariat zor-
ganizowany. Wolontariusz, który jest 
uczniem Pana, to człowiek, który nie 
narzuca innym schematu swojego po-
stępowania. To ktoś, kto rozumie, że 
nie każdy wokół musi się angażować 
w to samo dzieło, co on. Wolontariusz 
umie czerpać z doświadczenia wspól-
noty, którą tworzy z braćmi pełnią-
cymi inne posługi, angażującymi się 
w inne prace, by dzielić się z tymi, do 
których idzie na zewnątrz. Lecz wo-
lontariusz to także ktoś, kto staje się 

Temat numeru
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wobec innych członków wspólnoty 
przykładem, by oni, choć często za-
angażowani w inne sprawy, mogli 
czerpać przykład. Niekoniecznie for-
my posługiwania, ale przede wszyst-
kim zaangażowania i gorliwości. 

Tej właśnie gorliwości życzę 
wszystkim, którzy angażują się w po-

sługę na polu wolontariatu. Niech 
ona staje się przykładem dla innych 
i umacnia do gorliwego zaangażowa-
nia w życie wspólnoty podstawowej, 
czyli seminarium a potem parafi i, do 
których zostaniecie posłani.

Ks.dr hab. Andrzej Proniewski

F

Jezus jest zawsze blisko chorego 
człowieka i z nim się utożsamia: „Bo 
byłem chory, a odwiedziliście mnie. 
Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 36.40). 
Troskę o ludzi chorych i cierpiących 
zlecił także swoim uczniom. 

Choroba, cierpienie fi zyczne, mo-
ralne i duchowe dotykają każdego 
z nas. Naturalną reakcją na takie do-
świadczenia jest nasz niepokój, nie-
zrozumienie, czasem bunt. Szukamy 
ratunku, pocieszenia, pomocy. Rodzi 
się w nas wiele pytań o sens cierpie-
nia i chorób przeżywanych przez nas 
czy naszych bliskich. 

Święty Jan Paweł II w przemówie-
niu wygłoszonym w Wiedniu w 1983 
roku powiedział takie słowa: „W każ-
dym przypadku choroba i cierpienie 
są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi 
chorych – choć to zabrzmi może para-
doksalnie, byłby światem uboższym 
o przeżycie ludzkiego współczucia, 
uboższym o doświadczenie nieego-

istycznej, niekiedy wręcz heroicznej 
miłości”. Zresztą sam w przepiękny 
sposób wskazał wzór oraz sens cier-
pienia przyjmowanego w łączności 
z Chrystusem. Bez Chrystusa cier-
pienie i choroba wydają się zawsze 
bezsensowne. 

Warto też przypomnieć inne sło-
wa Papieża, które skierował do cho-
rych podczas pierwszej pielgrzymki 
do Ojczyzny: „Jesteście wszędzie 
w społeczeństwie, a zwłaszcza w Ko-
ściele, ważni i szczególnie cenni, je-
steście na wagę złota”. Do kapłanów 
zaś mówił: Pamiętajcie, że to chorzy 
są waszymi największymi pomocni-
kami, największymi sprzymierzeń-
cami. Ich pomoc nie jest widoczna 
na zewnątrz – do tego nie są zdolni – 
ale ofi ara, którą składają z cierpienia, 
modlitwa, która z tej ofi ary płynie, 
więcej wam daje niż jakakolwiek inna 
ludzka pomoc czy też aktywność”.

Stąd w przygotowaniu przyszłych 
kapłanów nie może zabraknąć troski 
o ludzi chorych. Nasi alumni podczas 

Posługa alumnów u chorych

Temat numeru
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Praktyki alumnów

formacji mają wiele możliwości, aby 
spotykać się z osobami cierpiącymi. 
Klerycy odwiedzają chorych w domach 
prywatnych, szpitalach, hospicjach, 
Domu Pomocy Społecznej, chorych 
kapłanów w Domu Księży Emerytów.

Posługa kleryków polega przede 
wszystkim na dzieleniu się Chrystu-
sem i Jego Ewangelią z chorymi. Nasi 
alumni towarzyszą chorym w ich cier-
pieniu, niosą wsparcie, 
podtrzymują na du-
chu. Niektóre osoby 
chore mówią nieraz, 
że „sama obecność kle-
ryka jest najlepszym 
lekarstwem na choro-
bę”, zwłaszcza te oso-
by, które są samotne 
bądź nikt się nimi nie interesuje.

Alumni starają się odwiedzać 
chorych w każdą niedzielę w roku 
akademickim. Jest to czas wspólnej 
modlitwy, słuchania Słowa Bożego 
i dzielenia się tym Słowem, dzielenie 
się radościami i troskami, które  prze-
żywają nasi chorzy. Jest to czas bardzo 
owocny zarówno dla chorych, jak i dla 
kleryków przygotowujących się do 
Kapłaństwa. Często nasi chorzy ofi a-
rowują swoje cierpienie i modlitwy 
w intencji kleryków i całego semina-
rium, a także w intencji nowych po-
wołań. Pomiędzy klerykami a osobami 
chorymi, które odwiedzają, zawiązują 
się niekiedy piękne przyjaźnie trwające  
również po skończeniu seminarium. 

Mając możliwość odwiedzenia 
nieraz naszych chorych, zwłaszcza 

sprawując w ich domach Eucharystię, 
przekonuję się nieustannie, o wiel-
kości tych ludzi patrząc jak przyjmu-
ją i znoszą choroby. Często cierpiąc 
bardzo mocno, potrafią uczyć nas 
jak znosić to niełatwe doświadczenie 
razem z Chrystusem. A bardzo czę-
sto są to ludzie bardzo pogodni i po-
trafi ą cieszyć się każdą chwilą życia. 
Za ich piękne świadectwo i ogromną 

życzliwość, jaką nam 
stale okazują bardzo 
dziękuję. Również 
wszystkim kapelanom 
i wielu ludziom, 
którzy pomagają 
nam w wypełnianiu 
tej posługi.

W dokumencie 
o formacji kapłańskiej „Pastores dabo 
vobis” czytamy, iż Jezus powołuje 
uczniów, „by szli za Nim, i przebywa 
razem z nimi, przykładem i słowem 
przekazuje im swoją naukę zbawie-
nia, a wreszcie posyła ich do wszyst-
kich ludzi” (PDV 14). Czas formacji 
przeżywany w seminarium pozwa-
la alumnom na spotkania z Jezu-
sem podczas codziennej Eucharystii, 
z Jego Słowem i w codziennych wy-
darzeniach przeżywanych we wspól-
nocie. Dziękując naszym alumnom za 
ich gorliwą posługę wśród chorych 
życzę, aby zawsze rozpoznawali Mi-
strza w osobach chorych i cierpiących.

ks. Dariusz, 

Ojciec Duchowny

F
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W adhortacji apostolskiej Jana 
Pawła II o formacji kapłańskiej czy-
tamy, iż seminarium to określony 
czas i miejsce, ale to przede wszyst-
kim wspólnota wychowawcza 
w drodze (por. PDV 60). Różnora-
kie przejawy życia seminarium jako 
wspólnoty wychowującej służą for-
macji ludzkiej, duchowej, intelektu-
alnej i duszpasterskiej przyszłych 
kapłanów (por. PDV 61). Można 
śmiało powiedzieć, że seminarium 
to swoista „kuźnia”, w której alumn 
nie tylko kształci umysł, ale również 
kształtuje swój charakter i osobowość. 
Temu kształceniu i kształtowaniu, jak 
pisze Jan Paweł II, służą różnorakie 
przejawy życia seminaryjnego. For-
macja duchowa dąży do tego, aby 
życie i działalność przyszłych kapła-

nów była przedłużeniem życia same-
go Chrystusa. Formacja intelektualna 
ma prowadzić do głębszego pozna-
nia Boga i człowieka. Formacja ludz-
ka ma tak kształtować osobowość 
alumna, aby stawał się on pomostem 
w spotkaniu człowieka z Bogiem. 
Natomiast formacja duszpasterska, 
ma uczyć metod, którymi ten po-
most należy budować. Seminarium 
jako dom formacyjny stwarza alum-
nom odpowiednie warunki do tego, 
aby tę czteropłaszczyznową formację 
jak najlepiej przeżywać. Czyni to nie 
tylko poprzez szkołę modlitwy, fi lo-
zofi i i teologii, ale również poprzez 
szkołę życia. Ową szkołą, w której 
alumni uczą się życia są m.in. domy 
dziecka, świetlice socjoterapeutycz-
ne, zakłady i placówki opiekuńcze, 

Hospicjum Hospicjum 

szkołą życiaszkołą życia

Jako licealista Jako licealista 
myślałem, że to ja myślałem, że to ja 
daję coś cierpiącym daję coś cierpiącym 
ludziom. Dziś na to ludziom. Dziś na to 
miejsce patrzę już miejsce patrzę już 
zupełnie inaczej zupełnie inaczej 
i wiem, że to nie ja i wiem, że to nie ja 
daję, a wręcz prze-daję, a wręcz prze-
ciwnie, to chorzy ciwnie, to chorzy 
obdarowują mnie.obdarowują mnie.
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więzienia czy szpitale. Dla mnie od 
blisko sześciu lat taką szkołą stało się 
hospicjum, dlatego pragnę podzielić 
się doświadczeniem mojej posługi 
w tym niezwykłym miejscu.

Nie do końca potrafi ę wytłuma-
czyć, dlaczego to właśnie ja znala-
złem się w białostockim hospicjum. 
Pamiętam tylko, że w szkole średniej, 
mając już doświadczenie wolonta-
riatu z dziećmi i młodzieżą, w moim 
sercu zrodziło się silne pragnienie, 
aby zostać wolontariuszem właśnie 
w hospicjum. Długo nosiłem się z tą 
myślą. Towarzyszyło mi wiele obaw, 
czy sobie poradzę, czy będę potrafi ł 
obchodzić się z chorymi, przecież nie 
mam doświadczenia. To pragnienie 
było jednak tak silne, że zdecydowa-
łem się na podjęcie starań, aby zostać 
hospicyjnym wolontariuszem. Dowie-
działem się, iż trzeba być pełnoletnim, 
następnie ukończyć specjalny kurs, co 
po skończeniu 18 lat uczyniłem. Moje 
pierwsze kroki w hospicjum były 
niepewne, ale z tygodnia na tydzień 

uczyłem się 
jak rozma-
wiać i po-
s t ę p o wa ć 
z chorymi, 
a w zasa-
dzie to oni 
sami mnie 
tego uczyli. 

Konkretna pomoc w prostych potrze-
bach: podanie kubka wody, karmie-
nie, zrobienie małych zakupów czy 

troska o kontakt chorego z rodziną – 
tak moja przygoda z posługą w hospi-
cjum trwała do matury. Po wstąpieniu 
do seminarium, na pierwszym roku 
studiów moje wizyty w hospicjum 
były bardzo sporadyczne, bowiem 
seminarium skierowało mnie do od-
wiedzania chorych w Domu Pomocy 

Społecznej w Zaściankach. Zmieniło 
się to, kiedy od drugiego roku stu-
diów wraz z innymi braćmi zostałem 
przeniesiony do odwiedzin chorych 
właśnie w hospicjum. I tak już zosta-
ło do dziś. Wiele zmieniło się w moim 
pojmowaniu posługi w hospicjum. 
Jako licealista myślałem, że to ja daję 
coś cierpiącym ludziom. Dziś na to 
miejsce patrzę już zupełnie inaczej 
i wiem, że to nie ja daję, a wręcz prze-
ciwnie, to chorzy obdarowują mnie.

Każdą wizytę w hospicjum roz-
poczynam od najważniejszego miej-
sca i najważniejszego spotkania, które 
dokonuje się w kaplicy. Dziękuję do-
bremu Bogu, że przyprowadził mnie 
do tej szkoły na kolejną lekcję życia, 

Chory w swoim cierpieniu 

i umieraniu jest jak Chry-

stus na Golgocie, a rodzi-

na i wszyscy zgromadzeni 

przy jego łóżku – krzyżu 

cierpienia – są jak Maryja 

stojąca pod krzyżem swe-

go Syna.

Praktyki alumnów
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Praktyki alumnów

a jednocześnie proszę, aby moje serce 
było sercem słuchającym, a moje ręce 
były przedłużeniem rąk samego Chry-
stusa. Swój wzrok zawsze kieruję na 
nieproporcjonalnie duży, w stosunku 
do małej powierzchni kaplicy, krzyż, 
który zdaje się mówić o bólu i cierpie-
niu wszystkich podopiecznych. Scenę 
z hospicyjnej służby często bowiem 
porównuje się do wydarzeń na Golgo-
cie. Opieka hospi-
cyjna jest nie tylko 
opieką medyczną, 
paliatywną czy 
pielęgnacyjną, 
ale jest również 
rzeczywistością 
zbawczą. Chory 
w swoim cierpie-
niu i umieraniu 
jest jak Chrystus na Golgocie, a rodzi-
na i wszyscy zgromadzeni przy jego 
łóżku – krzyżu cierpienia – są jak Ma-
ryja stojąca pod krzyżem swego Syna. 
Stając przy tym krzyżu cierpienia za-
wsze doświadczam niesamowitej lekcji 
pokory, kiedy znajduję się oko w oko 
z umierającym człowiekiem, który 
z godnością przechodzi na drugą stro-
nę życia. Takie chwile choć są po ludz-
ku bardzo trudne, to jednak zawsze 
napawają mnie wdzięcznością Bogu za 
piękny dar życia, które dla wielu sta-
ło się świadectwem żywej i głębokiej 
wiary w Chrystusa i bezgranicznego 
zaufania Mu. Bardzo często to właśnie 
umierający są pierwszymi głosicielami 
Ewangelii, którą głoszą nie słowem, ale 

swoją postawą. Czasem spotykam się 
z pytaniami jak rozmawiać z chorymi, 
jak do nich docierać? Na te i podob-
ne pytania zawsze odpowiadam tak 
samo, najpierw nie mówić, a słuchać, 
bo słowa często okazują się zbędne. 
Bo cóż można powiedzieć cierpiącemu 
z bólu? Można z nim być i to już bar-
dzo dużo, a to wspólne przebywanie 
bardzo często przeradza się w modli-

twę, która poma-
ga przezwyciężyć 
trudne chwile, 
a nade wszyst-
ko nadaje sens 
przeżywanemu 
cierpieniu. 

Chorzy bar-
dzo często obok 
bólu fizycznego 

odczuwanego przez ciało borykają 
się również z bólem duchowym od-
czuwanym przez ich duszę. I tu jest 
miejsce dla szczególnej roli kapłanów 
i alumnów w hospicjum. Kiedy spo-
tykam osoby, które nie do końca po-
trafi ą poradzić sobie z sytuacją, która 
ich spotkała, z przeżywaniem choroby 
i ograniczoności swego ciała, nie sta-
ram się za wszelką cenę tych osób po-
cieszać, ale pośród ciemności ich bólu 
zapalić światło prawdziwej nadziei. Tą 
nadzieją jest oczywiście Chrystus, któ-
ry chce wejść w życie każdego człowie-
ka, ale ten nie zawsze chce Go wpuścić. 
Nigdy nie staram się wyjaśniać cierpie-
nia, bo ono jest tajemnicą, ale chcę, aby 
każdy odchodzący człowiek potrafi ł 
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nadać mu sens. Przypomniał o tym 
papież Benedykt XVI, kiedy mówił, 
że Bóg nie przyszedł po to, aby wy-
jaśnić cierpienie, ale przyszedł, aby 
napełnić je swoją obecnością. Jak bar-
dzo raduje się serce, kiedy tę obecność 
udaje się zanieść w ostatnich chwi-
lach ziemskiego życia człowiekowi 
umierającemu, kiedy niejednokrotnie 
w ostatnich dniach przed śmiercią 
chory akceptuje swoją sy-
tuację, a co więcej zaprasza 
Chrystusa do przeżywa-
nia swojej choroby. Dzięki 
modlitwie, sakramentom, 
szczególnie sakramentowi 
pokuty i pojednania, usta-
je ból duchowy, bo jego 
lekarzem stał się sam Bóg. 
I myślę, że taka właśnie 
jest rola alumnów w po-
słudze hospicyjnej. Nieść 
nadzieję i zapalać światło 
obecności Chrystusa, który 
chorobie nadaje zbawczy 
sens. Może odbywać się to 
na różne sposoby, poprzez obecność, 
rozmowę, a nade wszystko poprzez 
modlitwę o to, aby nikt nie cierpiał na 
próżno. Czas umierania to czas zamy-
kania rachunków życiowych, weryfi -
kacji hierarchii wartości, nazywania 
prawd, jakie chory w życiu wyznawał. 
Świadomość dobrze przeżytego życia 
ułatwia odejście, łagodzi lęk przed 
śmiercią. Czasem okazuje się, że po 
stronie mijającego życia stoją zaprze-
paszczone szanse, zmarnowane oka-

zje, błahe wartości, skłócenie z rodziną, 
hołdowanie nałogom. Trzeba wtedy 
próbować pomóc choremu w minio-
nej przeszłości, znaleźć choćby iskierkę 
sensu, dobrej woli, czasem miłe sercu 
ciepłe wspomnienie, pokazać, że zosta-
wia po sobie jakiś dobry ślad.

Za każdym razem kiedy przekra-
czam progi hospicjum mam, świa-
domość, iż wchodzę do swoistej 

szkoły. Najpierw uczę 
się tu dziękczynienia, bo 
mam świadomość, że moja 
obecność w hospicjum jest 
przede wszystkim łaską 
dla mnie samego. Uczę 
się tu zawierzenia, bo 
wiem, że własnymi siła-
mi niczego w życiu ludzi 
chorych nie zmienię, ale 
wiem, że to życie może 
zmieniać Chrystus. Uczę 
się tu pokory, wrażliwości 
i miłości, kiedy staję obok 
umierających w różnym 
wieku. Jestem wdzięczny 

za możliwość uczęszczania do takiej 
szkoły, bo lekcje jakie tu się odby-
wają są niezwykle skuteczne. A jeśli 
ja mogę dać tu cząstkę siebie, która 
stanie się pomocą dla innych, to i za 
to Bogu niech będą dzięki. Każdemu 
życzę, aby i w swoim życiu odnalazł 
taką  szkołę, która będzie uczyć go ży-
cia z Chrystusem i w Chrystusie.

al. Ł. Borowski

F

Nigdy nie staram się 

wyjaśniać cierpienia, 

bo ono jest tajem-

nicą, ale chcę, aby 

każdy odchodzący 

człowiek potrafi ł 

nadać mu sens. 
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papież Benedykt XVI, 

kiedy mówił, że Bóg 

nie przyszedł po to, 

aby wyjaśnić cier-

pienie, ale przyszedł, 
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Każda większa, a nawet mniejsza 
wspólnota, która funkcjonuje w spo-
łeczeństwie, potrzebuje kogoś, kto 
w nagłym przypadku będzie zobo-
wiązany pospieszyć z pomocą lub 
przynajmniej będzie potrafił takiej 
pierwszej pomocy udzielić. Stąd 
obecność pielęgniarek w większych 
szkołach, przeszkolonych w pierw-
szej pomocy pracowników w zakła-
dach pracy czy też opieka Pogotowia 
Ratunkowego i Służby Zdrowia na 
terenie naszego kraju. Czymś natu-
ralnym jest, że potrzebne są osoby 
szczególnie odpowiedzialne za opie-
kę nad słabymi, bezsilnymi i chorymi. 

Właśnie kimś takim w Archidie-
cezjalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym w Białymstoku jest in-
fi rmer, czyli opiekun chorych. Nazwa 
infi rmer wywodzi się z języka łaciń-
skiego, a konkretnie od przymiotnika 

infi rmus, oznaczającego kogoś słabe-
go, bezsilnego, chorego. Zatem infi r-
mer to ten, który opiekuje się tymi, 
którzy są słabi, bezsilni, chorzy. Wy-
dawać się może, że wśród alumnów 
takich słabych i bezsilnych osób się 
nie znajdzie, jednak choroba nie wy-
biera i obowiązuje nawet w semina-
rium. Tym bardziej, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że seminarium nie jest 
szkołą czy internatem. Jako alumni 
żyjemy na co dzień w Seminarium 
Duchownym, które jest naszym do-
mem. W nim mieszkamy, uczymy 
się, odpoczywamy, spożywamy po-
siłki. A biorąc pod uwagę, że samych 
alumnów jest ponad pięćdziesięciu, 
przebywając w jednym miejscu nie 
trudno o jakąś infekcję wirusową czy 
bakteryjną. Wystarczy jeden, który 
nieświadomie „przyniesie” wirusa 
np. grypy do seminarium, aby po 

Infirmer, czyli ten od i dla słabych. 

Praktyki alumnów
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kilku dniach większa liczba kleryków 
posiadała objawy chorobowe. Mię-
dzy innymi dlatego w seminarium 
jest specjalne miejsce dla chorych – 
infi rmerium – w którym chorzy spo-
kojnie mogą podejmować leczenie, 
nie zarażając innych braci i dochodzić 
do zdrowia. W czasie takiej rekonwa-
lescencji, cała wspólnota seminaryjna 
angażuje się w opiekę nad chorym, 
czy to poprzez modlitwę, czy zwy-
czajne odwiedziny. Każdego dnia 
otrzymuje on także Komunię Świętą, 
zanoszoną przez ojca duchownego 
lub księży diakonów. Oprócz opieki 
nad chorymi, infi rmer odpowiedzial-
ny jest także za apteczkę seminaryj-
ną, w której znajdują się podstawowe 
leki i środki opatrunkowe. 

W seminarium podczas podda-
wania się formacji bardzo ważnym 
aspektem jest formacja ludzka. Jest 
ona realizowana na wielu płaszczy-
znach, a jednym z jej elementów jest 
zaangażowanie alumnów do pomocy 
i troski wobec ludzi chorych i potrze-
bujących. W związku z tym drugim 
zadaniem infi rmera w naszym Biało-
stockim Seminarium jest koordynacja 
wraz z ojcem duchownym niedziel-
nych wyjść do chorych. Jest to prak-
tyka, w czasie której poprzez kontakt 
z drugim człowiekiem możemy lepiej 
poznawać nie tylko drugiego czło-
wieka, ale przede wszystkim siebie 
samego. Polega ona na niedzielnym 
wyjściu do m.in. hospicjum, szpitala 
czy chorych indywidualnych w ich 

domach. Praktyka ta odbywa się 
przed południem albo po południu 
w zależności od miejsca, do które-
go udają się alumni. Wyjście alum-
nów do chorych, którzy przebywają 
w swoich domach jest praktykowa-
ne od wielu już lat. Głównym celem 
tej praktyki są odwiedziny i posługa 
akolity, czyli nadzwyczajnego szafa-
rza Eucharystii. Alumn będący już 
akolitą realizuje swoją posługę i za-
nosi Komunię Świętą chorym, którzy 
nie mogą uczestniczyć w niedzielnej 
Mszy Świętej. Odwiedziny to także 
wspaniała okazja do wspólnych roz-
mów i wzajemnego ubogacania się 
poprzez obecność, a relacje które się 
tworzą, często trwają wiele lat. 

Osobiście funkcję infi rmera pełnię 
już trzeci rok. Niewątpliwie zosta-
ła mi ona powierzona przez księży 
moderatorów przez fakt, że przed 
przyjściem do seminarium byłem 
ratownikiem medycznym i intereso-
wałem się szeroko pojętą medycyną. 
Panu Bogu dziękuję za to, że teraz 
tymi zainteresowaniami i umiejęt-
nościami, które zdobywałem przed 
przyjściem do seminarium, mogę słu-
żyć całej wspólnocie. Opiekę nad cho-
rymi i służbę im odbieram jako dar 
i jednocześnie zadanie, w którym Pan 
chce mnie wciąż formować, uwrażli-
wiając na tych słabych i bezsilnych. 

al. Stanisław Bolesta

F
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Pobierając lekcje z dziecięctwaPobierając lekcje z dziecięctwa

W Zaściankach nasza posługa od-
bywa się w niedzielę. Gdy wchodzi-
my na teren ośrodka, już od bramy 
jesteśmy witani przez podopiecz-
nych, którzy cieszą się na nasz wi-
dok. Chodzimy po oddziałach, 
wspólnie się z nimi modlimy i śpie-
wamy na chwałę Bożą. Daje się za-
uważyć u nich wielką radość, gdy 
przychodzimy. Dostrzegamy ocze-
kiwanie na nasze przybycie. Jedna 
z pielęgniarek wyjaśniła nam dla-
czego tak się dzieje. Okazuje się że 
ok. 80 procent z tych osób nie jest 
w ogóle odwiedzana. Jest to smutne, 
że ludzie pozbywają się swoich naj-
bliższych traktując ich jako problem, 

mimo iż część z nich jest w stanie 
jakoś funkcjonować w domu ro-
dzinnym. Odwiedzając te osoby 
zapraszamy ich na Mszę św., która 
jest odprawiana przez ks. kapelana 
zazwyczaj w godzinach popołudnio-
wych. Przebywanie z podopiecznymi 
DPS sprawia nam radość. Odczuwa-
my potrzebę odwiedzania ich, oraz 
wspólnej modlitwy.

Drugą placówką, którą odwie-
dzamy jest Dom Samopomocy przy 
ulicy 11 Listopada w Białymstoku. 
W tym ośrodku znajdują się osoby 
z podobnymi schorzeniami. Istotną 
różnicą pomiędzy jego podopiecz-
nymi, a podopiecznymi DPS jest to, 

Będąc w seminarium w ramach praktyk duszpasterskich mamy kon-
takt z wieloma osobami i środowiskami. Jednym z nich jest grupa osób 
niepełnosprawnych umysłowo. Do tej pory miałem sposobność odwie-
dzin dwóch placówek: Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku przy ulicy 11 Listopada. 
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że Dom Samopomocy jest placów-
ką pobytu dziennego: podopieczni 
przychodzą tam rano, a po południu 
wracają do własnych domów. Nasza 
posługa w tym miejscu odbywa się 
w tygodniu, i jest wpisana w plan 
dnia ośrodka. Prowadzimy tu ka-
techezy. Uczestniczą w nich chętni, 
ponieważ jest to ostatni punkt ich 
planu dnia. Można zauważyć, komu 
na nich zależy. Naszej wizyty nie 
kończymy katechezą. Zawsze zosta-
jemy trochę dłużej, i jesteśmy do ich 
dyspozycji. Podchodzą do nas różne 
osoby, z wieloma problemami zwią-
zanymi z wiarą i życiem. Odwiedza-
na przez nas placówka organizuje co 
roku w naszym seminarium Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek w naszym 
seminarium. Staramy się pomóc 
w organizacji tego przedsięwzię-
cia, zwłaszcza, że przyjeżdżają dość 
licznie grupy z całego województwa. 
Śpiewają kolędy i pastorałki, niekie-
dy ułożone specjalnie  na tę okazję. 

Czuję się dobrze w środowi-
sku tych ludzi, może też dlatego, 
że mam brata chorego na zespół 
Aspergera. Myślałem, że to my bę-
dziemy ich ubogacać, a oni będą 
czerpać. Okazało się jednak inaczej: 
ubogacamy się wzajemnie. Uczymy 
się cierpliwości, wyrozumiałości, 
otwartości i empatii. Zauważyłem, 
że kontakt z nimi był dla mnie bło-
gosławieństwem od Boga, ponie-
waż mogłem zobaczyć, że przede 
wszystkim są dziećmi Bożymi. Za-
nim trafi łem do seminarium unika-
łem tego typu kontaktu, ponieważ 
zarówno ja, jak i moje otoczenie, 
wyśmiewaliśmy się z takich osób. 
Dzisiaj widzę, że są oni wielkim 
darem dla ludzi zdrowych, którzy 
gonią za wielkimi rzeczami tego 
świata. Ci ludzie pokazują, że głę-
bia i piękno jest w rzeczach małych 
i prostych.

al. Marcin Sztrom

F
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Posługa alumnów w szpitalu

W ciągu sześcioletniej formacji do kapłaństwa każdy kleryk ma oka-
zję doświadczyć posługi w różnych miejscach wśród chorych. Jednym 
z takich miejsc są białostockie szpitale, do których od wielu lat w nie-
dzielne przedpołudnia przychodzą alumni. 

Przekraczając drzwi wejściowe 
szpitala otwiera się przed nami świat, 
w którym życie i przemijanie nabiera 
innego znaczenia. Tu zadaje się trudne 
pytania i szuka się na nie odpowiedzi. 
To jest Kościół, Kościół pisany wielką 
literą. Choć nie przekraczamy drzwi 
budynków z wysoką wieżą, piękny-
mi zdobieniami wewnątrz i witraża-
mi w oknach, to nadal jesteśmy wśród 
naszych braci i sióstr, do których po-
syła nas Chrystus. Kościół ten ma róż-
norodne oblicza. Spotkamy w Nim 
pogodną starszą kobietę, która po-
częstuję jeszcze jakimś smakołykiem. 
Spotkamy nastoletnią dziewczynę, 
u której obok szpitalnego łóżka, na 
szafce leży różaniec i Pismo  Święte. 
Ale także spotkamy tu zgorzkniałego 
pana, który zarzeka się, że Chrystus 
nie jest mu do niczego potrzebny, 
i matkę przeszytą bólem z powodu 
cierpienia jej dziecka. Do tak różno-
rodnej wspólnoty Kościoła, w nie-
dzielne przedpołudnia, wkraczają nasi 
alumni. Na czym polega ich posługa? 

Starsi klerycy, którzy są akolita-
mi, pomagają szpitalnym kapelanom 
dotrzeć z Najświętszym Sakramen-
tem do wszystkich pacjentów „przy-
kutych” do łóżek. Wtedy na chwilę 
szpitalna sala zamienia się w kapli-
cę, a Chrystus obecny pod postacią 

chleba pochyla się nad każdym, by 
rozpromienić swoją obecnością ciała 
i dusze chorych. Jest to wspaniała po-
sługa, gdyż możemy przez nią obda-
rować innych najcenniejszym darem 
jaki mamy - żywym Jezusem Chry-
stusem, Lekarzem ciał i dusz. Młodsi 
alumni, którzy jeszcze nie mogą roz-
nosić Komunii Świętej, w tym czasie 
wędrują z sali do sali i zapraszają na 
Eucharystię, która odbywa się w ka-
plicy szpitalnej. Jest to również okazja 
do wysłuchania problemów, wsparcia 
na duchu i wspólnej modlitwy.

Spotykamy się z wielką życz-
liwością, o czym mogę zapewnić 
z własnego doświadczenia posługi 
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na 
Oddziale Onkologii i Hematologii. Za 
każdym razem, gdy po skończonej wi-
zycie w szpitalu wracam do semina-
rium przybywa mi intencji modlitw, 
a moja wiara umocniona jest przykła-
dem mężnego znoszenia cierpienia 
i trudności w walce z chorobą nowo-
tworową przez tych małych herosów. 
Zabawa z pełnymi energii „małymi 
urwisami” odmładza nawet poważ-
nego studenta teologii, a rozmowy 
z rodzicami uczą, czym jest prawdzi-
we oddanie. Nieraz są to również bar-
dzo wzruszające spotkania. Zwłaszcza 
podczas modlitwy, która nie jest tylko 
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wypowiedzeniem jakiejś formułki. 
Słowa z Modlitwy Pańskiej: „bądź 
wola Twoja” nie padają tam mecha-
nicznie. Przychodzą nieraz przez łzy, 
ale niosą ukojenie.  Posługa ta jest za-
tem również moim antidotum na wąt-
pliwości związane z pytaniem o sens 
bycia księdzem w dzisiejszym świecie. 

Wiele mądrości można zdobyć 
studiując pilnie fi lozofi ę i zgłębiając 

teologię, wczytując się w literaturę 
mistrzów duchowości i słuchając pięk-
nych konferencji. Jednak tej mądrości, 
zdobytej ze spotkania z drugim czło-
wiekiem w jego chorobie i cierpieniu, 
nie można zastąpić niczym innym. 

Al. Karol Zakrzewski

F

Tak jak ciało bez ducha jest 

martwe, tak też jest martwa 

wiara bez uczynków (Jk 2,26)

Alumn jednym tchem potrafi  wymienić rodzaje formacji seminaryj-
nej. Należą do niej: formacja intelektualna (ulubiona ks. Rektora), for-
macja duchowa (domena ks. Kimszy), formacja pastoralna (temat wykła-
dów ks. Grzegorczyka), a także równie ważna formacja ludzka (domena 
formowania nas przez ks. Urbana). Wszystkie te formacje przygotowują 
nas do pracy duszpasterskiej. Wszystkie skupiają się wokół osoby Jezu-
sa Chrystusa, jako najlepszego przykładu Pasterza. 

Wezwanie Chrystusa do miłowa-
nia naszych bliźnich, przynagla nas 
do dzielenia się z ubogimi tym 
co mamy. Ci co mają dach nad 
głową, ciepło w pokojach,po-
dane gorące i smaczne jedze-
nie, starają się nie zapominać 
o tych, dla których kubek cie-
płej zupy jest luksusem. Jako 
klerycy nie możemy zdziałać w poje-
dynkę zbyt wiele, jednak we wspól-
nocie siła. Seminaryjne Koło Caritas 
obecnie liczy 19 osób. Angażujemy 
się w działalność charytatywną po-
dobnie jak Szkolne Koła Caritas czy 

Parafi alne Koła Caritas. Nasze dzia-
łanie możemy podzielić na trzy sfery. 

Pierwsza, to sfera mo-
dlitwy. W każdą sobotę 
w Seminarium prowadzona 
jest Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w intencji działań po-
dejmowanych przez Diece-
zjalną Caritas. Także podczas 

wtorkowych modlitw wieczornych 
- litanii do św. Jerzego, patrona Semi-
narium - oddajemy dobremu Bogu 
wszystkich podopiecznych, wolonta-
riuszy i pracowników Caritas Archi-
diecezji Białostockiej. W porozumieniu 
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z koordynatorem białostockiego wo-
lontariatu, staramy się wspierać mo-
dlitwą wszelkie akcje podejmowanie 
w naszym mieście. 

Drugą sferą są działania długofa-
lowe. Obecnie w Seminarium prowa-
dzonych jest kilka stałych akcji. Wśród 
kleryków zbieramy ubrania, które 
następnie przekazujemy ośrodko-
wi „Samarytanin”, gdzie rozdawane 
są osobom bezdomnym. Jedną z cie-
kawszych akcji jest już dwuletni pro-
jekt „Słodka Książka”. Polega ona na 
gromadzeniu ksią-
żek, wśród księży 
profesorów, neopre-
zbiterów czy diako-
nów. Następnie są 
one proponowane 
klerykom a w za-
mian otrzymujemy 
słodycze na paczki 
świąteczne dla naj-
uboższych dzieci z okolicy. Także co 
roku organizujemy, we współpracy 
z biurem podróży, kursy na wycho-
wawców i kierowników kolonijnych. 
Również osobiście włączamy się w let-
nie kolonie Caritas, poprzez obecność 
i pomoc prowadzącym. 

Trzecią sferą są działania okazjo-
nalne. W ostatnich latach odbyły się 
liczne zbiórki funduszy na najróżniej-
sze cele charytatywne. Pomagaliśmy 
między innymi w zdobyciu funduszy 
na zakupu protezy ręki, i przesłaliśmy 
pomoc szkołom polonijnym na Ukra-
inie. Włączyliśmy się także w ogólno-

polską akcję wsparcia żywnościowego 
ukraińskich rodzin. Pomagamy świe-
tlicom Caritas w rozprowadzaniu 
ozdób świątecznych i różnego rodzaju 
festynach organizowanych na terenie 
Białegostoku. Wspieramy także orga-
nizację spotkań szkoleniowych dla ko-
ordynatorów Szkolnych Kół Caritas.

Przynaglani przykładem Chrystu-
sa, który wychodził przede wszyst-
kim do grzeszników i potrzebujących, 
również my staramy się wychodzić 
do drugiego człowieka. Przykładem 

jest nam nasza pa-
tronka, bł. Matka 
Teresa z Kalkuty. 
„Uformowani” du-
chowo, intelektu-
alnie i pastoralnie 
idziemy ku bar-
dziej potrzebują-
cemu, aby stać się 
po prostu (lub aż) 

dobrze uformowanym człowiekiem. 
Bł. Michał Sopoćko, który otacza nas 
swoją opieką i przykuwa nasz wzrok 
w seminaryjnej kaplicy, głosił ponad 
wszystko Boże miłosierdzie. Koło 
Caritas chce nieść te miłosierdzie nie 
tylko w teorii ale i w praktyce. To 
właśnie umożliwia nam wolontariat 
w Seminaryjnym Kole Caritas. Tak 
jak wiara bez uczynków jest martwa, 
tak martwa jest nasza formacja bez 
uśmiechu na twarzy dziecka, które 
mogliśmy wywołać. 

dk. M. Dobrzyński

F
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„Wakacyjna Akcja Caritas”

Okres wakacyjny to czas, kiedy dzieci odpoczywają po długiej i nieraz 
bardzo wytężonej pracy w roku szkolnym. Nie każde z nich ma jednak 
okazję na kilkudniowy wyjazd poza miejsce  swojego zamieszkania.  

3633633636636366366363636363633363363636363366333333 FEFEFEFEEFEFEEEEFEFEEEFENNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Caritas Archidiecezji Białostockiej 
myśląc głównie o dzieciach, których 
rodziców nie stać na sfi nansowanie 
takiego letniego wypoczynku dla 
swoich dzieci, od wielu już lat orga-
nizuje letnie kolonie. W roku 2014 
zorganizowała takie kolonie po raz 
dwudziesty. Odbyły się dwa tur-
nusy w Augustowie, a kolejne dwa 
w Krynkach. Tegoroczna „Wakacyjna 
Akcja Caritas” odbywała się pod ha-
słem: „Niezwykłe dni”. W tym roku 
z tej propozycji skorzystało w sumie 
ponad 200 dzieci. 

Podczas takich letnich kolonii 
podopieczni mają zapewnione roz-
maite atrakcje. Gry, zabawy, wyciecz-
ki krajoznawcze, seanse filmowe, 
dyskoteki, to tylko niektóre z licz-
nych niespodzianek, jakie zaskakują 
uczestników każdego dnia. Niewąt-

pliwie ważnym elementem w planie 
dnia jest wspólna modlitwa. Każdy 
dzień rozpoczyna się porannym pa-
cierzem. Centralnym punktem jest 
Eucharystia, podczas której uczestni-
cy bardzo angażują się w śpiew, litur-
gię słowa, i służbę ministrancką przy 
ołtarzu. Dzieci podczas każdej Mszy 
świętej z niecierpliwością czekają 
na kazanie księdza, podczas które-
go treści są przekazywane w bardzo 
prosty sposób. Niieraz kapłan wy-
korzystuje wtedy różne metody ak-
tywizujące. Po całym dniu pełnym 
wrażeń i przeżyć jest również czas, 
aby w wieczornej modlitwie podzię-
kować Panu Bogu za to wszystko co 
nam dał, i prosić o błogosławieństwo 
na spokojną noc.   

Nad prawidłowym przebiegiem 
koloni czuwa odpowiednio przygo-
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towana kadra wolontariuszy. Swoją 
posługą stara się wprowadzać na ko-
loniach bardzo rodzinną atmosferę, 
dając dzieciom ciepło i poczucie bez-
pieczeństwa, którego nieraz brakuje 
w ich domach rodzinnych.  

Do kadry wychowawczej na ko-
loniach Caritas również z chęcią 
dołączają alumni naszego Semina-
rium, czyniąc to w ramach swoich 
wakacyjnych praktyk duszpaster-
skich. Obecność kleryków na kolo-
niach jest niewątpliwie bardzo cenna 
i potrzebna. Jest to dobry czas, aby 
przede wszystkim dzielić się radością 
i dawać świadectwo swojej wiary. 
Poprzez rozmaite formy, chociaż-
by takie jak „szkoła liturgii”, alum-
ni starają się przygotowywać dzieci 
do coraz bardziej aktywnego, świa-
domego, i owocnego przeżywania 
liturgii. Poprzez aktywne i radosne 
uczestnictwo we wszystkich zajęciach 
łatwo da się zdobyć sympatię i zaufa-
nie podopiecznych. Jest to bardzo po-
mocne przy przekazie różnych treści 
religijnych. Prowadzenie wspólnych, 

porannych i wieczornych modlitw, 
o których już zostało wcześniej wspo-
mniane, to również zadanie klery-
ków. Jest to niewątpliwie bardzo 
ważne zadanie. Poprzez odpowied-
nie przygotowanie i poprowadzenie 
takich modlitw można nauczyć dzieci 
modlitwy, przedstawiania Panu Bogu 
swoich intencji, czyli wszystkiego 
tego, co nosimy w swoim sercu. Dzię-
ki temu podopieczni mogą zrozumieć 
i doświadczyć jak ważne jest powie-
rzenie Jezusowi całego swojego życia.   

Czas trwania kolonii to nie tylko 
posługa, ale również dobra szkoła 
dla tych, którzy przygotowują się 
do kapłaństwa. Oprócz troski du-
chowej, którą służą, klerycy sami 
mogą się wiele nauczyć i doświad-
czyć. Rozmaite trudności, z jakimi 
trzeba się zmierzyć na koloniach, to 
dobre przygotowanie pedagogiczne 
chociażby do przyszłej pracy kate-
chetycznej w szkole, a także duszpa-
sterskiej w parafi i. 

al. D. Kułakowski

F
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Ksiądz to pedofi l? Wiara to fi kcja? Nie! To próbuje 
udowodnić nam ks. bp Grzegorz Ryś w swojej  książce 
„Kościelna wiosna”. Jest to rozmowa jaką przeprowadziła 
z nim p. Krystyna Strączek. Biskup ukazuje rozwój Ko-
ścioła. Wskazuje na jego silne strony, a więc na wspólnoty 
jakie rodzą się w Jego łonie. Jeśli chcesz się przekonać, że 
trwa teraz wiosna chrześcijan, ta książka jest dla Ciebie! 
Jeśli chcesz dowiedzieć się o istocie modlitwy, o potrze-
bie ciągłego nawracania, i o wolności, to jest to lektura… 
w sam raz dla Ciebie!

al. Marek Solniczek

F

Płyta „Panny Wyklęte 

„Wygnane” vol. 1”

„Panny Wygnane” to już trzecia płyta 
wydana przez Fundację Niepodległość. Da-
rek Malejonek, znany z występów w zespo-
łach 2Tm2,3, Armia, Izrael i Maleo Reagge 
Rockers, kontynuuje projekt „Panny Wyklę-
te”. Wygnanie, walka, tułaczka, i tęsknota. 
Te słowa najlepiej oddają treść nowego albu-
mu. W tekstach bowiem poruszony zostaje 
temat zesłania, gdzie rodziny zostały do-
tknięte głodem, zimnem, chorobami. Wal-
ka za Ojczyznę na obcej ziemi, tęsknota za 
Polską, i zetknięcie z obcą kulturą, muzyką, 
i klimatem. To wszystko możemy odnaleźć 

w tekstach tej płyty. Stąd też w porówna-
niu z poprzednim projektem „Panny Wy-
gnane” różnią się elementami folkowymi 
i orientalnymi. Wszystko po to, aby jak naj-
lepiej oddać klimat m.in. drogi 2 Korpusu 
gen. Władysława Andersa, która wiodła 
przez wiele krajów od Syberii po Irak, Pale-
stynę, i Włochy, a zakończyła się w Wielkiej 
Brytanii. Wśród artystek możemy usłyszeć 
takie gwiazdy polskiej sceny muzycznej jak 
Ania Brachaczek, Ania Rusowicz, Marceli-
na, Marika, Katarzyna Grojec, czy też Kasia 
Kowalska. W delikatny, dziewczęcy sposób 
artystki zaśpiewały o bolesnych, tragicz-
nych, i wstrząsających historiach Polaków, 
którzy walcząc za granicami ojczystego 
kraju, byli często po wojnie zmuszeni do 
niekończącej się tułaczki. Musieli żyć w od-
daleniu od domu i rodziny. Z pewnością 
wszystkim, którzy słuchali poprzedniego 
projektu, nowe płyta przypadnie do gustu. 
Album jest dostępny w sprzedaży od 9 listo-
pada 2014. Serdecznie polecam!

al. Karol Swatkowski

F
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