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4 FENIKS

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele naszego Seminarium!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer periodyku Feniks, wydawanego 
przez alumnów AWSD w Białymstoku. Tym razem nadaliśmy naszemu pismu 
charakter powołaniowy. Jego motywem przewodnim jest temat powołania, 
szczególnie powołania do kapłaństwa. Dlatego też chcielibyśmy zaadresować 
bieżący numer Feniksa do wszystkich młodych mężczyzn, przed którymi wciąż 
stoi perspektywa wyboru drogi życiowej. 

Do czego powołuje mnie Bóg? To pytanie należy do najtrudniejszych w ży-
ciu. Każdy z nas chce znaleźć tę najlepszą drogę. Boimy się podjąć złą decyzję, 
gdyż czujemy jak ważna jest ona dla naszej przyszłości. Czasami mamy wra-
żenie, jakbyśmy chodzili po omacku, do końca nie wiedząc czy idziemy we 
właściwym kierunku. Jednak Bóg, który obdarowuje powołaniem, jest bliżej 
nas niżby mogło się nam wydawać. 

To doświadczenie jest bliskie także nam – wspólnocie księży i alumnów 
AWSD w Białymstoku. Staraliśmy się to wyrazić w zamieszczonych artykułach 
i refl eksjach. Mamy nadzieję, że świadectwa alumnów (osób wciąż rozeznają-
cych Boże wezwanie) i księży (osób idących już drogą kapłaństwa) będą pomo-
cą pytającym o swoje powołanie. Pragniemy, aby prezentowane treści choćby 
w małym stopniu zbliżały Czytelników do rozumienia tej doniosłej tajemnicy. 

Niech Bóg obdarza wszystkich powołanych światłem prawdy i ufającym 
sercem, aby właściwie rozeznali swą drogę i mężnie podążali za Jego wolą. 

Redakcja Feniksa
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Czym jest Czym jest 

„powołanie”?„powołanie”?

Bóg, który mówi o moim 
życiu i powołaniu…

Pan Bóg nieustannie prowadzi 
z nami dialog o naszym życiu. Kie-
ruje do nas swoje Słowo, ale mówi 
też poprzez rozbudzanie w nas du-
chowych tęsknot. Św. Augustyn pi-
sał: „Nasze życie jest ćwiczeniem się 
w tęsknocie. Bóg, każąc nam czekać, 
zwiększa pragnienie – poszerza du-
szę, poszerzając ją – zwiększa zdol-
ność przyjęcia”.

Pragnienia serca określają właści-
wie naszą tożsamość. Bez nich nie by-
łoby możliwe rozeznanie życiowego 
powołania. Nie ma takiej chwili w na-
szym życiu, w której Bóg nie byłby 
obecny, aby nas zapraszać, aby prze-
mawiać do naszego serca i zachęcać 
nas do rozwijania się. Na tym polega 
istota chrześcijańskiego życia, które 
mam przyjmować, chwila po chwili, 
w dialogu z Bogiem.

Rzeczywistość 
powołania w Biblii

W Piśmie Świętym czytamy m.in. 
o powołaniu Abrahama, Mojżesza, Je-
remiasza, Pawła czy Maryi. Pomimo 
wielu punktów wspólnych w ich po-
wołaniu, powołania te są jednak bar-
dzo osobiste. Każdy przypadek jest 
absolutnie jedyny w swoim rodzaju, 
tak jak każdy z nas jest jedyny w swo-
im rodzaju, tak jak Bóg obdarza każ-
dego z nas jedyną miłością.

Czytając historię osób powoła-
nych w Biblii dostrzegamy, że to nie 
człowiek, lecz Bóg wybiera, On jest 
inicjatorem powołania. Można w tych 
opowiadaniach dostrzec Boga, który 
jak troskliwy Ojciec, interesuje się 
osobiście każdym powołanym i ma 
wspaniały plan wobec niego. Można 
też dostrzec, że Bóg obdarowuje po-
wołanych wielkim zaufaniem i pro-
wadzi ich przez całe życie.

Ks. Dariusz 

Sokołowski
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O powołaniu

W opowiadaniach o powołaniu 
dostrzegamy też inny aspekt. Wi-
doczny jest w nich człowiek grzesz-
ny, ze swoimi wadami, lękami, 
nieśmiałością. Te cechy sprawiają, że 
Mojżesz wypowiada słowa: „Panie, 
wolałbym, abyś wysłał kogoś inne-
go”. Ale słyszymy także, że powo-
łani odpowiadają Bogu „Tak”, „Oto 
Jestem”, „Niech się stanie według 
słowa Twego”. 

Formy i treść Bożego 
wezwania

Bóg kieruje do nas wezwania na 
różne sposoby: przez swoje Słowo, 
przez konkretną osobę, jej świadec-
two życia, przez pragnienia rodzące 
się w naszym sercu, przez różne wy-
darzenia w moim życiu. Ważne jest, 
abyśmy próbowali odczytać te Boże 
wezwania, chcieli na nie odpowie-
dzieć pozytywnie. 

Nie możemy zapomnieć, że na-
szym pierwszym powołaniem jest 
życie, wedle Bożego zamysłu. „Ży-
cie, którym Bóg obdarzył człowieka, 
uczy Jan Paweł II, jest czymś więcej, 
niż tylko istnieniem w czasie. Jest dą-
żeniem ku pełni; jest zalążkiem istnie-
nia, które przekracza granice czasu, 
bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył 
człowieka”. Jesteśmy więc powołani 
do wieczności. Stąd dokonując każ-
dego wyboru i podejmując każdą de-
cyzję, powinienem mieć na uwadze 
wieczność. 

Zapytajmy o nasze życiowe wy-
bory. Czy to, co wybieram faktycznie 
jest zgodne z wolą Stwórcy? Życio-
we wybory wymagają od nas pogłę-
bionego rozeznania. Nie mogą być 
podejmowane z pośpiechem. Ważne 
jest, abyśmy dobrze wybrali. Każdy 
wybór jest zawsze pewnego rodzaju 
ryzykiem. Wybór ten nie bierze się 
z polegania na sobie i na własnych 
możliwościach, lecz z zaufania. Po-
wołanie jest zawsze wezwaniem do 
wyboru Osoby, która pragnie, abym 
był szczęśliwy. Bóg zaprasza nas naj-
częściej na drogę życia małżeńskiego 

i raczej z tą propozycją łatwiej się zga-
dzamy. Więcej pytań i wątpliwości 
powstaje wtedy, gdy Bóg powołuje 
nas do kapłaństwa czy życia konse-
krowanego. Pytamy nieraz: Dlaczego 
akurat mnie? Przecież nie jestem naj-
pobożniejszy czy najzdolniejszy. Cza-
sem wybór komplikuje nasze ludzkie 
przeświadczenie, że wszystko zależy 
od naszej inicjatywy, czy mi się to 
opłaci, czy warto?
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Potrzeba, abym zaufał. Jeśli wie-
rzę, że Bóg mnie kocha, to nie mu-
szę się lękać o moje życie, o moją 
przyszłość. Wierzę, że ma dla mnie 
najlepszy plan. Ważne jest, abym 
na modlitwie osobistej, czy czytając 
i rozważając Słowo Boże wsłuchi-
wał się w głos Boga. Henri Nouwen 
w jednym z listów do siostrzeńca, 
któremu towarzyszył w rozeznawa-
niu jego miejsca w życiu, napisał; 
„Zarówno Ty, jak i ja jesteśmy powo-

łani do tego, by być uczniami Jezusa. 
Różnice wieku, okoliczności życio-
wych, wychowania i doświadczenia, 
jakie między nami istnieją, są niczym 
w porównaniu z naszym wspólnym 
powołaniem. Liczy się to, by w każ-
dym czasie uważnie słuchać głosu 
Bożej miłości, który zaprasza nas do 
posłuszeństwa, czyli do udzielenia 
hojnej odpowiedzi”.

Jaka jest nasza odpowiedź Bogu? 

o powołaniu

Czy Bóg chce bym był księdzem? 
Jak rozpoznać powołanie do kapłań-
stwa czy życia konsekrowanego?

Prorocy Starego Testamentu od-
krywali swoje powołanie w bezpo-
średnim dialogu z Bogiem (por. Iz 
6,1-13; Jr 1,4-10). Sam Bóg wyjaśniał 
im związane z jego realizacją wątpli-
wości i zapewniał swoją szczególną 
opiekę w jego wypełnianiu.

Również powołania ewangelicz-
ne były bezpośrednie: Jezus wybie-
rał tych, których sam chciał, a ci szli 
za Nim (por. Mk 3,13) pewni, że 
w Jego towarzystwie mogą wszyst-
ko (por. J 15,5).

W nadzwyczajnych okoliczno-
ściach był także powołany Szaweł 
z Tarsu. Usłyszał głos Jezusa, dia-
metralnie zmienił styl swojego życia 
i stał się apostołem narodów (por. 
Dz 9,1-19).

Dziś takie powołania nie zda-
rzają się. A ewentualne przypadki 
fi zycznych spotkań z Jezusem czy 
też zmysłowego słyszenia Jego wzy-
wającego głosu np. „Pójdź za mną 
i zostań księdzem w Archidiecezji 
Białostockiej” należałoby wpierw 
skonsultować ze specjalistami 
z psychiatrii.

Myśleć i czuć
O roli myśli i uczuć 

w rozeznawaniu powołania

ks. Radosław 

Kimsza



8 FENIKS

Jednakże, należy wierzyć, że Jezus 
nie przestaje powoływać i jak dotych-
czas coroczne święcenia diakonatu 
i kapłaństwa w naszej Archidiecezji, 
są tego potwierdzeniem. Bez wątpie-
nia każdy kleryk, ksiądz, biskup ma 
swoją osobistą historię powołania 
i zazwyczaj jest ona w szczegółach 
znana tylko im. Istnieje jednak teo-
logia powołania, która mówi o zna-
kach jego rozeznania. Pozwalają one 
domniemywać wybranie przez Boga 
do towarzyszenia Mu, głoszenia Jego 
Słowa, sprawowania sakramentów 
świętych i przewodniczenia w piel-
grzymce do pełnego z Nim zjednocze-
nia tych, do których jest się posłanym.

Jakie to znaki?
 Myśli (logismoi) o kapłaństwie

Pojawiają się one mniej lub bar-
dziej natarczywie w różnych okre-
sach życia. Czasami przybierają 
formę „zabawy w księdza”, która 
mija wraz z wiekiem dziecięcym 
a niejednokrotnie przechodzi w pro-
ces dojrzewania w liturgicznej służ-
bie ołtarza czy ruchach kościelnych 
i wydaje owoc decyzji wstąpienia 
do seminarium czy zgromadzenia 
zakonnego. Jeśli takie myśli kształ-
tują się na modlitwie, wzmocnionej 
życiem sakramentalnym, pod okiem 
przewodnika duchowego, to zapew-
ne iloraz błędu w rozeznawaniu po-
wołania diametralnie się zmniejsza.

Myśli o kapłaństwie mogą zanie-
pokoić także świadomość dojrzałego 

już człowieka np. maturzystę, któ-
ry częściej patrzy w przyszłość, stu-
denta, który odkrywa piękno Boga 
i zaczyna pragnąć Go bardziej niż 
czego(kogo)kolwiek innego, czy też 
„wykończonych” magistrów, inży-
nierów, licencjatów a nawet dokto-
rów w bardziej zaawansowanym niż 
maturalny czy studencki wiek. Takich 
stanów ludzkiej świadomości nie 
można lekceważyć. Trzeba je obser-
wować, dzielić się nimi z Bogiem i ob-
jawiać w kierownictwie duchowym.

Czasami może być i tak, że myśl 
o kapłaństwie zjawia się niespo-
dziewanie i nie odstępuje. Popycha 
natarczywie do seminaryjnej czy 
klasztornej furty. Jeśli nie jest ona 
umotywowana czymś niewłaściwym 
(rozeznaje to zazwyczaj przy pierw-
szym spotkaniu przełożony) to decy-
zję o rozpoczęciu formacji podejmuje 
się niemalże natychmiast. Wszakże 
nie wiąże się ona z natychmiastowym 
przyjęciem święceń kapłańskich czy 
złożeniem ślubów zakonnych. Do 
ostatecznej decyzji Kościoła i kandy-
data jest jeszcze kilka lat.

O powołaniu
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 Uczucia
Pojawiające się myśli o kapłań-

stwie napotykają na uczucia. Mogą 
one im sprzyjać, niejako otulać (np. 
„jak fajnie by było zostać księdzem”), 
ale mogą też nie godzić się na nie, 
kłócić się z nimi, stawiać opór (np. 
„Być księdzem? Nigdy. Jakie strasz-
ne myśli przychodzą mi do głowy”). 

Myśli o kapłaństwie zsynchro-
nizowane z uczuciami mogą być 
wyraźnym komunikatem Boga o au-
tentycznym powołaniu. Jeśli będą doj-
rzewały i ich prawdziwość zostanie 
potwierdzona przez Kościół, to wie-
rzyć należy, że obdarzony nimi jest 
wybranym, powołanym przez Boga.

Myśli o kapłaństwie napotykające 
na uczuciowy bunt, podkreślają mi-
strzowie życia duchowego, winne być 
„odłożone na później” i w bardziej 

sprzyjających okolicznościach spo-
kojnie przemyślane i przemodlone.

Ojcowie pustyni wskazywali 
na dwa źródło pochodzenia myśli: 
Ducha Świętego i demona. Pierw-
szy miał mówić w sercu wyciszo-
nym, pragnącym poznania prawdy, 
otwartym na Boga i Jego natchnie-
nia. Sprzyjały temu modlitwa, ci-
sza, słuchanie Słowa, szeroko pojęta 
asceza służąca oczyszczeniu serca ze 
zmysłowości. Drugi (demon) mówić 
miał do serca nieznoszącego ciszy, 
skłonnego do pychy i próżności, mę-
czącego się Bogiem i Jego sprawami. 
Z tych dwóch źródeł może docho-
dzić do ludzkiego serca zaproszenie 
i zniechęcanie do kapłaństwa. War-
to jest więc podjąć trud usłyszenia 
prawdy objawiającej wolę Boga, bo 
tylko ona czyni człowieka prawdzi-
wie szczęśliwym.

O powołaniu
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Idąc ulicą spotykam wielu ludzi. 
Na przystanku siedzi młoda dziew-
czyna ze słuchawkami w uszach. 
Obok mnie przechodzi mężczyzna 
i głośno rozmawia przez telefon. 
Gdzieś tam w oddali, na ławce w par-
ku, siedzi wpatrzona w siebie para. 
Idąc dalej, spotykam starszą kobie-
tę i mężczyznę, rozmawiających ze 
sobą, żartujących i śmiejących się… 
W pewnym momencie zatrzymuje się 
i myślę – jak to było z każdym z nich? 
Jakie jest ich powołanie? Czy w ogóle 
są świadomi tego, że Pan Bóg propo-
nuje im jedyny i niepowtarzalny plan 
na szczęśliwe życie… I wtedy przypo-
minam sobie historię życia i powoła-
nia Mojżesza. Historię, która jest jedną 
z najbardziej rozbudowanych historii 
w Piśmie Świętym. Jest wiele miejsc 

w Starym, a także w Nowym Testa-
mencie, w których możemy przeczy-
tać o wydarzeniach z życia Mojżesza. 
Bardzo szczególna jest dla mnie mowa 
Szczepana z siódmego rozdziału Dzie-
jów Apostolskich. Jest ona przepeł-
niona swoistą „historią zbawienia”. 
Rozpoczyna się od spotkania „Boga 
chwały” z Abrahamem, następnie 
z Izaakiem, Jakubem, aż w końcu 
dochodzi do Mojżesza. Łącząc tę pe-
rykopę z niedawno przeczytanym ko-
mentarzem rabinicznym odnoszącym 
się do lat życia Mojżesza, który mówi: 
„Mojżesz spędził czterdzieści lat 
w Egipcie, czterdzieści lat wśród Ma-
dianitów, a przez czterdzieści lat słu-
żył Izraelowi”, nasuwa mi się pewien 
klucz w rozważaniu tych wydarzeń: 
„Mojżesz: powołany w etapach? ”. 

al. Marek al. Marek 

SolniczekSolniczek BYĆ BYĆ 

SZCZĘŚLIWYMSZCZĘŚLIWYM
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Mogłoby się wydawać, że powoła-
nie to słowo Boże skierowane do czło-
wieka w pełni zrozumiałe i klarowne. 
Tymczasem patrząc na historię Moj-
żesza można stwierdzić, że to słowo 
objawia się stopniowo poprzez oso-
by, sytuacje, wydarzenia i dopiero po 
długiej wędrówce trafi a do człowieka. 
Można z całą pewnością stwierdzić, 
że jest on prototypem powołania, któ-
re dopiero po wielu doświadczeniach 
daje pewność, czego Bóg od niego 
oczekuje i ku czemu go wzywa. 

Historię Mojżesza, 
idąc za myślą rabinicz-
ną, podzielić można na 
trzy etapy. Sięgnijmy 
do Dz 7,20–40. Pierw-
szy to wersety 20–22, 
który możemy zaty-
tułować: „Dorastanie 
Mojżesza”. Drugi mie-
ści się w wersetach 23–
29 i można określić go jako: „Pomoc 
i smutek Mojżesza”. Trzeci zamyka 
się w wersetach od 30–40 i ten etap 
możemy nazwać: „Pewność powoła-
nia”. Spróbujmy szczegółowo zasta-
nowić się nad każdym z etapów.

Pierwszy okres to czas wychowa-
nia i zgłębiania fascynującej mądro-
ści egipskiej. Występuje tutaj grecki 
wyraz epaideuthe (został wychowa-
ny) dla podkreślenia, że uzyskał on 
staranne i całościowe wychowanie 
oraz całą wiedzę o życiu i kosmosie, 
jaką Egipcjanie zgromadzili przez ty-
siąclecia. W tekście napotykamy rów-

nież stwierdzenie, że: „potężny był 
w słowie i czynie”. Takie wyrażenie 
w NT możemy odnaleźć w Łk 24,19. 
Odnosi się ono do Jezusa. Możemy 
zaobserwować przeżywany przez 
Mojżesza okres formacji, gdzie obok 
poznawania metod i form działania 
napotyka na przeciwności w formie 
braku kontaktu z rzeczywistością. 
Niebezpieczeństwo polega na tym, że 
nie był w stanie zmierzyć się z tym 
czym naprawdę jest, z tym jaki jest 
świat, a jedynie ze swoim wyobraże-

niem rzeczy-
wistości.

D r u -
gi okres to 
czas skon-
frontowania 
wizji rzeczy-
wistego świa-
ta z opiniami, 
które Mojżesz 

o nim usłyszał („Przyszło mu na myśl 
odwiedzić swych braci”). Szybko jed-
nak okazuje się, że pomiędzy tym 
jak wyobrażał sobie odpowiedź na 
jego działanie, a rzeczywistą odpo-
wiedzią jest wielka przepaść. „Moj-
żesz uciekł”, bo szybko opadł jego 
entuzjazm, znikła odwaga. Mojżesz 
zostaje drastycznie pokonany przez 
rzeczywistość, która nie odzwiercie-
dlała jego wyobrażeń. Jesteśmy świad-
kami momentu, kiedy jego powołanie 
zostaje wystawione na próbę, a on 
sam nie potrafi  wytrwać. Wszystkie 
jego wysiłki i trudy zostały wyśmiane 

Biblijnie



przez tych, dla których je podejmował. 
W bardzo gorzkich słowach zostaje 
opisana jego ucieczka: „żył jako cu-
dzoziemiec w ziemi Madian”. W Biblii 
żyć w obcym kraju to praktycznie jak-
by nie żyć. Dla semity człowiek żyje 
tylko wtedy, kiedy jest we wspólno-
cie ze swymi rodakami. Stwierdzenie 
kończące ten etap wskazuje na to, że 
urodziło mu się wówczas dwóch sy-
nów. Może to sugerować, że przestał 
interesować się problemami innych, 
a zaczął myśleć o swoim powołaniu, 
zapragnął znaleźć spokój i szczęście.

Trzecia część ukazuje Mojżesza, 
który po czterdziestu latach godzenia 
się z bólem i cierpieniem, dochodzi 
do wniosku, że bez Boga sam nie jest 
w stanie nic uczynić. I wtedy staje się 
gotów, by otrzymać od Boga konkret-
ne powołanie i misję do wypełnienia. 

Wzywa go „Bóg Abrahama, Izaaka 
i Jakuba”. Po tym, gdy dostrzegł, że 
sam jest bezużyteczny, usłyszy słowa: 
„Musisz iść” oraz „Ja cię posyłam”. 
Do tej pory Mojżesz myślał, że sam 
wie najlepiej jak zaradzić cierpieniu 
Izraela, a teraz zdał sobie sprawę, że 
to Bóg ma najlepsze rozwiązania. 

Powołanie Mojżesza pokazuje bar-
dzo dobitnie jak wiele musiał przejść, 
aby znaleźć swoje miejsce w Bożym 
planie. Tak samo jest niejednokrotnie 
z nami . Nie raz musimy przejść wiele 
trudności, aby stopniowo dochodziło 
do nas zrozumienie naszego powoła-
nia. Tak jak Mojżesz, wielu z nas musi 
nie raz przejść przez gorycz rozczaro-
wań w swoim życiu, aby zrozumieć, 
że to Bóg jest tym, który wychodzi do 
nas z najlepszym rozwiązaniem dla 
naszego życia.  

Biblijnie
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K iedy pojawiła się myśl, 
żeby wstąpić do semina-
rium? Skłamałbym twier-

dząc, że jako mały chłopiec będący 
ministrantem, nigdy nie przemknęła 
mi myśl, aby zostać księdzem. Jed-
nak, kiedy zacząłem dorastać, życie 
układałem w zupełnie inną stronę. 
Wychowałem się w wierzącej pełnej 
rodzinie katolickiej. Poczucie wzięcia 
większej odpowiedzialności za swoje 
życie pojawiło się wraz z rozpoczę-
ciem nauki w liceum. Postanowiłem 
jednak, że akurat Boga nie będę za 
mocno wtajemniczał w moje plany. 
Chciałem zaistnieć w towarzystwie, 
być rozpoznawalnym i lubianym 
wśród znajomych. Szybko uzależni-
łem swoje życie od innych ludzi, od 
pragnienia bycia zaakceptowanym. 
Problem w tym, że nie grając z Bo-
giem w otwarte karty, zastąpiłem Jego 
miejsce w moim życiu innymi ludźmi, 
a ta zamiana nie wyszła mi na dobre. 
Bo w chwilach własnej słabości, kolej-
nych grzechów, rozczarowań wynika-
jących z codziennego życia, w obliczu 
własnych porażek ludzie nie byli 
w stanie zapełnić poczucia bezsilno-
ści i pustki jaka się we mnie rodziła. 
To poczucie, wzmogło się szczegól-

nie w momencie zdania egzaminu 
maturalnego. Dobry Bóg pozwolił mi 
wtedy doświadczyć, jak zgubne jest 
bazowanie i opieranie się tylko na lu-
dziach, ich opinii. Zapragnąłem zmia-
ny, jednak w tym momencie mojego 
życia jeszcze nie potrafi łem rozeznać, 
gdzie ta zmiana musi się dokonać.

Z racji na to, że inni nie dali mi 
szczęścia, stwierdziłem, że owo 
„szczęście” osiągnę sam. Szybka 
aktualizacja planów na przyszłość 
spowodowała, że zamiast rozpocząć 
studia na politechnice, zacząłem na-
ukę w kierunku zdobycia zawodu ra-
townika medycznego. W zapełnianiu 
pustki w życiu pomagała adrenalina 
i kolejne wyzwania jakie sobie na-
rzucałem. Stąd zmiana trybu życia. 
Treningi izraelskiego systemu walki 
Krav-Maga, siłownia i zajęcia spraw-
nościowe w ramach zajęć Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” skutecznie 
wypełniały większość czasu jaki po-
zostawał po zajęciach szkolnych. Po-
jawiająca się perspektywa pracy 
w Państwowej Straży Pożarnej, choć 
wystarczała dla zaspokojenia mojego 
„ego” to jednak w głębi serca, znów 
poczułem tą samą pustkę i niepokój 
jak po maturze. 

„…poszli za Nim”
Świadectwa alumnów

al. Stanisław 

Bolesta

„…poszli za Nim”
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Sytuacja zdawała się dla mnie beznadziejna. Ani ja sam, ani inni ludzie nie 
sprawili, że moje życie mogłem uważać za udane, szczęśliwe, pełne. W ta-
kim stanie pozwoliłem się odnaleźć Bogu, który zaprosił mnie do zawierzenia 
Jemu. I aby było jasne, nie mam w tym żadnej 
zasługi, sam Pan zadziałał swoją łaską. Moja 
odpowiedź na tę łaskę była prosta i krótka: 
„Panie Jezu, mam być strażakiem to będę, Ty 
się tym zajmij”. Spowodowała jednak poczucie 
pokoju i stabilności w moim sercu. 
Niby prosta decyzja pozwalająca 
Jezusowi na działanie, aby to On 
kierował moim życiem, aby to on 
zapełnił moje serce swoją obecno-
ścią jako mój Pan i mój Zbawiciel, 
a spowodowała ona skutki, dzięki 
którym mogę dzisiaj rozeznawać 
moje powołanie do kapłaństwa. 

Od momentu zaufania na serio Jezusowi do 
decyzji o wstąpieniu do seminarium nie minęło 
dużo czasu. I chociaż było to duże zaskoczenie dla 
mojej rodziny, a jeszcze większe dla moich znajo-
mych, to ja dziękuję Panu za to, że zaprosił mnie do 
seminarium, aby tutaj coraz bardziej Go poznawać. 
Dzięki decyzji, że sam nie chcę o niczym decydo-
wać, ale każdą decyzję oddaję Jezusowi, już przez 
ponad trzy i pół roku mogę rozeznawać we wspól-
nocie seminarium czy kapłaństwo to plan Jezusa na 
moje życie. 

Ten czas to wielka przygoda, którą wciąż odkry-
wam, a dostarcza ona o wiele więcej adrenaliny, niż 
jakiekolwiek inne zajęcie, jednocześnie dając poczu-
cie stabilności i pokoju. Ja doświadczyłem tego, że 
oddanie życia Jezusowi i wejście na serio w relację 
z Nim, porządkuje całe życie. Wiedz, że Jezus chce 
być obecny także w Twoim życiu. Pytanie tylko czy 
mu na to pozwolisz, czy podejmiesz to wyzwanie?

„…poszli za Nim”
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Historia mojego powołania 
do kapłaństwa? Historia ta 
znana jest przede wszyst-

kim Bogu samemu. Myślę, że każde 
powołanie jest wielką tajemnicą, jest 
darem, który nieskończenie przerasta 
człowieka. Spróbuję jednak nakreślić 
w jaki sposób usłyszałem w swoim 
sercu głos „Pójdź za Mną”.

Moja historia jest dość nietypowa. 
Wydawało mi się zawsze, że aby zo-
stać powołanym przez Chrystusa na-
leży być czynnym uczestnikiem życia 
Kościoła, działać we wspólnotach 
i strukturach kościelnych. Co praw-
da byłem ministrantem, ale tylko 
przez dwa lata w szkole podstawo-
wej i idąc do liceum zrezygnowałem 
z tej posługi. Po zdaniu matury za-
cząłem studia i już po pierwszej za-
liczonej sesji postanowiłem wyjechać 
za granicę, do Anglii. Moim odwiecz-
nym marzeniem była budowa domu. 
Zagraniczne zarobki miały mi w tym 
pomóc i w ostateczności osiągnąłem 
swój cel – postawiłem wymarzony 
dom, ale Pan Bóg miał co do mnie 
inne plany. Przez cały ten czas jedy-
nym moim kontaktem z Bogiem była 
niedzielna Msza Święta i wieczorny 
pacierz. Wierzyłem, że On jest, trosz-
czy się o mnie i mnie kocha, ale nie 

odczuwałem potrzeby zabiegania 
o głębszą relację z Nim. Żyłem, a tak 
naprawdę moje życie było tylko we-
getacją pozbawioną sensu i prawdzi-
wej Miłości, za którą gdzieś w głębi 
tęskniłem, ale bałem się Ją nazwać po 
imieniu. Zostałem wychowany w ka-
tolickiej rodzinie, do dziś pamiętam 
wspólne modlitwy z rodzicami i bra-
tem, ale przynajmniej na tym etapie 
mojego życia nie wydawało to wi-
docznych owoców.

Zmiana przyszła gwałtownie, a ja 
sam nigdy nie uwierzyłbym, że taki 
obrót przyjmie moje życie. Pewnego 
majowego dnia dostałem wiadomość 
o śmierci dziadka. Byłem tym fak-
tem zdruzgotany, bardzo przeżyłem 
jego odejście. Był dla mnie wzorem 
do naśladowania zarówno na płasz-
czyźnie wiary jak i życia codzien-
nego, stosunków międzyludzkich. 
Po około dwóch tygodniach od jego 
pogrzebu, nagle, wydawałoby się 
w śmiesznych warunkach, bo pod-
czas gotowania obiadu przyszła mi 
nie wiadomo skąd taka myśl: A może 
kapłaństwo? Ja? Nie ma mowy! Ni-
gdy mi to nawet przez myśl nie 
przyszło. Mam przecież dobrą pracę, 
perspektywy na przyszłość, a przede 
wszystkim jestem za stary (miałem 
wówczas 25 lat). Myślałem, że mi to 
z czasem przejdzie, ale ta myśl cią-
gle nie dawała mi spokoju. Po kilku 
dniach postanowiłem spędzać więcej 
czasu na modlitwie, pytać Boga o co 
w tym wszystkich chodzi, prosiłem 

al. Mariusz

Średziński

„…poszli za Nim”
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o wstawiennictwo swojego dziadka. 
Pamiętam, że pewnego dnia wysła-
łem e-maila do naszego Seminarium 
z zapytaniem, czy są organizowa-
ne jakieś rekolekcje powołaniowe. 
Odpowiedź nie przychodziła przez 
dłuższy czas. Powiedziałem sobie 
i Panu Jezusowi, że jeśli nie wyda-
rzy się nic szczególnego do końca 
tygodnia co by mogło mnie umoc-
nić w podjęciu decyzji, to daję sobie 
spokój. W sobotę rano otworzyłem 
skrzynkę mailową i widzę odpo-
wiedź z seminarium, że owszem 
tak, są organizowane rekolekcje dla 
mężczyzn myślących o kapłaństwie. 
Czyż to nie był znak z Nieba?

W Londynie znalazłem kierow-
nika duchowego , z którym rozezna-
wałem, czy to jest właśnie to. Za jego 
namową poleciałem do Polski na 

rekolekcje ignacjańskie, a następnie 
uczestniczyłem w powołaniowych 
w naszym białostockim seminarium. 
Coraz częściej myślałem, że to być 
może mój dziadek „napisał podanie 
w mojej sprawie, które zostało po-
zytywnie rozpatrzone przez nasze-
go Ojca”. Wahałem się z podjęciem 
ostatecznej decyzji, aż w końcu po 
dwóch latach przemyśleń, głębo-
kiej modlitwy i dzięki kierownic-
twu duchowemu postanowiłem 
wstąpić „na drogę, która prowadzi 
za Panem”.

Dziś, patrząc z perspektywy trze-
ciego roku pobytu w Seminarium, 
wiem, że dla Boga nie ma nic nie-
możliwego. Myślę, że On kieruje się 
logiką, której człowiek nigdy nie zro-
zumie do końca. Której ja do końca 
nie zrozumiem… Deo gratias! 

„…poszli za Nim”
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K iedy myślę o moim po-
wołaniu i o momencie, 
w którym może mieć 

ono swój początek, to doszukuję 
się go gdzieś we wczesnych latach 
życia, a dokładniej - w szkole pod-
stawowej. Nie chciałem od razu zo-
stać księdzem. Pragnąłem zostać 
ministrantem. To pragnienie speł-
niło się zaraz po pierwszej Komunii 
świętej. Właśnie służąc przy ołtarzu 
mogłem doświadczyć dwóch rze-
czy, które miały olbrzymi wpływ na 
moje powołanie. Po pierwsze, słu-
żąc do Mszy Świętej, miałem jakąś 
taką nadzwyczajną świadomość po 
co i dla Kogo to robię. To przez by-
cie ministrantem stawiałem pierw-
sze kroki w swojej relacji z Bogiem, 
którą dzisiaj, z perspektywy czasu, 
oceniam jako dojrzałą jak na ówcze-
sny wiek. Nie wiem kim byłbym dzi-
siaj i jak moje życie by się potoczyło, 
gdyby nie fakt świadomego bycia 
przy Bogu. Po drugie, do ministran-
tury przygotowywał mnie kapłan, 
którego do dzisiaj darzę wielkim 
szacunkiem. Przez jego postawę, 
którą cechowała empatia, wyrozu-
miałość i serdeczność, układała się 
w moim sercu  piękna mozaika ka-
płaństwa służebnego.

Ten obraz kapłaństwa utwierdził 
się we mnie, gdy zacząłem uczestni-
czyć w formacji Ruchu Światło – Ży-
cie. Najpierw, w okresie gimnazjum, 
polegała ona na wyjazdach na oazy 
wakacyjne, by później, przemienić się 
w formację stałą w małej grupie for-
macyjnej. Tu też spotkałem dobrych  
księży. Ich pomoc, w okresie tak bar-
dzo burzliwym w moim życiu była 
nieoceniona. Od moderatorów oa-
zowych (jak i kapłanów działających 
przy ruchu oazowym) doświadcza-
łem zarówno dużej dozy akceptacji, 
zrozumienia, jak i odpowiedniego 
i surowego naprostowania niewła-
ściwych postaw. Przez swoją posługę 
pomogli mi „poukładać” moje życie.

Jednak w kapłanach widziałem 
przede wszystkim ludzi, którzy czy to 
przez sakramenty, czy nawet proste 
rozmowy, prowadzą mnie do Boga. 
Boga, który przez ich posługę, stawał 
się mi coraz bliższy. Sami kapłani byli 
dla mnie żywym świadectwem bliskiej 
relacji z Bogiem. Była ona taka nie tyl-
ko ze względu na fi zyczną bliskość (bo 
to przez ich kapłańskie dłonie w trak-
cie Eucharystii przychodzi Chrystus), 
ale także ze względów bardziej we-
wnętrznych: ta relacja przenikała sło-
wa, czyny, decyzje i całe ich życie. 

Takie kapłaństwo w pewnym 
momencie zaczęło mnie fascynować. 
Imponowało mi do tego stopnia, że 
zacząłem w liceum poważnie myśleć 
o wstąpieniu do seminarium. Zapra-
gnąłem być właśnie takim księdzem, 

al. Jakub 

Targoński
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który pozostając w pewnym sensie 
„ludzkim”, będzie prowadził ludzi 
do zbawienia. Sam będąc obdarowa-
nym, chciałem obdarowywać innych.

Dziś  nadal widzę, jak bardzo te 
pragnienia są żywe. Nie stały się 
„wzniosłymi ideałami” przez to, iż 

widzę jak powoli już tu w seminarium 
się realizują. Żywię głęboką nadzieję, 
że przez dar kapłaństwa będą mogły 
realizować się w pełni przez Chrystu-
sową zdolność miłowania, czyli posia-
dania siebie w dawaniu siebie.

Chwała Panu!

M
am na imię Michał i je-

stem alumnem drugiego 

roku. Muszę jednak 

stwierdzić, iż pięć lat temu nie myślałem, 

że moje życie będzie wyglądało tak jak 

teraz. Jakiś czas temu miałem zupełnie 

inne cele, priorytety. Zostałem wycho-

wany w rodzinie katolickiej dzięki cze-

mu byłem „ wierzący i praktykujący”, do 

Boga natomiast czułem respekt i starałem 

się z Nim liczyć. 

Moim celem było skończyć studia, 

rozwijać się zawodowo, fi nansowo i to-

warzysko, a w międzyczasie chciałem 

znaleźć ładną dziewczynę, Bóg natomiast 

był mi potrzebny, aby tego wszystkiego 

dopilnować. 

Cel ten zacząłem sukcesywnie re-

alizować. W szkole średniej osiągałem 

niezłe wyniki w nauce, dobrze rokujące 

na przyszłość. Miałem zgraną ekipę ko-

legów, z którymi zwiedziłem większość 

klubów i dyskotek w okolicy. Potem 

poznałem śliczną dziewczynę i wszyst-

ko szło w miarę po mojej myśli aż do 

momentu podjęcia decyzji: Co dalej po 

maturze? Chciałem być już naprawdę do-

rosły i zarabiać własne pieniądze. Wyje-

chałem więc do Belgii, gdzie znalazłem 

pracę. Studiowałem zaocznie w Bruk-

seli. Zarabiałem dużo jak na młodego 

chłopaka, pracując ze świetnymi ludźmi 

i poznając ich kulturę. Nie był to jed-

nak okres bezproblemowy. Dziś mogę 

stwierdzić, że poprzez niektóre problemy 

Bóg pokazał mi, w jakim stopniu byłem 

osobą pyszną, egocentryczną, zbytnio 

skupioną na przyjemnościach. Myślałem, 

że sporo pieniędzy i inne uciechy tego 

świata zapewnią mi szczęśliwe życie, ale 

myliłem się. W środku czułem, że to nie 

moje miejsce i muszę szukać czegoś in-

nego. Chciałem szybko wypełnić pustkę 

mojego serca, lecz nie miałem pomysłu 

jak to zrobić. 

Pewnego dnia wysłuchałem kilku 

konferencji ks. Piotra Glasa. Ich tema-

tem były zagrożenia duchowe. Od tego 

al. Michał 

Lewkowski
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zaczęła się moja przygoda z Panem Bo-

giem na poważnie. Zaintrygowany treścią 

tych wystąpień szukałem dalej i trafi łem 

na nauki księdza Piotra Pawlukiewicza. 

Ksiądz w swoich kazaniach dawał odpo-

wiedzi na pytania, które mnie dręczyły, 

a także wskazówki jak żyć w dzisiejszym 

świecie. 

Zacząłem szukać wypełnienia tej 
pustki w Piśmie Świętym, chrześci-
jańskich książkach, konferencjach. 

Powoli moje życie ulegało przewar-
tościowywaniu, a moja relacja do 
Pana Boga również stała się żywsza. 
Pustka znikała, ale pojawiało się pra-
gnienie, aby pójść krok dalej. Idąc 
tym tropem znalazłem się w semi-
narium. Dziś jestem na drugim roku 
w białostockim AWSD, gdzie z każ-
dym dniem umacniam się na swojej 
drodze powołania. 

„…poszli za Nim”



Mam 57 lat i od dziewiętnastu lat 
jestem księdzem. Dlaczego jestem 
księdzem? Co to jest powołanie? Czy 
jest coś takiego, skąd się bierze i jak 
je rozpoznać?

Wydawałoby się, że te pytanie 
są bardzo proste i nie powinny na-
stręczać księdzu żadnych trudności. 
Najtrudniej jest jednak mówić o rze-
czach oczywistych, tak jak trudno 
jest opisać jak ważne są dla nas po-
wietrze i woda. Oddychamy, gasi-
my pragnienie i dopóki ,nie dusimy 

się z braku tlenu czy nie grozi nam 
odwodnienie, nie zastanawiamy się 
nawet nad dobrodziejstwami wody 
i powietrza. Wierzę w powołanie! 
Wierzę, że to Bóg daje komu chce, 
według tylko sobie wiadomego klu-
cza, ten niepokój egzystencjalny 
i pragnienie tej drogi, która z mo-
jej perspektywy jest cudowna.  Ten 
niepokój i pragnienie towarzyszyły 
mi zawsze odkąd uświadamiam so-
bie i ogarniam refl eksją swoje życie. 
Atmosfera domu rodzinnego, wiara 

Ks. Bogusław 

Urban

Wierzę 

w powołanie
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rodziców, wspaniali kapłani, którzy 
towarzyszyli mojemu dorastaniu 
od wczesnego dzieciństwa, grupa 
rówieśnicza ministrantów, a potem 
Oazy Nowego Życia – to wszystko 
nie było bez znaczenia, ale przecież 
wielu moich kolegów miało takie 
i lepsze uwarunkowania , a nigdy 
nie pragnęli zostać kapłanami. Nikt 
mnie nigdy nie namawiał, abym po-
szedł tą drogą, a wręcz odwrotnie. 
Jednak po maturze wstąpiłem do se-
minarium duchownego i to było to. 
Byłem szczę-
śliwy i przez 
cztery lata za-
d a j ą c  s o b i e 
i innym wiele 
pytań, także 
niepotrzebnych, 
z  młodzień-
czą szczerością 
i otwartością 
m o c o w a ł e m 
się z sobą i utwierdzałem w przeko-
naniu, że to moje miejsce. Jawiły się 
też inne scenariusze, ożywały różne 
pragnienia, ale w połowie czwar-
tego roku studiów wiedziałem już 
na pewno: chcę być księdzem, to 
moje miejsce! Na koniec czwarte-
go roku, po zaliczeniu wszystkich 
egzaminów wiosennej sesji, otrzy-
małem „consilium abeundi”. Świat 
legł w gruzach! Bez uzasadnienia 
i przedstawienia powodów, bez 
możliwości odwołania, musiałem 
na tych gruzach budować od po-

czątku; było trudno. Przez dwa-
naście lat szukałem sobie nowego 
miejsca w świecie, szukałem innej 
drogi.  Odniosłem przez te lata wie-
le sukcesów, ułożyłem sobie życie 
pod względem ekonomicznym: do-
bra praca, własny dom, niezależność 
fi nansowa, ale nie byłem szczęśliwy. 
Ciągle wracała tęsknota za kapłań-
stwem. Przez te lata nabierałem 
coraz większej pewności, że nie 
mogę wziąć odpowiedzialności za 
drugiego człowieka i ofi arować mu 

swego serca – 
bo moje serce 
było już zajęte 
przez Chry-
stusa. Miałem 
w tym czasie 
wiele pretensji 
i żalu do kon-
kretnych ludzi, 
ale nigdy nie 
miałem żalu 

do Boga, choć mówiłem Mu często: 
„Nie rozumiem Cię Panie. Dlaczego 
mnie nie chcesz”? 

W tym czasie spotkało mnie jesz-
cze jedno trudne doświadczenie. 
Zaraz po ślubie zachorował nagle 
mój starszy brat, który wraz z żoną 
oczekiwał dziecka. Sytuacja stała się 
beznadziejna z medycznego punktu 
widzenia. Mama bardzo cierpiała. 
Pomyślałem sobie: Lepiej byłoby, że-
bym zamienił się z bratem. Prosiłem 
o to w codziennej modlitwie. Mówi-
łem o tym Chrystusowi przyjmując 
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Go w komunii świętej. Wszystko 
na nic. Brat umarł. Chrystus znowu 
mnie nie wysłuchał, ale wiedziałem, 
że mnie kocha. Coraz natarczywiej 
dojrzewała we mnie myśl: Muszę ze 
swoim życiem zrobić coś sensow-
nego. Muszę zawalczyć, aby zostać 
księdzem. Nie wiedziałem gdzie 
i jak, ale wiedziałem, że muszę. 
Dla spokoju sumienia, ale bez wia-
ry, że się uda, skontaktowałem się 
z seminarium białostockim z które-
go mnie wyrzucono. Usłyszałem ku 
mojemu zdumieniu: My tu na ciebie 
czekamy. Wszystko dalej poszło jak 
we wspaniałej bajce. Po niecałych 
dwóch latach 1 czerwca 1996 r. wraz 
z dwunastoma młodszymi kolegami 
zostałem księdzem. Cudowny dzień 
święceń i prymicji. Wydawało mi 
się, że mimo nadwagi nie dotykam 
ziemi, fruwałem ze szczęścia. Byłem 
niesiony miłością Chrystusa, któ-
ry posługiwał się mną niegodnym, 
wdzięcznym, szczęśliwym. 

Wierzę w powołanie! Wierzę, że 
wybór Boga jest cudownym i nie-
należnym darem, który do końca 
pozostanie tajemnicą, ale jeśli się go 
odrzuci lub nie wykorzysta, to czło-
wiek nie może być szczęśliwy. Nie 
spełni się w żadnym innym miejscu, 
ani na żadnej innej drodze.  

Wierzę w powołanie!  Jak 
je rozpoznać?

Nigdy nie wolno obrażać się na 
Chrystusa, nawet jeśli się wydaje, 

że pozwala doświadczać nas bez 
przyczyny i nie obchodzą Go nasze 
problemy. On z każdej sytuacji po-
trafi wyprowadzić dla nas dobro, 
które nas oczyszcza, uszlachetnia 
i umacnia.

Należy niezachwianie wierzyć 
w Jego miłość.

Należy słuchać swoich pragnień 
i wyobrażeń o szczęściu, każde-
go dnia kontrolować czy są zgodne 
z Dekalogiem. Jeśli tak to podążać 
za tymi pragnieniami bez obawy, że 
zabłądzimy.  

Nie pozostawać w grzechu dłużej 
niż 12 godzin, w czasie których ko-
niecznie należy spotkać się z Chry-
stusem i zacząć od nowa.  

Pamiętać, że „wolność to nie błą-
dzenie po bezdrożach, ale możliwość 
wybrania jednej z wielu dróg”. 

Być konsekwentnym w kroczeniu 
wybraną drogą, także wtedy, gdy bę-
dziemy przekonywani, że inne drogi 
są lepsze.

Pamiętać, że wyłącznie Kościół 
jest kompetentny, aby zweryfi kować 
Twoje pragnienia wyboru drogi po-
wołania, gdyż sam został także do 
tego powołany.  

Wierzę w powołanie! Ta wiara ni-
gdy mnie nie zawiodła. Jestem szczę-
śliwym poszukiwaczem pereł, który 
prawie każdego dnia znajduję tę naj-
piękniejszą. Dla niej warto poświęcić 
wszystko, co do tej pory się posi ada-
ło. Wierzę w powołanie!   

„…poszli za Nim”
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