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2 FENIKS

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce nowy numer seminaryjnego czasopisma „Feniks”. 

Tym razem odłożyliśmy na bok ważkie sprawy, którymi żyje dziś nasza kle-
rycka rodzina, tematy wiodące prym w naszych rozmowach i debatach – czy 
tych akademickich, czy tych przy kawie, aby oddać cześć pamięci zmarłego 
w minionym roku kapłana, który w tejże rodzinie zajmował poczesne miejsce. 
A jest nim śp. Ks. Stanisław Strzelecki – doktor teologii, Protonotariusz Apo-
stolski, sędzia Sądu Metropolitalnego, wicepostulator w procesie beatyfi ka-
cyjnym ks. Michała Sopoćki, ojciec duchowny alumnów i wykładowca Pisma 
Świętego, który 1 grudnia 2014 r. obchodził 50-lecie pracy i posługi w naszej 
duchownej uczelni. Przyszedł na świat 16 października 1931 r. w Grodnie, 
święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1957 w białostockiej konkatedrze z rąk 
bpa Władysława Suszyńskiego. Nam, klerykom, śp. Ks. Infułat dał się poznać 
jako uśmiechnięty, serdeczny, kontaktowy i elokwentny człowiek, który za-
wsze znalazł czas na chwilę rozmowy i pomimo braku bezpośredniego z nami 
kontaktu na wykładach, znał każdego z nas z imienia, nazwiska i parafi i po-
chodzenia. Miejscem, gdzie najczęściej się z nim spotykaliśmy, była seminaryj-
na kaplica, gdzie każdego ranka niezwykle pobożnie koncelebrował wspólną 
Eucharystię. Pan powołał go do siebie w dzień, zdaje się, nieprzypadkowy – 
w niedzielę, 27 września 2015 r., kiedy to w naszej Archidiecezji świętowaliśmy 
czwartą rocznicę ekspozycji Cząstki Ciała Pańskiego w sokólskiej kolegiacie 
św. Antoniego, do której to ekspozycji śp. Ks. Stanisław się przyczynił. Jedno-
cześnie dzień ten był wigilią siódmej rocznicy beatyfi kacji duchowego mistrza 
Księdza Infułata – bł. Michała Sopoćki, któremu tak wiele miejsca poświęcił 
w swoich publikacjach i kazaniach.

Księże Infułacie – dziękujemy Bogu za dar Twojego życia i świadectwa 
kapłańskiej więzi z Jezusem Chrystusem. Odpoczywaj w pokoju!
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Ks. inf. Stanisław Strzelecki to 
na pozór jeden spośród licznych ka-
płanów oddanych swej misji apo-
stolskiej, uczciwie pełniący posługę 
w Kościele. Jakby nie wyróżniający 
się w gronie kapłańskim, jakby jeden 
z wielu księży, a jednak (i nawet jeśli 
tylko z tej racji) znacząco wpisał się 
w historię naszej Archidiecezji, wła-
śnie w związku z osobą bł. Michała 
Sopoćki i kultem Miłosierdzia Bo-
żego. O tym przede wszystkim czu-
ję się niejako zobowiązany napisać, 
przywołując osobę naszego Profeso-
ra, tak jeszcze żywą wspomnieniem 
niedawnej obecności w naszym śro-
dowisku seminaryjnym, ale i całym 
naszym białostockim prezbiterium, 
podobnie i kościelnym środowisku 
naszego miasta.

 Ksiądz Strzelecki i bł. Mi-
chał Sopoćko.

Jakby naturalne spotkanie, pro-
sta kolej rzeczy, gdy ktoś wstępuje 

do seminarium i zastaje pracujących 
tam profesorów. Tak było w przy-
padku alumna Stanisława. Słuchał, 
jak inni jego koledzy, ks. profesora 
Sopoćki na wykładach, słuchał jego 
kazań, rozmawiał z nim na prze-
rwach, uczestniczył w zabawach 
sportowych przez niego prowadzo-
nych, spowiadał się u niego. A po-
tem, gdy był już młodym profesorem 
w seminarium, do niego również jak 
do kilku innych księży z grona pro-
fesorskiego, przyszedł ks. Sopoćko 
czujący zbliżający się kres swego ży-
cia i prosił usilnie, by zajął się jego 
spuścizną naukową, dotyczącą ta-
jemnicy Miłosierdzia Bożego. I on, 
podobnie jak inni, choć później ża-
łował wspominając nieraz tę chwilę, 
odmówił profesorowi, tłumacząc się, 
że przerasta go to zadanie. A jednak, 
coś musiało zaszczepić się w jego ka-
płańskiej duszy, by przybrać później 
realny kształt decyzji: musze napisać 

Bp Henryk Ciereszko
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o ks. profesorze Sopoćce, gdy wracał 
z jego pogrzebu. Dopiero wtedy, gdy 
sam pogrzeb i rodząca się powszech-
nie świadomość, że żegnano kapłana 
i człowieka nieprzeciętnego formatu, 
właśnie wtedy coraz bardziej nieod-
partą stała się myśl: wobec tej osoby 
i jego dzieła nie można przejść do 
porządku dziennego. Ale czy wtedy 
mógł się spodziewać, że nie skończy 
się na samym napisaniu o Księdzu 
Profesorze? Zapewne nie. Zdarzenia 
i fakty potoczyły się jednakże już nie-
jako same z siebie. Jedna decyzja: na-
piszę o osobie – a potem przyszły też 
artykuły o Miłosierdziu Bożym, refe-
raty, kazania, i może stąd prośba bpa 
Edwarda Kisiela, by to on właśnie 
podjął się roli postulatora w proce-
sie beatyfi kacyjnym ks. Sopoćki. I tak 
oto ks. Sopoćko, przez zajęcie się jego 
osobą, poprowadził go jeszcze dalej, 
bo w przestrzenie tajemnicy Miłosier-
dzia Bożego.

 Owocem wspomnianej de-
cyzji: napiszę, była książka Wkład 
księdza Michała Sopoćki w forma-
cję duchowieństwa wydrukowana 
w Białymstoku w 1982 roku. Wcze-
śniej jednakże, bo już w 1979 roku 
w kwartalniku przeznaczonym dla 
księży „Homo Dei” ukazał się jego 
artykuł, poświęcony osobie i apostol-
stwu Miłosierdzia Bożego bł. Micha-
ła: Idea Miłosierdzia Bożego w życiu 
i działalności ks. Michała Sopoćki. 
Opublikowanie go drukiem w pi-
śmie kapłańskim o ogólnokrajowym 

zasięgu przywołało i ukazało w po-
wszechnym zasięgu, tak niezwykłą, 
choć wtedy nieznaną szerszym krę-
gom postać. Podobnie drugi arty-
kuł: Ks. Michał Sopoćko – apostoł 
Miłosierdzia Bożego, opublikowany 
w pracy zbiorowej: Posłanie Miłosier-
dzia Bożego w 1981 roku w Gorzowie 
Wielkopolskim mógł spełnić podob-
ną rolę. Wprawdzie już w końcu lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 
klerycy naszego seminarium zaczęli 
pisać prace magisterskie o działal-
ności i nauczaniu ks. Sopoćki, ale te 
niedrukowane, nie były znane po-
wszechnie. Zatem z osobą ks. Strze-
leckiego należy wiązać pierwsze 
dostępne czytelnikom prace poświę-
cone bł. Michałowi.

 We wspomnianej pierwszej 
książce o bł. Michale, ks. Strzelecki 
zawarł właściwie jego biografi ę, wy-
starczająco rozbudowaną, by można 
było poznać jego postać i dokonania. 
Skupił się wprawdzie na zaanga-
żowaniu wychowawczym i forma-
cyjnym błogosławionego wobec 
kleryków i kapłanów, niemniej wy-
dobył wiele cennych dla poznania 
jego postaci okoliczności i uwarun-
kowań, a także przedstawił trafną 
jego charakterystykę jako człowieka 
i kapłana. Nie pominął też drogiej bł. 
Michałowi idei Miłosierdzia Bożego, 
odnosząc ją głównie do zagadnienia 
formacji kapłańskiej.

 Z momentem powołania ks. 
Strzeleckiego na diecezjalnego postu-
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latora procesu beatyfi kacyjnego ks. 
Sopoćki, uaktywniła się jego twór-
czość pisarska o kandydacie na ołta-
rze oraz coraz wyraźniej zaczęła się 
ujawniać w niej problematyka kultu 
Miłosierdzia Bożego. Przede wszyst-
kim zaś poświęcał on swój czas 
pracom postulatora. Należało zgro-
madzić obszerną spuściznę pisarską 
Sługi Bożego, przeprowadzając kwe-
rendę w bibliotekach i archiwach ko-
ścielnych. Dotrzeć do jego bogatej 
korespondencji, wyszukując adresa-
tów i pozyskując od nich listy do nich 
pisane. Uporządkować zabezpieczo-
na po jego śmierci dokumentację i ze-
brać możliwe archiwalia dotyczące 
jego osoby i działalności. Sporządzić 
listę świadków życia Sługo Bożego 
i przygotować formularze pytań dla 
pozyskania potrzebnych informacji 
o nim oraz wydobycia jego sylwetki 
duchowej w wymiarze cnót chrześci-
jańskich, ujawnianych w jego życiu.

 Ważne miejsce w tych pra-
cach zajmowała urzędowa kore-
spondencja z Postulatorem sprawy 
w Rzymie i Kongregacją ds. Świętych 
w Stolicy Apostolskiej. Nadto należa-
ło czuwać nad promowaniem osoby 
Sługo Bożego, aby jak najwięcej osób 
poznawało tę postać, modliło się za 
jego przyczyną, aby wypraszane jak 
najliczniejsze łaski, mogły potwier-
dzać jego skuteczne wstawiennictwo 
u Boga, stwarzając tym samym jeden 
z istotnych tytułów, by uznać go za 
świętego. Stąd ks. Strzelecki mocno 

zaangażował się w udokumentowa-
nie katastrofy wykolejenia się w Bia-
łymstoku 9 marca 1989 roku pociągu 
z chlorem. Uchronienie się przed jej 
skutkami, w odczuciu mieszkańców 
miasta było owocem wstawiennictwa 
Sługi Bożego, wypraszającego miło-
sierdzie u Boga. To także ks. Strze-
lecki, w swym trafnym wyczuciu 
i przezorności, zabezpieczył od stro-
ny dokumentacyjnej inne zdarzenie, 
dotyczące powrotu do zdrowia osoby 
zagrożonej śmiertelnie z powodu za-
trucia substancją toksyczną, za którą 
modlono się przez wstawiennictwo 
Sługo Bożego. Ta dokumentacja po-
zwoliła po kilku latach skutecznie 
przeprowadzić proces o uzasadnie-
nie cudu za przyczyną Sługi Bożego, 
w pracach którego ks. Strzelecki miał 
też wydatny udział.

 W pierwszych latach XXI 
wieku, gdy zostały zakończone prace 
procesu beatyfi kacyjnego, zwieńczo-
ne zredagowaniem materiału proce-
sowego w obszernej księdze, zwanej 
Positio siper virtuti bus, ks. Strze-
lecki oddał się bardziej twórczości 
piśmienniczej. Na bazie wiedzy i do-
świadczeń zdobytych podczas proce-
su beatyfi kacyjnego, a także sięgając 
do swych osobistych wspomnień do-
tyczących osoby ks. Sopoćki czy ze-
branych informacji o rozwoju kultu 
Miłosierdzia Bożego w naszej Archi-
diecezji wydał kilka istotnych dla tej 
tematyki książek. Wspomnieniowe 
opracowanie: Ksiądz Michał Sopoć-
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ko jakiego znałem i pamiętam, a tuż 
przed beatyfi kacją, niejako w dwóch 
odsłonach, pracę dokumentującą 
obecność i działalność kandydata 
na ołtarze w Białymstoku jako: Bia-
łostockie Ślady Sługi Bożego księdza 
Michała Sopoćki i Białostockie Ślady 
Czcigodnego Sługi Bożego księdza 
Michała Sopoćki. W perspektywie 
beatyfi kacji. Tematyce zaś zaszcze-
piania się idei Miłosierdzia Boże-
go oraz jego kultu w Białymstoku, 
z podkreśleniem roli bł. Michała 
i naszego środowiska kościelnego 
w jego upowszechnianie i rozwój, 
poświęcił dwie następne książki:  
Sodalicyjne promienie miłosierdzia 
w Białymstoku oraz Białostockie pro-
mienie miłosierdzia.

 Ta ostatnia praca jest nieja-
ko zwieńczeniem i podsumowaniem 
wieloletniej refl eksji Ksiedza Profeso-
ra nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego, 
nad rolą bł. Michała w apostolstwie 
Miłosierdzia Bożego oraz o kulcie 
Miłosierdzia Bożego w Białymsto-
ku. Jest swoistym świadectwem au-
tora, jako że był aktywnie włączony 
we wspomniane wydarzenia. A dziś 
możemy uznać, że znacząco wpisał 
się w apostolstwo Miłosierdzia Boże-
go w naszym mieście i nie tylko. Stąd 
niniejsze wspomnienie o śp. Infuła-
cie, z krótko zarysowanym jego za-
angażowaniem w apostolskie dzieło 
miłosierdzia, niech będzie wyrazem 
wdzięczności i pamięci o jego osobie, 
jak ufam podzielanej przez wielu.

Eucharystia jest źródłem i szczy-
tem życia chrześcijańskiego. Dla 
Eucharystii, można by rzec, jest ka-
płaństwo, bo jeśli wyraża się ono 
w głoszeniu Słowa, sprawowaniu sa-
kramentów i prowadzeniu człowie-
ka ku zjednoczeniu się z Bogiem, to 
każda Msza św. zdaje się to potrójne 
zadanie wypełniać.

Od kiedy ks. Stanisław Strzelecki 
przeszedł na emeryturę, seminaryj-
nym domownikom, szczególnie naj-
młodszym, dawał się poznać przede 
wszystkim na Eucharystii. Przy-
chodził do kaplicy chwilę przed jej 
rozpoczęciem. Klękał na kamiennej 
posadzce na chwilę osobistej modli-
twy a zaraz po tym wydobywało się 
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z zakrystii charakterystyczne, dość 
głośne: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Zakładał wówczas 
humerał, modląc się: „Włóż, Panie, na 
głowę moją przyłbicę zbawienia dla 
odparcia wszelkich napaści szatań-
skich”. Ks. Stanisław nie 
lubił liturgicznych no-
woczesności. Alba też 
musiała być tradycyjna, 
najlepiej płócienna, za-
wiązywana pod szyją na 
sznurek. Był trochę z tym 
kłopot, bo takie zostały 
wyparte wymyślnymi kroja-
mi i ułatwieniami typu „rzep”. 
Jednak kapliczny proboszcz 
radził z tym dzięki zawartości 
szufl ad z historycznymi, nie-
mal muzealnymi liturgicznymi 
paramentami. 

Być może dłuższy czas na 
ubranie się do sprawowa-
nia Eucharystii po-
trzebny był ks. 
Stanisławowi dla 
modlitwy przy na-
kładaniu alby: „Wybiel 
mnie, Panie, i oczyść serce 
moje, abym obmyty we krwi Baranka, 
cieszył się radością na wieki” i cingu-
lum - sznurka do przepasania bioder:  
„Przepasz mnie, Panie, pasem czy-
stości i zgaś we mnie ogień pożądli-
wości, aby królowała we mnie cnota 
wstrzemięźliwości i czystości”. 

Dalej, wciąż w modlitewnym 
skupieniu wkładał stułę: „Zwróć mi, 

Panie, szatę nieśmiertelności, którą 
utraciłem przez upadek pierwszego 
naszego rodzica; a iż niegodny zbli-
żam się do Twych tajemnic świętych, 
niech jednak zasłużę na radość wie-
kuistą” i ornat:  „Panie, któryś rzekł: 

’Jarzmo moje jest słod-
kie, a brzemię lekkie’ 
spraw, abym je tak no-
sić umiał, iżbym zasłu-
żył na łaskę Twoją”. 

Przygotowując się do 
Eucharystii Ks. Stanisław 

modlił się po łacinie. Język 
Kościoła bliski był mu od 

czasów gimnazjalnych. Dobre, 
klasyczne szlify otrzymał w ró-
żanostockiej szkole, u salezja-
nów. Z takim usposobieniem 

dołączał, zazwyczaj ostatni 
do koncelebransów.

Czasami był proszony o po-
sługę głoszenia Słowa 

w seminaryjnej ka-
plicy. Wiedział, 
co mówi. Zda-

wało się, że jego 
kazania, choć czasem 

przydługie i monotonne 
charakterystycznym sposobem ich 
wygłaszania, były bardzo osobiste, 
przemyślane, nigdy gdzieś zasłysza-
ne czy przeczytane i tylko przeka-
zane. Choć ks. Stanisław pióro miał 
wyćwiczone, to kazań nie pisał. Wy-
znawał chyba zasadę, że kazania się 
głosi, a nie czyta.
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Znamiennym było naturalne 
skupienie ks. Stanisława podczas 
Eucharystii. Nie dawał się nicze-
mu sprowokować, nawet dziwacz-
nymi komentarzami, czy mało 
estetycznym wykonaniem przez 
seminaryjnych śpiewaków psal-
mów responsoryjnych.

W zakrystii, przed i po Mszy św. 
był bardzo oszczędny w słowach. 
W milczeniu zdejmował liturgiczne 
szaty i szedł na „swoje” miejsce dzięk-
czynienia, przy ostatniej ławce prawe-
go rzędu seminaryjnej kaplicy. Klękał 
na posadzce, tuż obok klęcznika i re-
cytował jakieś modlitwy. Można się 
domyśleć, że były to „pacierze” z Me-
morialis Vitae sacerdotalis pars altera 
czyli Skarbca kapłańskiej modlitwy 
eucharystycznej ks. Klaudiusza Arvi-
seneta, które ks. Stanisław przełożył 
z łaciny na język polski i wydał dru-
kiem w 2007 roku. Bardzo chciał, by 
były one pomocne w kapłańskiej, eu-
charystycznej duchowości, według 
tłumacza wcale niezmurszanej, choć 
Arvisenet napisał je w XVIII w. Dla 
udowodnienia aktualności cenione-
go przez siebie zbioru modlitw, we 
wprowadzeniu, ks. Stanisław odwo-
łał się do nauczania św. Jana Pawła II, 
szczególnie Listu Apostolskiego Mane 
nobiscum Domine, ale także, Listów 
na Wielki Czwartek czy Listu Apo-
stolskiego Dominicae cenae. 

Główny nurt Memorialis Vitae 
sacerdotalis pars altera to przygoto-
wanie do Eucharystii dla właściwe-

go jej sprawowania i dziękczynienie 
po jej zakończeniu dla przedłużenia 
Komunii w życie i posługę prezbite-
ra. To pierwsze ks. Strzelecki zaczy-
nał, bez względu na dzień tygodnia, 
wcześnie rano. Mawiał, że najlepiej 
wstać księdzu o 5.00, bo jest wte-
dy odpowiedni czas, by duchowo 
się usposobić do Eucharystii i całe-
go dnia. Mógł wówczas odmawiać 
„arvisenetowe” modlitwy, bo jeśli 
się nie mylę dwa czarne tomiki le-
żały na biurku ich Tłumacza. Warto 
po nie sięgać, szczególnie wówczas, 
gdy braknie słów, by dobrze się przy-
gotować i dziękować za możliwość 
codziennego stawania u Źródła i na 
Szczycie chrześcijańskiego życia, bo 
jak napisał w Słowie tłumacza do Me-
morialis Vitae sacerdotalis pars altera 
ks. Stanisław Strzelecki: „Przez spra-
wowanie Eucharystii, będącej ze swej 
istoty zbawczą czynnością Chrystusa 
i Kościoła, kapłani wypełniają głów-
ne zadanie swego powołania, decy-
dujące o jego najgłębszym sensie. Stąd 
wiecznie żywa troska Kościoła, aże-
by wypełniali je w sposób godny tej 
wielkiej Tajemnicy i ze wszech miar 
owocny duchowo tak dla siebie, jak 
i dla wiernych. Znajduje ona zwięzły 
wyraz w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego: Kapłan nie powinien opuszczać 
należytego przygotowania się przez 
modlitwę do sprawowania Eucha-
rystii, a po jej zakończeniu złożeniu 
Bogu dziękczynienia”.
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Ksiądz Infułat z Sokółką , był 
związany już od lat młodzieńczych. 
Po latach wojennej przerwy w syste-
matycznej nauce, 15-letni Stanisław 
przybył do Sokółki, aby kontynuować 
edukację szkolną. W roku szkolnym 
1946/47 został przyjęty do VII klasy 
Męskiej Szkoły Powszechnej Adam 
Mickiewicza. Mieszkał i wychowy-
wał się u Wujostwa, w domu rodziny 
Państwa Moniuszko, stojącym przy tej 
samej ulicy co szkoła. Ksiądz Infułat 
w swoich wspomnieniach , podkreśla 
wychowanie jakie otrzymał od swego 
wujka Józefa Moniuszki i jego rodzi-
ny. Był wychowywany w duchu wier-
ności Bogu i Jego przykazaniom o co 
troszczyła się wujenka Maria z domu 
Kuczyńska, jak również w duchu pa-
triotyzmu. Mała mieścina okazała 
się dla młodego Stanisława niemal-
że oknem na świat. Jak wspomina, to 
w Sokółce po raz pierwszy zobaczył 
światło elektryczne.

 Oprócz licznych znajomości 
koleżeńskich, światłych nauczycieli, 
na życiowej drodze dorastającego Sta-
nisława, Bóg postawił również wielu 
dobrych kapłanów pracujących w So-
kólskiej parafi i. Ksiądz Infułat między 
innymi często wspomina swojego ka-

techetę Księdza doktora Józefa Zda-
nowicza. Bardzo go cenił za jakość 
prowadzonych katechez, których nie-
jednokrotnie tematem była katecheza. 
Ksiądz Zdanowicz do zaliczenia reli-
gii wymagał by wszyscy jego ucznio-
wie umieli służyć do Mszy świętej, 
odprawianej wtedy jeszcze po łacinie. 
Ksiądz Zdanowicz odprawiał, przy 
ołtarzu w kaplicy MB Różańcowej, 
który obecnie służy do całodziennej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu 
i cząstki ciała Pańskiego. Tam właśnie, 
w tej kaplicy służył do Mszy Świętej 
mały Staś.

 W Sokółce ksiądz Stanisław 
bywał także, później jako alumn, po-
tem jako kapłan. Służył wielokrotnie 
pomocą duszpasterską: spowiadał, 
odprawiał Msze Święte, głosił kaza-
nia. Przybywał do Sokółki również 
po to, aby odwiedzać swoich daw-
nych znajomych, krewnych, a szcze-
gólnie swoją rodzoną Siostrę Halinę, 
która przebywała w domu zakonnym 
sióstr Eucharystek.

 Jesienią 2008 roku kiedy to 
miało miejsce cudowne wydarzenie 
w kościele parafi alnym Św. Antonie-
go w Sokółce, Ksiądz Stanisław, jakby 
na nowo związał się z tym miejscem 

Sokółka we 

wspomnieniach...

al. Daniel Kułakowski
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i z tym miastem. Jako ceniony kapłan 
naszej Archidiecezji, protonotariusz 
Apostolski, wykształcony teolog, 
był jednym z pierwszych osób, które 
zobaczyły cudowną Hostię. W swo-
ich zapiskach szczegółowo opisywał 
tamten moment, kiedy to na zapro-
szenie Księdza Proboszcza Stanisła-
wa Gniedziejki przybył do Sokółki 
wraz z Księdzem Arcybiskupem 
Metropolitą i kilkunastoma księżmi. 
Motywów tamtej wizyty było kilka, 
jednak ksiądz Infułat miał wrażenie 
że to spotkanie ma jakiś swój głębszy 
wymiar i sens. Ksiądz Gniedziejko ze-
branych kapłanów zaprosił do kapli-
cy znajdującej się w budynku plebanii, 
aby pomodlić się i zobaczyć naczynie 
z niewielką zawartością. W tym mo-
mencie warto odwołać się bezpośred-
nio do zapisków z Dziennika Księdza 
Infułata Stanisława, w którym odno-
tował dzień po wizycie:

 Na ołtarzu w kaplicy zoba-
czyłem szklane naczynie z niezbyt 
przeźroczystą wodą. Na środku jej 
powierzchni unosiła się ciemnoczer-
wona plamka jakby krwi, o przybliżo-
nej średnicy jednego centymetra. Tyle 
pozostało z Hostii, która normalnie 
powinna była rozpuścić się w wodzie. 
Co o tym sądzić? Cud? Wszyscy za-
myślili się, lecz nikt nie wypowiadał 
się na temat zjawiska. Czuło się „su-
spensio iudicii” - wstrzymanie się od 
wyrażenia opinii. Upłynęła chwila 
czasu. Należało jakoś się odnieść do 
tego, co zobaczyliśmy. Przyszły mi na 

myśl, a następnie wypowiedziałem 
słowa modlitwy, którą podjęli za mną 
obecni w kaplicy księża:

- Ojcze Przedwieczny! Ofi aruję Ci 
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmil-
szego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa na przebłaganie za 
grzechy nasze i całego świata.

- Dla Jego bolesnej Męki miej miło-
sierdzie dla nas i całego świata.

W zamyślen iu opuszczal i-
śmy kaplicę.

 To wydarzenie, dla Księdza 
Infułata było bardzo znaczące. Sam 
był przecież Kapłanem tak bardzo 
rozmiłowanym w Eucharystii. Jako 
alumni mogliśmy tego doświadczać 
każdego dnia, kiedy widzieliśmy go 
przygotowującego się do Euchary-
stii, pomagając ubierać się w szaty 
liturgiczne słyszeliśmy jak szeptał 
łacińskie modlitwy, potem pełen sku-
pienia i powagi szedł do stopni ołta-
rza aby składać Najświętszą Ofi arę. 
Wielokrotnie w wygłaszanych kaza-
niach dało się odczuć jego duchowość 
eucharystyczną, jak również wte-
dy gdy po skończonej Mszy Świętej 
zawsze przez dłuższy czas, zawsze 
w tym samym miejscu, szeptał mo-
dlitwy dziękczynienia.

 Jego osobista kapłańska du-
chowość eucharystyczna , ale również 
jak można powiedzieć z perspektywy 
czasu, wdzięczność za lata młodości 
spędzone w Sokółce, za wychowa-
nie, za ludzi, których poznał były dla 
niego pewnym zobowiązaniem, aby 
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jeszcze bardziej zainteresować się 
tym nadzwyczajnym wydarzeniem 
w Sokółce i szczerzyć kult Euchary-
stii wśród wiernych. Jako wykształco-
ny teolog, ale również i jako świadek, 
podjął próbę opisania i interpretacji 
tego wydarzenia.

 Sokólski Znak Eucharystycz-
ny to książka, którą napisał Ksiądz 
Infułat. Jest ona wartościowym wpro-
wadzeniem teologiczno-duszpaster-
skim, które pozwala wniknąć w głębię 
Tajemnicy Eucharystii. Ubogacona 
o wspomnienia Księdza Infułata zwią-
zane z Sokółką i własne doświad-
czenia dotyczącego Znaku, stała się 
wartościowym przewodnikiem dla 
miejscowych parafian, jak również 
licznie przybywających do sokólskie-
go Sanktuarium Pielgrzymów.

 Pamiętam jak jednej Niedzie-
li pielgrzymi mieli możliwość otrzy-
mania osobiście autografu od Autora. 

Kiedy na prośbę księdza kustosza po-
szedłem do sali pielgrzyma znajdują-
cej się przy sokolskim sanktuarium, 
w której właśnie składał autografy 
Ksiądz infułat, aby chodź na chwilę 
zrobić przerwę i zaprosić księdza Sta-
nisława na obiad na plebanię, powie-
dział do mnie – dobrze  pamiętam, 
takie słowa: No, no Danek, ty wiesz 
- nie spodziewałem się, że te moje 
wspominki będą ludzie kupować. Był 
wtedy bardzo szczęśliwy.  

 Radością jest to, że w licznych 
publikacjach, które pisał i wydawał 
Ksiądz Infułat, znalazł się również 
temat Sokółki i nadzwyczajnego wy-
darzenia Eucharystycznego. Swoją 
osobą zapisał się on na pewno w pa-
mięci wielu mieszkańców tego mia-
sta a jego książka pozwoli pamiętać 
o nim również wielu pielgrzymom 
nawiedzających sokólską Kolegiatę 
Św. Antoniego.

Wspomnienia i refleksje

Maryja – „Matka 

Kapłańskich Matek”

al. Karol K. Godlewski

Gdy przyjrzymy się dokładnie 
zdobiącej seminaryjny park figurze 
Najświętszej Maryi Panny, którą kle-
rycka społeczność nazwała z sympatią 

„Matką Bożą Strzelecką”, dostrzeżemy 
w dolnej części cokołu dyskretny za-
pis: „Stanislaus servus Mariae”. Ów 
sługa Maryi to oczywiście ś.p. Ks. Infu-
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łat Stanisław Strzelecki, który poboż-
ność maryjną odczytywał jako główny 
rys swojej kapłańskiej duchowości.

 W dniu uroczystego po-
święcenia tejże figury powiedział, 
że bardzo pragnie, aby górująca nad 
ogrodem Madonna była w sposób 
szczególny Matką Kapłańskich Ma-
tek, czuwającą nad tymi, którzy idąc 
za wezwaniem Pana opuścili swoje 
ziemskie matki, by przygotowywać 
się, niekiedy z dala od rodzinnego 
domu - jak to było w przypadku Księ-
dza Infułata - do Chrystusowego ka-
płaństwa, a zarazem towarzyszy tym 
matkom w chwilach samotności, uka-
zując sens ofi ary, którą składają, odda-
jąc swoich synów Kościołowi. Nadając 
taki tytuł Matce Bożej, wydaje się, że 
Ksiądz Strzelecki po prostu podzielił 
się tym, czego doświadczył we wła-
snym życiu, o czym napisał w swojej 
ostatniej książce pt. „O Matce pieśń” – 
towarzyszeniem Maryi w podyktowa-
nej pójściem drogą kapłaństwa rozłące 
z ukochaną matką, potem w jej samot-
ności, chorobie i śmierci. 

Jednakże tego rodzaju intuicja da-
jąca Bogurodzicy poczesne miejsce 
w życiu kapłańskich i kleryckich ma-
tek nie może być odczytywana tylko 
jako prywatna interpretacja trudów 
życia o silnym podłożu uczuciowym, 
ma ona bowiem solidne umocowa-
nie teologiczne. Kapłan bowiem, po-
przez pieczęć sakramentalną, którą 
wyciskają na nim święcenia, staje się 
drugim Chrystusem – w dosłownym 

tego zwrotu znaczeniu wtedy, kiedy 
sprawuje sakramenty, w szerszym 
– zawsze, w każdej chwili jego życia 
i służby. Jest to dar, ale również za-
danie polegające w dużej mierze na 
naśladowaniu życia naszego Pana 
w myśl słów pięknej modlitwy uło-
żonej przez św. Ludwika Marię Gri-
gnion de Montfort: „Jezu, (…) żyj we 
mnie w duchu Twojej świętości, w peł-
ni mocy Twojej, w doskonałości dróg 
Twoich, w prawdziwości cnót Two-
ich, w uczestnictwie tajemnic Twoich, 
(…) w Duchu Twoim, na chwałę Boga 
Ojca”. Owe drogi, które Jezus przebył 
na ziemi, dziś stają się drogami Jego 
sług – kapłanów: „Gdzie Ja jestem, 
tam będzie i Mój sługa”. 

Którędy zatem te drogi prowadzą? 
Gdzie ich szukać? Odpowiedź wyda-
je się być bardzo prosta – na kartach 
Ewangelii. Jezus jawi się tam jako po-
korny sługa Pana, który przychodzi, 
by pełnić Jego wolę; jako miłosier-
ny sędzia, który potępia grzech, lecz 
przygarnia do serca grzesznika; jako 
pełen mocy głosiciel prawdy o Kró-
lestwie Bożym, które jest już blisko; 
jako potężny egzorcysta, przed któ-
rym drżą duchy nieczyste; jako po-
tulny Baranek, który nie stawia oporu 
swoim oprawcom i przyjmuje niespra-
wiedliwy wyrok; jako Arcykapłan, 
który samego siebie składa w ofi erze 
za grzechy całego świata, pozosta-
jąc zarazem na wieczność w Eucha-
rystii – bezkrwawej Ofi erze swojego 
Ciała i Krwi; wreszcie jako Pan życia 
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i śmierci, który zabity, trzeciego dnia 
wstaje z grobu i nadaje nowy sens 
całej ludzkiej egzystencji, którą w ta-
jemnicy Wniebowstąpienia wynosi 
ponad chóry Aniołów i Archaniołów. 
Przetransponowanie tych przymiotów 
Chrystusa, które uwidaczniał podczas 
swojej misyjnej działalności, na po-
słanego przezeń sługę da nam obraz 
prawdziwie Bożego duszpasterza, ka-
płana według Serca Jezusowego.  

Jednak jest jeszcze jeden bardzo 
istotny szczegół w całokształcie ewan-
gelicznego przekazu na temat Jezusa 
z Nazaretu, który niekiedy bywa nie-
zauważony – Zbawiciel ma Matkę. 
Bóg zaprosił Ją do współpracy w dzie-
le Odkupienia, chociaż w swej wszech-
mocy mógł obrać inną drogę. To od 
Jej pełnego ufności „fi at” rozpoczęło 
się wydarzenie Emmanuela – Boga 
z nami. Maryja wydała Go na świat, 
ofi arowała Bogu zgodnie z przepisami 
Starego Testamentu, troskliwie opie-
kowała się Nim w dobie Jego dzie-
ciństwa i młodości. Pod Jej bacznym 
okiem dokonywało się w życiu Jezu-
sa to, co św. Łukasz nazwie „wzra-
staniem w latach, mądrości i w łasce 
u Boga i u ludzi”. Była dla Syna Boże-
go jak katecheta pomagający stawiać 
co raz śmielsze kroki na drodze życia 
religijnego czy wręcz mistagog wpro-
wadzający Go w misteria będące za-
powiedzią Jego Paschy. Spośród mniej 
więcej trzydziestu trzech lat ziemskie-
go życia Jezus tylko trzy przeznaczył 
na aktywność misyjną, pierwsze trzy-

dzieści zaś spędził z woli Ojca w domu 
rodzinnym, u boku Maryi. 

Od momentu Chrztu w Jordanie 
Maryja zdała się zejść na drugi plan na 
rzecz Jej Syna, który rozpoczął swoją 
publiczną działalność. Jezus oddany 
całkiem tym, do których posłał Go 
Ojciec niekiedy nawet zdawał się nie 
mieć dla Niej czasu, tak, że gdy przy-
była wraz z członkami dalszej rodziny, 
by się z Nim spotkać, została niemal-
że zignorowana przez zaabsorbowa-
nego głoszeniem Królestwa Bożego 
Mesjasza. Matką i braćmi Jezusa, jak 
sam powiedział, są odtąd już nie tyl-
ko ci, którzy są z Nim związani przez 
pokrewieństwo, ale może jeszcze bar-
dziej ci, którzy „słuchają Słowa Bożego 
i wypełniają je”. Chociaż w Maryi od 
zawsze była pełna zgoda na wolę Bożą 
i całkowite poddanie się planom Naj-
wyższego, to po ludzku zapewne nie 
było Jej łatwo się pogodzić z tą swo-
istą utratą ukochanego Syna. Jednakże 
największą próbą były dla Jej matczy-
nego Serca bolesne tajemnice historii 
zbawienia – niesprawiedliwy wyrok 
wydany z nienawiści na Jezusa, Jego 
okrutna męka i śmierć. „Przypatrzcie 
się, wszyscy przechodzący drogą, czy 
jest boleść jako boleść moja?” – zdaje 
się pytać Maryja słowami starotesta-
mentowej Księgi Lamentacji. Z ludz-
kiego tylko punktu widzenia Boża 
ingerencja w życie Miriam z Nazaretu 
naznaczyła je ogromnym cierpieniem.

Każdy kapłan – sługa Jezusa, też 
ma matkę, czy to po „tej”, czy po „tam-
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tej” stronie życia. O ile często się mówi 
o powołaniu do kapłaństwa, o tyle 
rzadziej o szczególnym powołaniu 
do bycia matką kapłana. I jak kapłań-
stwo w sposób szczególny wprowa-
dza mężczyznę na drogę życia Jezusa, 
tak macierzyństwo kapłańskich matek 
nie mniej wiąże ich drogę z drogą Ma-
ryi – Matki Chrystusa Arcykapłana. 
Tajemnice życia Niepokalanej stają się 
w pewien sposób tajemnicami ich ży-
cia. Najpierw radość z narodzin, dzie-
ciństwa i młodości synów, których 
wychowują, zapewniają byt material-
ny, uczą i edukują, ale też wprowadza-
ją w życie wiary i czynią otwartymi 
na Boże plany względem nich. Potem 
gotowość do ofi arowania ich, jak Ma-
ryja, Ojcu Niebieskiemu, związana 
z większym lub mniejszym zaparciem 
się siebie samych i wyrzeczeniem się 
różnego rodzaju pomysłów na ich ży-
cie. Dalej, ból związany z odejściem 
z domu rodzinnego do seminarium, 
które czyni z ich synów – synów Ko-
ścioła. Nieraz niezrozumienie, dlacze-
go jako kleryk czy ksiądz syn ma mniej 
czasu, by spędzić go z matką. Czasem 
brak zgody na porażki duszpasterskie 
czy różnego rodzaju cierpienia ponie-
sione dla Ewangelii. To wszystko jest 
jak zapowiedziany przez Symeona 
miecz boleści przeszywający matczy-
ne serce.

Jednakże napawa nadzieją fakt, 
że życie Maryi nie kończy się na bo-
lesnych, lecz na chwalebnych tajem-
nicach. Po burzy zawsze wychodzi 

Słońce, a po Wielkim Piątku przycho-
dzi czas na poranek Niedzieli Zmar-
twychwstania. Ostatnie słowo zawsze 
należy do Jezusa. I o ile Maryja nie 
miała problemu z wiarą w tę praw-
dę, o tyle naszym ziemskim mamom 
trudniej przychodzi taka ufność. Po 
to jednak jest Ona Matką kapłańskich 
matek, aby każdą z nich wziąć za rękę 
i przeprowadzić przez każde trudne 
doświadczenie, aby niedostatki ich 
wiary i nadziei dopełnić swoją nie-
doścignioną ufnością w Bożą dobroć 
i słuszność Bożych dróg. Niepoka-
lana prowadzi je bezpiecznie tak, że 
ich synowie mogą spokojnie oddać 
się dziełu powierzonemu im przez Jej 
Syna. Będąc najczystszą Oblubienicą 
Ducha Świętego prowadzi je do coraz 
głębszego rozumienia sensu tego, co 
„z wierzchu” niezrozumiałe, a w koń-
cu do odczytania swojego życia jako 
powołania tak bardzo podobnego do 
Jej powołania. Można by nawet za jed-
nym z polskich mariologów powie-
dzieć, że nasze matki są stworzone „na 
obraz i podobieństwo Maryi”. Jak się 
z tym nie zgodzić? 

Jesteśmy wdzięczni ś.p. Księdzu 
Infułatowi Stanisławowi Strzeleckie-
mu za ten ogromny dar Matki Ka-
płańskich Matek, przy której zapewne 
wielu z nas w modlitwie różańcowej 
odmawianej w seminaryjnym parku 
uprasza swoim matkom potrzebne ła-
ski oraz otrzymuje te, które one nam 
upraszają. 

Wspomnienia i refleksje
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Porozmawiajmy

Jakie wspomnienia związane 
ze śp. Ks. Strzeleckim towarzyszą 
Księdzu, kiedy wspomni Ksiądz 
okres młodości?

Ks. Stanisław był ode mnie niecałe 
8 lat młodszy. On urodził się w Grod-
nie, bo tam wtedy mieszkali jego rodzi-
ce. Po śmierci taty, wojskowego, który 
zmarł przed narodzeniem ks. Stanisła-
wa, jego rodzina przeniosła się do miej-
scowości Sławno w parafi i Różanystok. 
Ja, w czasie nauki w salezjańskim gim-
nazjum, przechodziłem codziennie 
koło domu Strzeleckich. Ale pierw-
szych naszych spotkań jako takich nie 
pamiętam. W seminarium też się nie 
spotkaliśmy, bo kiedy ja przyjmowa-
łem święcenia kapłańskie, ks. Stanisław 
miał rok do matury. 

A okres wspólnej pracy wykła-
dowcy w seminarium?

Tutaj również wyprzedziłem 
Księdza Stanisława o jakieś 8 lat. Po 
zrobionym w Lublinie doktoracie 
przyszedłem na wykładowcę. Ks. Sta-

nisław z kolei na początku zaczął swoją 
posługę w seminarium jako ojciec du-
chowny. Był poważny, uduchowiony, 
uformowany wewnętrznie. Klerycy 
darzyli go wielkim szacunkiem. W se-
minarium wykładał też Pismo Świę-
te i teologię moralną, bo z niej miał 
doktorat. Ponadto pracował w sądzie 
biskupim. 

Jak Ksiądz wspomina zwykłą 
codzienność dzieloną ze śp. Ks. 
Strzeleckim?

Wspaniale, to był niezwykle uprzej-
my człowiek. Przede wszystkim, ks. 
Stanisław był moim przyjacielem. Sie-
dzieliśmy koło siebie przy stole w re-
fektarzu, mieszkaliśmy niedaleko, 
często ze sobą rozmawialiśmy, wie-
le też spacerowaliśmy po seminaryj-
nym ogrodzie. Również bardzo często 
spędzaliśmy razem wakacje w domu 
rekolekcyjno – wypoczynkowym 
w Studzienicznej. Zapamiętałem te 
wyjazdy jako wspaniały czas. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał al. Adam Mariański

dk. Jarosław Kalinowski

Rozmowa z ks. inf. Zygmuntem Lewickim

Najwyższa godność kościelna – 

Protonotariusz Apostolski (Infułat)

Historia 
O d  w c z e s n e -

go chrześcijaństwa 
Kościół  Rzymski 
posiadał siedmiu 

terytorialnych notariuszy - urzędni-
ków. W XIV w. zostało powołanych 
następnych siedmiu notariuszy któ-
rzy przyjęli  nazwę protonotariusze, 
ich zadaniem było sporządzanie ak-
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tów apostolskich do  Kurii Rzymskiej. 
Wtedy zaczęto dodawać przymiotnik 
„apostolski”.

Papież Sykstus V powiększył 
ich liczbę do dwunastu. Natomiast 
w 1838 roku papież Grzegorz XVI po-
większył liczbę protonotariuszy o ko-
lejnych siedmiu, którym nadał tytuł 
participantium. Jest to wyższy stopień 
prałata. W szerszym znaczeniu są to 
urzędnicy Kurii Rzymskiej, obejmu-
je on także te osoby, które stanowią 
dwór papieski- tz w. rodzina papieska. 

Istnieje kolegium Protonota-
riuszy apostolskich de numero 
participantium. W chwili śmierci 
papieża protonotariusze tracą swój 
urząd, jednak w czasie wakatu na Sto-
licy Apostolskiej są podlegli kolegium 
kardynałów. Nowy papież powołuje 
protonotariuszy zgodnie z własnym 
uznaniem. Pozostali nie tworzą żad-
nego kolegium.

Są  jeszcze protonotariusze 
z tytułem:

- supranumerarii – to są kanonicy 
patriarchalni – papieskich bazylik 
większych, którzy stając się 
kanonikami otrzymują godność 
protonotariuszy apostolskich, 
ze wszystkimi przywilejami. 
Do tego grona należał kapłan 
archidiecezji wileńskiej (archidiecezja 
w Białymstoku) ks. Walerian 
Meysztowicz , zmarły w Rzymie 29 
V 1982r. i  pochowany na cmentarzu 
Campo  Verano w grobowcu Kapituły 
kanoników bazyliki Świętego Piotra.

- ad instar – honorowi, promowani 
przez papieża 
- titulares seu honorarii – honorowi, 
promowani przez nuncjuszy.

Papież Pius X w Motu proprio In-
ter multiplices z roku 1905 ograniczył 
przywileje protonotariuszy do nosze-
nia infuły, czyli mitry simplex, koloru 
białego i zakazał używania pastorału. 

Kolejna reforma nastąpiła po So-
borze Watykańskim II. Błogosławio-
ny papież Paweł VI w 1968r. w Motu 
proprio Pontificalis insignia pisze: 
„Z czasem jednak pontyfikalne od-
znaki, które przez wiele wieków przy-
sługiwały tylko biskupom, przyznano 
również innym duchownym, którzy 
świadczyli biskupom pomoc w wy-
pełnianiu ich posługiwania albo tym 
prałatom, którzy jako opaci w swoich 
klasztorach lub na swoich terytoriach 
posiadają pewną jurysdykcję niezależ-
nie od miejscowego biskupa - a nawet 
wielu innym jeszcze duchownym czy 
pojedynczo czy zespołowo jako wyraz 
godności lub zaszczytu. Stąd właśnie 
doszło do tego, że jest wielu duchow-
nych w naszych czasach, którzy cho-
ciaż nie posiadają godności biskupiej 
cieszą się jednak, z różnych racji i w 
różnym zakresie, przywilejem używa-
nia pontyfi kalnych odznak, zgodnie 
z przepisami czy to Kodeksu Prawa 
kanonicznego, czy Pisma Apostolskie-
go Inter Multiplices, wydanego z wła-
snej woli dnia 21 lutego 1905 roku 
przez Naszego Poprzednika św. Piusa 
X, czy wreszcie Konstytucji Apostol-

Trochę historii
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skiej Ad incrementum, wydanej dnia 
15 sierpnia 1934 roku przez Naszego 
Poprzednika Piusa XI.” 

W tym dokumencie Papież ograni-
czył noszenie pontyfi kaliów. 

Pozostawił protonotariuszy apo-
stolskich de numero i supra numerum.

Supra numerum to godność ko-
ścielna którą jest obdarzony kapłan 
diecezjalny. Obdarzeni tą godno-
ścią duchowni są wyróżnieni za nie-
strudzoną pracę w Kościele. Trzeba 
pamiętać, że razem z duchownym 
godnością jest uhonorowana także 
wspólnota w której kapłan posługu-
je – diecezja, parafi a, seminarium du-
chowne czy kuria biskupia. 

Kolejna zmiana w przywilejach 
była związana z postanowieniami 
soborowej konstytucji Sacrosanctum 
consilium. Błogosławiony Paweł VI 
w motu proprio (Pontifi calis Domus, 
1968) zredukował tytuły honorowe 
protonotariuszy jedynie do stopnia 
supra numerum.

Do dnia dzisiejszego w niektórych 
krajach panuje zwyczaj noszenia infu-
ły, czy nawet mitry ozdobnej, przez 
protonotariuszy apostolskich, za zgo-
dą biskupa ordynariusza. Protono-
tariusze paticipantes we wszystkich 
mszach i nieszporach mogą używać 
pontyfikaliów, nawet w kościołach 
katedralnych, za pozwoleniem ordy-
nariusza, jeżeli jest obecny. 

Od roku 2014 decyzją Papieża 
Franciszka nie mianuje się już nowych 
protonotariuszy supra numerum.

Szaty przysługujące
Przysługuje infułatowi przywilej 

noszenia uroczystej (chórowej) su-
tanny koloru fi oletowego, lub czarnej 
z rubinowymi obszywkami i guzika-
mi oraz pasa jedwabnego z frędzlami, 
fi oletowego biretu, lub biretu czarnego 
z czerwonym pomponem, uroczystej 
szaty – ferrariole koloru fi oletowego, 
która jest noszona na sutannie poza 
celebrami liturgicznymi. Do jego stro-
ju należy rokieta z czerwonym lub 
fi oletowym podbiciem na rękawach 
i u dołu, mantolet koloru fi oletowe-
go.  Przysługuje mu także pierścień. 
W literaturze kościelnej znajdziemy 
informacje o pozwoleniu na noszenie 
fioletowej lub czarnej piuski. Przy-
sługuje mu również infuła – mitra 
„simplex”, prosta bez ozdób, koloru 
białego i pektorał – krzyż noszony 
pod ornatem (obecnie panuje zwyczaj 
wśród biskupów i protonotariuszy 
apostolskich noszenia go na ornacie). 
Popularnie protonotariusze apostolscy 
są nazywani infułatami, ponieważ na 
uroczystych celebrach noszą infułę. 

Biskupi nieraz delegują infułatów 
do udzielania sakramentu bierzmowa-
nia bądź innych czynności nie wyma-
gających posiadania sakry biskupiej. 

Protonotariusze Apostolscy, Pra-
łaci honorowi, oraz Kapelani Jego 
Świątobliwości mogą być tytuło-
wani: Monsignore, który to tytuł, 
stosownie do okoliczności może po-
przedzać przymiotnik: Czcigodny 
(Reverendus). 

Trochę historii
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W dniach 2-4 października 2015 r. 
wspólnota seminaryjna wraz z Zarzą-
dem odbyła autokarową pielgrzym-
kę do źródeł państwa polskiego, tam 
„gdzie wszystko się zaczęło” – do 
Gniezna i Poznania. Miała ona na 
celu pełniejsze przygotowanie się do 
przyszłorocznych obchodów 1050-le-
cia Chrztu Polski. 

W piątek, 2 października br. uczest-
nicy pielgrzymki dotarli do gnieź-
nieńskiego seminarium, gdzie zostali 
ciepło przyjęci i ugoszczeni przez tam-
tejszą wspólnotę seminaryjną, na czele 
z ks. Rektorem Wojciechem Rzeszow-
skim. Alumni i profesorowie skiero-
wali swoje pierwsze kroki do Katedry 
w Gnieźnie, znajdującej się na Wzgó-
rzu Lecha. Tam czekała na nich nie-
spodzianka. Zwiedzającym Konfesję 
św. Wojciecha nieoczekiwanie wy-
szedł na spotkanie Prymas Polski, 
abp Wojciech Polak, który po krótkiej 
rozmowie udzielił wszystkim paster-
skiego błogosławieństwa. Następnie 
społeczność seminaryjna zwiedziła 
Muzeum Początków Państwa Polskie-
go, oferujące zwiedzającym projekcje 
filmów, obejrzenie różnych makiet 
i eksponatów. Kolejnym punktem 

zwiedzania miasta Gniezna było Mu-
zeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Następnie społeczność seminaryjna 
nawiedziła Kościół oo. Franciszka-
nów. Punktem wieńczącym pierwszy 
dzień wspólnego pielgrzymowania 
była wieczorna Msza św. w Kościele 
farnym pod wezwaniem Trójcy św. Po 
uroczystej liturgii autokar z pielgrzy-
mami udał się w kierunku Poznania. 
Życzliwie przyjęła ich tam poznańska 
społeczność seminaryjna.

Drugi dzień pobytu w Poznaniu 
rozpoczął się Mszą św. z uroczystą 
asystą w Farze Poznańskiej pod we-
zwaniem św. Stanisława Biskupa, św. 
Marii Magdaleny i Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Kolejne punkty pro-
gramu obejmowały przede wszystkim 
zwiedzanie obiektów muzealnych 
i sakralnych. Były to: Bazylika Kole-
giacka, Katedra Poznańska łącznie ze 
zwiedzaniem krypty, Muzeum Archi-
diecezjalne w Poznaniu, Brama Po-
znańska, czyli Interaktywne Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego oraz Re-
zerwat Archeologiczny „Genius loci”. 
Białostoccy klerycy przeżyli, podobnie 
jak w minionym dniu, niespodziewa-
ne spotkanie z miejscowym hierar-

Z życia seminarium

al. Mariusz Okułowicz

Pielgrzymka AWSD do Gniezna 

i Poznania – kolebki wiary 

i państwowości polskiej
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chą. Tym razem był to bp Zdzisław 
Fortuniak, biskup senior diecezji po-
znańskiej. Nie zabrakło także czasu 
wolnego, który białostoccy seminarzy-
ści spędzili spacerując po poznańskiej 
Starówce. Na tę formę spędzenia wol-
nego czasu wpłynęły nie tylko uroki 
zabytkowej części miasta, ale też wa-
runki pogodowe.

Na ostatni dzień wspólnego piel-
grzymowania zaplanowano Mszę św. 
z asystą w Katedrze Poznańskiej oraz 
– już w drodze powrotnej – krótki po-
byt w Sanktuarium Maryjnym oo. Sa-
lezjanów w Czerwińsku nad Wisłą.

Wspólne wyjazdy pielgrzymko-
we białostockiego seminarium mają 

już swoją tradycję. Przed czterema 
laty, w 2011 r. przy okazji wyjazdu do 
Sokółki na uroczystość przeniesienia 
Cząstki Ciała Pańskiego do Sokólskiej 
Kolegiaty, miała miejsce wypra-
wa do Bohonik i Kruszynian w celu 
zapoznania się z kulturą tatarską. 
W roku kolejnym, w pierwszą roczni-
cę uroczystości sokólskich, wspólnota 
seminaryjna udała się do Lipiny i Ja-
nowszczyzny. Przed dwoma laty spo-
łeczność seminaryjna pielgrzymowała 
do sanktuariów diecezji tarnowskiej. 
Przed rokiem białostoccy klerycy wraz 
z moderatorami odbyli podróż do gro-
bu bł. ks. Jerzego Popiełuszki i do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Z życia seminarium
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