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 DRODZY CZYTELNICY

	 W	 bieżącym	 2018	 roku	 przypada	 450	 rocznica	 narodzin	 dla	
nieba	św.	Stanisława	Kostki.	Z	tej	okazji	polscy	biskupi	skierowali	do	
wiernych	list	pasterski.	Czytamy	w	nim	następujące	słowa:	

	 „Kostka”	 znaczy	 „więcej”.	 Oto	 prawdziwe	 wezwanie	 na	 ten	
rok	 dla	 Was,	 Młodzi	 Przyjaciele,	 Rodzice	 i	 Wychowawcy:	 „Kostka”	
znaczy	„więcej!”	Żyjąc	w	XXI	wieku	nie	powtórzymy	dokładnie	czynów	
św.	Stanisława	Kostki.	Naszym	zadaniem	jest	raczej	zrozumienie	ducha	
tego	 świętego,	 który	 nie	 dał	 się	 zwieść	 mirażowi	 wygodnego	 życia,	
zabezpieczonego	majątkiem	 rodziców.	Miał	 odwagę	 przeciwstawić	 się	
panującym	modom	 i	 naciskom	 grupy.	 Nie	 chciał	 ani	 imponować,	 ani	
uczynić	z	życia	jednej	wielkiej	rozrywki.	Był	silną	osobowością,	miał	swoją	
klasę	i	styl.	Do	końca	zachował	wolność.	To	nie	był	młody	człowiek,	który	
nie	wie,	po	co	żyje,	jest	znudzony	i	apatyczny,	żądający	od	innych,	a	nie	
dający	nic	z	siebie.	Nie	pozwalał	sobie	na	eksperymenty	w	poszukiwaniu	
szczęścia.	Wiedział,	 że	 ten	 świat	 nie	 zaspokoi	 jego	 tęsknot,	 że	 prędzej	
czy	później	poczułby	się	w	nim	oszukany	lub	zawiedziony.	Wiedział,	że	
charakter	 –	 to	 nie	 tylko	 sprawa	dziedziczenia	 cech	po	przodkach,	 nie	
tylko	wpływ	środowiska,	ale	rzetelna	praca	nad	sobą.	Wiedział	 też,	że	
stawać	się	dojrzałym	człowiekiem,	to	podejmować	trud	rozwoju.	Nie	był	
mięczakiem,	który	mówi:	taki	już	jestem,	a	zło	usprawiedliwia	słabością,	
obwinia	 innych,	 oskarża	warunki	 i	 historię.	 Był	 czujnym	ogrodnikiem	
wyrywającym	chwasty	słabości	 i	grzechu,	aby	wyrosły	piękne	kwiaty	 i	
owoce.	Uwierzył	w	miłość	Boga	i	całym	sobą	na	nią	odpowiedział.

	 Bieżący	numer	Feniksa	jest	poświęcony	postaci	św.	Stanisława	
Kostki	i	duszpasterstwu	młodzieży,	której	On	patronuje.	Mamy	nadzieję,	
że	 lektura	 zamieszczonych	 w	 nim	 artykułów	 przybliży	 czytelnikom	
postać	Świętego	z	Rostkowa	 i	 rozbudzi	pragnienie	naśladowania	 jego	
świętości.	Zrozumienie	jej	umożliwia	słowo-klucz:	więcej.

Życzymy owocnej lektury

Redakcja Feniksa
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BIOGRAFIA  
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

	 Święty	 Stanisław	 Kostka	
urodził	 się	 28	 grudnia	 1550r.	 w	
Rostkowie	na	Mazowszu	(obecnie	
powiat	 przasnyski).	 Jego	 rodzi-
ce	 –	 Jan	Kostka,	 kasztelan	 zakro-
czymski	 i	 pochodząca	 z	 Drobina	
Małgorzata	 z	 Kryskich	 byli	 bar-
dzo	 religijni.	 Stanisław	 był	 dru-
gim	dzieckiem;	miał		trzech	braci	i	
dwie	siostry.	Jego	chrzest	odbył	się	
w	kościele	parafialnym	w	Przasny-
szu.
	 Od	młodzieńczych	 lat	 Sta-
nisław	wzrastał	w	 religijnej	 atmo-
sferze	 rodzinnego	 domu,	 o	 czym	
wspomina	 jego	 brat	 Paweł:	 „Ro-
dzice	postępowali	 z	 nami	 surowo	
i	 przyzwyczajali	 do	 modlitwy	 i	
uczciwości.	 Wszyscy	 nas	 upomi-
nali	 i	 brali	 udział	 w	 naszym	 wy-
chowaniu,	 wszystkich	 czciliśmy,	
przez	 wszystkich	 byliśmy	 kocha-
ni”.
	 Do	dwunastego	roku	życia	
Stanisław	pobierał	nauki	w	domu	
rodzinnym	 i	 u	miejscowego	kape-
lana.	Następnie	przez	okres	dwóch	
lat	 za	 jego	 edukację	 odpowiadał	
Jan	Biliński.	W	wieku	14	lat	wraz	z	

nim	oraz	ze	swoim	bratem	Pawłem	
został	wysłany	do	szkół	Jezuickich	
w	Wiedniu.	Szkoła	 ta	cieszyła	 się	
wówczas	 dobrą	 opinią	 –	 codzien-
nie	odprawiano	Mszę	świętą,	mod-
lono	 się	 przed	 lekcjami	 i	 po	nich.	
Początkowo	 nauka	 sprawiała	 Sta-
nisławowi	 problemy,	 jednak	 już	
na	 trzecim	 roku	 studiów	 należał	
do	 najlepszych	 uczniów.	 Odzna-
czał	 się	 pobożnością,	 skromnoś-
cią	 i	 umiarkowaniem,	 przez	 co	
spotykał	 się	 często	 ze	 złośliwymi	
komentarzami	 rówieśników.	 Czas	
edukacji	 Stanisława	 to	 okres	 tzw.	
reformacji.	 Fakt	 ten	 spowodował,	
że	 jego	 ówczesny	 konwikt	 został	
zlikwidowany	 i	 Kostka	 był	 zmu-
szony	przenieść	się	do	domu	 lute-
ranina	 Kinderberga.	 Ten	 zabronił	
mu	 jakiejkolwiek	 modlitwy	 oraz	
wypowiadania	 się	 w	 domu	 na	 te-
mat	religii.	
	 W	grudniu	1565	roku	cięż-
ko	 zachorował.	 Według	 własnej	
relacji,	 był	 pewien	 śmierci,	 a	 nie	
mógł	 otrzymać	 Komunii	 świętej,	
gdyż	 właściciel	 domu	 nie	 chciał	
wpuścić	 kapłana	 katolickiego.	
Wówczas	 sama	 św.	 Barbara,	 pa-
tronka	dobrej	śmierci,	do	której	się	
zwrócił,	 w	 towarzystwie	 dwóch	
aniołów	 nawiedziła	 jego	 pokój	 i	
przyniosła	 mu	 Wiatyk.	 W	 tej	 sa-
mej	 chorobie	 zjawiła	mu	 się	 Naj-
świętsza	Maryja	Panna	z	Dzieciąt-

al. Piotr Dzierzgowski



5

kiem,	które	złożyła	mu	na	ręce.	Od	
Niej	też	doznał	cudu	uzdrowienia	i	
usłyszał	polecenie,	aby	wstąpił	do	
Towarzystwa	Jezusowego.
 

	 Jego	 ojciec	 był	 przeciw-
ny	 tej	 decyzji,	 co	 uniemożliwiało	
Kostce	 wstąpienie	 do	 zakonu	 w	
Wiedniu.	 Z	 tej	 racji	 Stanisław	 w	
porozumieniu	 ze	 swoim	 spowied-
nikiem	–	ojcem	Franciszkiem	An-
tonio	zdecydował	się	na	ucieczkę.	
10	 sierpnia	 1567	 roku	 po	 Mszy	
świętej,	 ubrany	 w	 nierzucające	
się	w	oczy	ubogie	szaty	opuszcza	

Wiedeń.	 Swojemu	 bratu	 Pawłowi	
oraz	 nauczycielowi	 Janowi	 Biliń-
skiemu	zostawia	list,	w	którym	tłu-
maczy	powody	swojej	decyzji	oraz	
prosi	o	pożegnanie	w	jego	imieniu	
rodziców.	
	 Stanisław	udał	się	najpierw	
do	Augsburga,	później	do	Dylingi,	
mając	nadzieję	na	przyjęcie	do	za-
konu	 przez	 prowincjała	 Jezuitów	
w	 Niemczech,	 Ojca	 Piotra	 Kani-
zjusza.	 Do	 kolegium	 jezuickiego	
w	Dylindze	został	przyjęty	na	pró-
bę.	Kanizjusz	wiedząc	 o	 dobrych	
rekomendacjach	 przełożonych	 na	
temat	Stanisława,	w	obawie	przed	
gniewem	rodziców	i	ich	zemstą	na	
jezuitach	w	Wiedniu,	bał	się	przy-
jąć	 Kostkę	 do	 swojej	 prowincji.	
Skierował	 go	 do	 Rzymu,	 wraz	 z	
listem	polecającym	do	generała.	
	 Kostka	do	Wiecznego	Mia-
sta	 dotarł	 28	 października	 1567r.	
Do	 nowicjatu,	 wbrew	 woli	 rodzi-
ców	 przyjął	 go	 Generał	 zakonu	
–	 Ojciec	 Franciszek	 Borgiasz.	 W	
wieku	18	lat	złożył	śluby	zakonne.	
Wraz	 z	 czterdziestoma	 nowicju-
szami	Stanisław	oddawał	się	mod-
litwie,	pracy	umysłowej	i	fizycznej	
oraz	różnego	rodzaju	posługom.	
	 10	 sierpnia	 1568	 roku	 w	
uroczystość	 św.	Wawrzyńca	 napi-
sał	 list	 do	Matki	Bożej	 i	 schował	
go	 na	 swojej	 piersi.	 Za	wstawien-
nictwem	świętego	modlił	się
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o	 łaskę	 śmierci	 w	 święto	 Wnie-
bowzięcia.	 	 Prośba	 została	wysłu-
chana.	 Wieczorem	 tego	 samego	
dnia	 zachorował	 na	 malarię.	 14	
sierpnia	 wraz	 z	 pogarszającym	
się	 ciągle	 stanem	 zdrowia	 popro-
sił	 o	 spowiedź,	 	 przyjął	Komunię	
świętą	 i	 Sakrament	 Chorych.	 Do	
ostatnich	 chwil	 życia	 utrzymywał	
pełną	świadomość.	Zmarł	w	opinii	
świętości	 15	 sierpnia	 1568	 roku	
trzymając	w	rękach	krzyż	 i	obraz	
Matki	Bożej.
								Kult	zrodził	się	natychmiast	
i	 spontanicznie;	kiedy	w	dwa	 lata	
po	śmierci	otwarto	jego	grób,	zna-
leziono	ciało	Stanisława	nietknięte	
rozkładem.	 Został	 beatyfikowany	
w	 1602	 przez	 papieża	 Pawła	V	 i	
kanonizowany	 przez	 Benedykta	
XIII	 31	grudnia	1726,	 chociaż	de-
kret	 kanonizacyjny	 wydał	 wcześ-
niej	już	Klemens	XI	w	1714	roku.	
W	liturgii	Kościoła	powszechnego	
dzień	jego	wspomnienia	przypada	
na	13	listopada.	
	 Święty	 Stanisław	 jest	 od	
1961	 roku	 patronem	 Polski.	 Jego	
wspomnienie	 Kościół	 w	 Polsce	
obchodzi	18	września.	

 

STANISŁAW KOSTKA 
WZOREM KAPŁAŃSKIEGO 

POSŁUSZEŃSTWA

								Cnota	posłuszeństwa	jest	jedną	
z		ważnych	cnót	charakteryzujących	
ucznia	 Chrystusowego.	 Nasz	
mistrz	Jezus	Chrystus	wielokrotnie		
i	 na	 różne	 sposoby	 uczył	 jak	 być	
posłusznym	 	 Bogu	 Ojcu.	 Maryja	
starała	 się	 we	 wszystkim	 być	
Służebnicą	 Pańską,	 a	 święci	
niczego	 bardziej	 nie	 pragnęli,	
jak	 spełnienia	 woli	 Bożej	 w	 ich	
życiu.	 	 Właściwie	 rozumiane	
posłuszeństwo	i	nieustanna	troska	
o	 nie,	 jest	 ważnym	 elementem	
życia	 kapłańskiego	 i	 zakonnego.	
Idąc	 za	 głosem	 powołania,	 osoba	
konsekrowana	 słucha	 tego,	 czego	
oczekuje	od	niej	Jezus	w	Kościele.	
Nie	 jest	 to	 łatwe	 zadanie.	 Trzeba	
bowiem	 nieraz	 rezygnować	 z	
własnych	 planów,	 subiektywnego	
podejścia	do	wielu	spraw	i	troski	o	
Boże	spojrzenie	na	rzeczywistość.
Posłuszeństwo,	 nawet	 w	 ostatniej	
chwili	 życia,	 może	 zadecydować	
o	zbawieniu.	Przykładem	tego	jest	
dobry	 łotr,	 który	 przypominał	 to-
warzyszowi	 losu,	 że	 nawet	 Boga	

ks. Adam Skreczko
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się	 nie	 boi.	 Okazując	 posłuszeń-
stwo	 Chrystusowi	 	 w	 ostatniej	
chwili	 życia	 osiągnął	 zbawienie:	
„jeszcze	 dziś	 ze	 mną	 będziesz	 w	
raju”	-	powiedział	do	niego	Jezus.	
Posłuszeństwa	 i	 pełnego	 odda-
nia	Chrystusowi,	 trzeba	 się	uczyć	
praktyczni	przez	całe	życie.
	 W	 Chrystusowej	 szkole	
życia	 spotykamy	 chwalebne	 przy-
kłady	 takich	 postaw.	 Jednym	 z	
nich	jest	święty	Stanisław	Kostka.	
Przeżywając	 w	 naszym	 Kościele	
rok	 jemu	poświęcony,	warto	 spoj-
rzeć	na	jego	życie	od	tej	strony.
Św.	Stanisław	Kostka	jest	bowiem	
drogowskazem	 nie	 tylko	 dla	mło-
dzieży	ale	także	dla	każdego	z	nas.	
A	 szczególnie	 dla	 alumnów	 i	 ka-
płanów.	 	 Jest	 wzorem	 człowieka,	
który	pokazuje,	jak	wiarę	i	poboż-
ność	 można	 przełożyć	 na	 bardzo	
konkretne	czyny	i	postawy.
Święty	Stanisław	jako	młodzieniec,	
był	osobą	miłą,	towarzyską,	spoty-
kał	się	z	rówieśnikami,	nawet	cho-
dził	na	lekcje	tańca.	Jeśli	jednak	na	
jakiejś	zabawie	czy	spotkaniu	ktoś	
zaczynał	się	źle	zachowywać,	Sta-
siu,	w	ramach	dezaprobaty,	opusz-
czał	takie	spotkanie.	Był	posłuszny	
własnemu	sumieniu.	
	 W	 temacie	 posłuszeństwa	
warto	przywołać	zdarzenie	z	 jego	
życia,	 które	 na	 pierwszy	 rzut	 oka	
może	 wydawać	 się	 przykładem	

nieposłuszeństwa.	
Gdy	 Stanisław	 usłyszał	 polece-
nie,	 że	 ma	 wstąpić	 do	 Towarzy-
stwa	Jezusowego,	jeszcze	bardziej	
ugruntowało	się	w	nim	pragnienie	
wstąpienia	do	zakonu.	Jego	zaś	ro-
dzina	bardzo	się	temu	sprzeciwiała,	
zwłaszcza	 niezwykle	 ambitny	 oj-
ciec.	Nie	wyobrażali	sobie,	że	poto-
mek	światowego	rodu	zamknie	się	
gdzieś	 w	 klasztorze.	 Stawiali	 bar-
dzo	silny	opór,	lecz	on,	jako	młody	
człowiek,	podjął	decyzję,	 że	 i	 tak	
zrealizuje	 to	 pragnienie.	 Z	 tych	
powodów	w	doskonały	sposób	za-
planował	 i	 przygotował	 ucieczkę.	
I	 uciekł.	 Najpierw	 z	 Wiednia	 do	
Augsburga,	 a	 później	 do	 Dylingi.	
Trasa	tej	ucieczki	 liczyła	650	km!	
Ten	 dystans	 pokonał	 głównie	 na	
piechotę	i	w	ukryciu	–	z	obawy,	że	
jego	rodzina,	dowiedziawszy	się	o	
ucieczce,	wyśle	za	nim	pogoń.
	 Była	to	ucieczka	w	bardzo	
szlachetnym	celu.	Rodzice	chcieli	
mu	narzucić	swoją	wolę,	nie	licząc	
się	z	wolą	Boską,	ani	z	wolą	tego	
młodego	człowieka.	Nie	do	końca	
zdali	 egzamin,	 co	 zrozumieli	 do-
piero	w	momencie	pogrzebu	syna	i	
następnych	okoliczności,	kiedy	 te	
wszystkie	 wydarzenia	 zaczęły	 do	
nich	docierać	z	wielką	siłą.
	 Ta	ucieczka	pokazuje	nam,	
jak	silny	charakter	miał	Stanisław	
Kostka	 i	 jak	 bardzo	 mu	 zależało.	
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Drogi	 były	 niebezpieczne,	 a	 ten	
chłopiec	 z	 zamożnego	 domu,	 w	
przebraniu,	 sam	 przemierzył	 tyle	
kilometrów	przez	Europę.	Musiał	
zatrzymywać	 się	 u	 nieznajomych,	
poruszał	 się	 naprzód	 powoli.	 Ile	
młodych	 osób	 zdobyłoby	 się	 dziś	
na	 taką	 wyprawę	 idąc	 za	 głosem	
serca?
	 On	 wiedział,	 że	 ta	 próba	
dostania	się	do	zakonu	jest	niezwy-
kle	trudna:	wówczas	bez	zgody	ro-
dziców	 nie	 należało	 przyjmować	
kandydata	 do	 zakonu.	 Tym	 bar-
dziej,	 jeśli	byli	oni	 tak	wpływowi	
i	 wysoko	 postawieni,	 jak	 rodzice	
Stanisława	 –	 to	 mogło	 sprowoko-
wać	kłopoty	całego	zakonu.
	 Kiedy	 został	 przyjęty	 do	
jezuitów	 na	 próbę,	 w	 Niemczech,	
dano	mu	do	wykonania	najprostsze	
prace.	 Mógł	 się	 przez	 to	 czuć	
upokorzony,	 bo	 –	 jako	 młody	
arystokrata	–	od	dzieciństwa	miał	
własnego	 służącego.	 A	 jednak,	
znosił	 to	 spokojnie,	 czym	zjednał	
sobie	 sympatię	 i	 szacunek	 całego	
środowiska.	
	 Św.	Stanisław	miał	bardzo	
dobre	 opinie	wśród	 przełożonych	
i	 nauczycieli,	 także	 w	 Rzymie.	
Mówił:	 „do	 wyższych	 rzeczy	 je-
stem	 stworzony”	 i	 dla	 dzisiejszej	
młodzieży	 może	 być	 przykładem								
takiej	 dobrej,	 silnej	 woli	 i	 posłu-
szeństwa	 Bogu	 i	 jego	 przykaza-

niom.	
 Bardzo widoczna w 
jego postawie jest wierność 
powołaniu,wierność postanowie-
niom. W naszych czasach przeży-
wamy kryzys wierności na różnych 
poziomach: wierności małżeńskiej, 
wierności powołaniu, wierności 
przyjętym zasadom także społecz-
nym, czy światopoglądowym. 
Św. Stanisław jest przykładem 
wierności	powołaniu	aż	do	końca,	
przykładem	 wierności	 wbrew	
przeciwnościom.	Tak	może	czynić	
człowiek,	 który	 Bogu	 okazuje	
posłuszeństwo	z	głębi	swego	serca.	
	 Śluby	 zakonne	 Stanisław	
złożył	 mając	 18	 lat.	 Poruszony	
słowami	rekolekcjonisty,	że	każdy	
miesiąc	 bracia	winni	 spędzać	 tak,	
jakby	to	był	ostatni	miesiąc	w	ich	
życiu,	 Stanisław	 wyznał,	 że	 ma	
przed	 sobą	 tylko	 jeden	 miesiąc	
życia.	 Bóg	 Ojciec	 okazał	 w	 tym	
momencie	 swoiste	 posłuszeństwo	
Stanisławowi,	 bo	 rzeczywiście	
tak	się	stało.	We	wspomnienie	św.	
Wawrzyńca	-	10	sierpnia	-	napisał	
list	 do	 Matki	 Bożej	 z	 prośbą	 o	
wyjednanie	 mu	 łaski	 śmierci	 w	
święto	jej	Wniebowzięcia.	Jeszcze	
tego	samego	dnia	zachorował,	a	15	
sierpnia	1568	r.	zmarł.	To	jeszcze	
jedna	lekcja	dla	nas:	jak	tęsknić	za	
niebem	i	jak	żyć	tu	i	teraz,	by	żyć	
w	wieczności.	
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WYWIAD Z O. HENRYKIEM 
DROŹDZIELEM SJ, 
POSŁUGUJĄCYM
W BIAŁYMSTOKU

al. Paweł Żukiewicz: 
      - Św.	Stanisław	Kosta	-	ambitny	
uczeń,	 pobożny	 jezuita,	 ale	 także	
uciekający	z	domu	młodzieniec.	

O. Henryk Droździel SJ:
    - Stanisław	był	ambitny	(w	do-
brym	 tego	 słowa	 znaczeniu),	 	 ce-
chowała	 go	 zdrowa	 pobożność.	
Nie	był	„buntownikiem”,	a	w	każ-
dym	razie,	nie	w	potocznym	tego	
słowa	 znaczeniu.	 Jeśli	mamy	mó-
wić	o	buncie	to,	to	był	to	sprzeciw	
do	 przeciętności,	 swawolnemu	
podejściu	 do	 młodości,	 sprzeciw	
zaniedbaniu	 okazji	 do	 kształtowa-
nia	 ciała,	 umysłu	 i	 ducha,	wobec	
własnych	braków	i	słabości,	które	
pewnie	nie	różniły	się	od	naszych.	
Trudno	mówić	 także	o	buncie	wo-
bec	 rodziców.	 Dziecko	 nie	 jest	
własnością	 rodziców.	 	 Stanisław	
był	 już	 dorosły.	 Nie	 był	 dzie-
ckiem.	 Dojrzałość	 ukazał	 swoim	
postępowaniem,	a	potwierdziły	 to	
największe	 autorytety,	 które	 go	

poznały,	włącznie	 z	 generałem	 je-
zuitów.	Stanisław	przerósł	swoich	
rodziców.	 I	 tak	 powinno	 być.	 Po-
wodem	do	dumy	rodziców	powin-
no	być	to,	że	dzieci	ich	przerastają,	
tak	jak	uczeń	nauczyciela.	Nie	ma	
się	 co	 dziwić,	 że	 tego	 nie	 zauwa-
żyli	 skoncentrowani	 na	 swoich	
planach	rodzice.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	 -	 Przełożony	 św.	 Stanisła-
wa	z	Wiednia	napisał	o	nim,	że	to	
chłopiec	 wiekiem	 i	 roztropnością	
mężczyzna.	

al. Paweł Żukiewicz
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	 -	 Zanim	 Stanisław	 został	
przyjęty	 do	 nowicjatu	 otrzymał	
również	 opinie	 od	 prowincjała	
Niemiec,	 ojca	 Piotra	 Kanizego																
(później	 kanonizowanego	 	 oraz	
ojca	 generała	 Franciszka	 Borgia-
sza	 (także	 niedługo	 potem	 kano-
nizowanego).	Obaj	przyszli	święci	
wypowiadali	się	o	przyszłym	świę-
tym	bardzo	pozytywnie.	 Przełoże-
ni	wiedeńscy	mówili	o	tym,	czego	
się	 po	 nim	 spodziewali.	 Ojciec	
Piotr	 Kanizy	 obserwując	 Stanisła-
wa	poddanego	próbie	codziennych	
obowiązków	 napisał:	 gorliwy,	
uczciwy,	godny	zaufania,	w	powo-
łaniu	wytrwały.	Święci	znają	się	na	
„materiale”	na	świętego.
	 Warto	 pamiętać,	 że	 Sta-
nisław	 przebył	 pieszo	 1500	 km	
(z	 tego	 połowę	 samotnie	 i	 przez	
Alpy).	 Pokonał	 lęki,	 trudy,	 próby	
zawrócenia	 go	 z	 drogi,	 zniechę-
cenie	 spowodowane	 odmowami	 i	
odkładaniem	spełnienia	 jego	proś-
by	o	przyjęcie	do	zakonu.	Przygód	
jego	 krótkiego	 życia	 wystarczyło-
by	dla	kilku	mężczyzn.	

 - Dla	niektórych	 św.	Stani-
sław	 to	 „pyszny	 jezuita”,	 pewnie	
za	sprawą	jego	słów:	Do	wyższych	
rzeczy	 zostałem	 stworzony	 i	 dla	
nich	winieniem	żyć.	
 
 

	 -	 Słowa	przypisywane	Sta-
nisławowi	 „Do	 większych	 rzeczy	
jestem	 stworzony”	 są	 przeróbką	
słynnego	 zdania	 Seneki:	 „Jestem	
wielki	 i	 urodzony	 do	 czegoś	 wię-
cej,	 niż	bycie	niewolnikiem	ciała”	
(Stanisław	 znał	 bardzo	 dobrze	 ła-
cinę	 i	 wybitnych	 przedstawicieli	
literatury	tego	kręgu	językowego).	
Forma	 jest	 starożytna	 ale	 treść,	
która	 ją	 wypełnia	 i	 którą	 żył	 jest	
jak	najbardziej	nowoczesna	i	świę-
ta.	Została	zaczerpnięta	z	książecz-
ki	 Ćwiczeń	 Duchowych	 (z	 tzw.	
Fundamentu)	oraz	duchowości	św.	
Ignacego	Loyoli,	 jej	autora	 i	zało-
życiela	jezuitów.	
	 Słynne	hasło	„magis”	(wię-
cej)	 to	 jedno	 ze	 słów	 kluczy	 du-
chowości	 ignacjańskiej.	 „Magis”	
dla	 Ignacego	 i	 jego	 uczniów	 nie	
znaczy	więcej	wiedzy,	władzy,	bo-
gactw.	Oznacza:	więcej	miłości	do	
Chrystusa,	więcej	miłości	do	jego	
Matki,	więcej	miłości	do	Kościoła,	
więcej	 pokory,	 więcej	 posłuszeń-
stwa,	więcej	 służby,	większe	 upo-
dobnienia	się	do	Jezusa	Chrystusa	
czystego,	ubogiego	 i	posłusznego.	
Cechy	„jezuickie”	u	Stanisław	wy-
raźnie	widać	już	na	początku	jego	
formacji	zakonnej.

 - Co	sprawia,	że	w	jego	ży-
ciu	i	postępowaniu	odnajdzie	się	i	
młodzież	 i	 dorośli?	 	 	 Jakie	 cechy	
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Świętego	 wyróżni	 Ojciec,	 jako	
ważne	dla	współczesnego	świata?

	 -	Polecam	świetny	film	na	
ten	temat	pt.	„Stanisław	Kostka		in-
spiracje	 na	Youtube”.	Mój	 współ-
brat,	jezuita	z	Krakowa,	opisuje	w	
nim	życie	i	osobowość	Stanisława	
czterema	 słowami:	wiedza,	wiara,	
wyzwanie,	wytrwałość.	 Przypomi-
na	je	również i rozwija jeden	z	arty-
kułów	w	lutowym	numerze	„drogi	
miłosierdzia”.
 Mnie	uderza	w	Stanisławie	
dziecięca	 wrażliwość,	 prostota	 i	
szczerość	 pragnień	 połączona	 ze	
zdolnością	 do	 rozeznania	 i	 po-
dejmowania	 decyzji.	 Dodatkowo	
żelazna,	 męska,	 dojrzała	 konse-

kwencja	 w	 działaniu,	 w	 dążeniu	
do	zrealizowania	pragnienia	bycia	
jezuitą,	w	dążeniu	do	świętości.
Znamienna	 jest	zażyłość	młodego	
Stanisława	 z	mieszkańcami	 nieba	
(święci,	 aniołowie)	 oraz	 pragnie-
nie	komunii	z	Bogiem.

 - Czego	 uczy	 nas	 ludzi	
świeckich,	 kleryków,	 kapłanów,	
współczesnych	 Jezuitów,	 żyjący	
kilka	 wieków	 wcześniej,	 św.	
Stanisław?

	 	 	 	 -	 Zastanawiałem	 się	 nad	 tym	
przygotowując	się	do	wystąpienia	
na	 XIII	 Papieskim	 Forum	 Mło-
dzieży	 w	 Białymstoku.	 Hasłem	
Forum	było	polecenie	Pana	Jezusa	
„Wypłyń	 na	 głębię”.	 Przypominał	
te	słowa	młodzieży	św.	Jan	Paweł	
II,	 który	 całe	 życie	miał	 nabożeń-
stwo	 do	 św.	 Stanisława	 Kostki.	
Czytał	 te	 słowa	 także	 Stanisław.	
Dla	niego	oznaczały	poznać	głębię	
tajemnicy	 Chrystusa.	 Poznać	 tak,	
aby	 pokochać,	 pokochać	 tak	 aby	
umiłować,	 umiłować	 tak	 aby	 Go	
naśladować	i	Mu	służyć.
	 Św.	 Stanisław	 Kostka	 za-
prasza	 nas	 do	 zerwania	 z	 global-
ną	 przeciętnością.	 Do	 zerwania	 z	
cywilizacją	bylejakości	i	płycizny,	
która	 „zamula”	nasze	 serca	 i	 gasi	
entuzjazm	 w	 podążaniu	 drogami	
naszego	powołania	za	Panem	
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i	w	służbie	Jemu	 i	 Jego	Kościoło-
wi.

 Dobrze	 się	 dzieje,	 że	 w	
Kościele	 panuje	 „moda	 na	 świę-
tość”.	 Wielki	 wkład	 ma	 tutaj	 Pa-
pież	Franciszek	 i	 jego	adhortacja	
o	świętości.	Również	św.	Stanisław	
pokazuje,	 że	 mimo	 18	 lat	 życia,	
możliwe	 jest	 osiągnięcie	Komunii	
z	Bogiem.	Ostatnie	pytanie,	jak	wg	
Ojca,	być	świętym	w	XXI	w.?

	 Mój	 przepis	 na	 świętość	
jest	 bardzo	 prosty.	 Stań	 się	
kontemplatywny	w	działaniu.	Gdy	
taki	się	staniesz	-	odkryjesz	swoje	
powołanie.	 A	 gdy	 je	 odkryjesz...	
Pozostaje	 ci	 „tylko”	 wypełnianie	
swoich	 obowiązków	 w	 duchu	
„magis”.	

 

STANISŁAW KOSTKA
- ŚWIĘTY NA DZISIAJ

	 Czy	 istnieje	 dzisiaj	 jesz-
cze	możliwość	patrzenia	na	swoje	
życie	 w	 perspektywie	 wieczno-
ści?	Może	się	 to	wydawać	 trudne,	
kiedy	wszystko	 staramy	 się	 robić	
z	 dnia	 na	 dzień,	 troszcząc	 się	 o	
zapewnienie	 sobie	godnego	 życia,	
wyróżnienia	 się	 spośród	 tłumu.	
Nie	jest	łatwo	usiąść	i	odpocząć	z	
myślą	ile	mamy	jeszcze	rzeczy	do	
zrobienia.	 Rodzi	 to	 przymus	 pa-
trzenia	na	 swoje	 życie	w	perspek-
tywie	 „dzisiaj”.	 Również	 wobec	
takiego	 dylematu	 stawał	 młody	
Stanisław.	 Jak	 sobie	 radził	 z	 tym	
problemem?	Jak	zapragnął	czegoś	
więcej?	 Najbardziej	 znanym	 po-
wiedzeniem	młodego	świętego	jest	
zdanie:	„Do	większych	 rzeczy	zo-
stałem	stworzony”.	Można	 stwier-
dzić,	że	właśnie	to	motto	było	Jego	
siłą	napędową.	
	 Stanisław	 Kostka	 miał	
świadomość	 tego,	 że	 może	 do-
świadczyć	 czegoś	 więcej.	 Zro-
zumiał,	 że	 może	 wychodzić	 po	
za	 swoje	 ograniczenia	 i	 walczyć	
o	 siebie.	 Pomimo,	 że	 jego	 życie	
nie	 było	 proste,	 nie	 miał	 „z	 gór-

al. Rafał Jatel
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ki”-	 ograniczany	 przez	 rodzinę,	
kolegów,	 chorobę,	 nieporadność	
w	 nauce.	 Można	 powiedzieć,	 że	
życie	dawało	mu	w	kość.	Mimo	to,	
nie	oparł	swojego	życia	wyłącznie	
na	 planach	 o	 lepszym	 życiu.	 Nie	
użalał	się	jak	mogłoby	być,	gdyby	
świat	 dał	 mu	 na	 to	 szansę.	 Stani-
sław	Kostka	dostrzegł	cel	swojego	
życia.	Wybrał	swoją	drogę	po	któ-
rej	poszedł	w	pełni	się	jej	poświę-
cając.	Kiedy	podjął	decyzję	czego	
chce,	jak	ma	wyglądać	jego	życie,	
wziął	 je	w	swoje	ręce.	Właśnie	w	
ten	sposób,	ze	świadomością	tego	
kim	 jest,	 jakie	 ma	 ograniczenia,	
wady	 i	 zalety	 był	 w	 stanie	 pod-
ciągnąć	 się	 w	 nauce,	 iść	 tysiące	
kilometrów	 za	 wytęsknionym	 po-
wołaniem,	aby	tam,	na	końcu	drogi	
wstąpić	do	zakonu.	Potrafimy	tak?	
Można	 by	 było	 powiedzieć,	 że	
młody	 Stanisław	 dużo	 ryzykował,	
sprzeciwiając	 się	 autorytetom	 ja-
kimi	 są	 rodzice,	 wychowawcy	
czy	 spowiednik.	 Nie	 powinniśmy	
tak	 robić.	 Wybierając	 jednak	 po-
między	wolą	przełożonych	a	wolą	
Boga,	 zdecydował,	 że	 powinien	
słuchać…Boga.	 Dlatego	 tak	 waż-
na	 jest	 świadomość	bycia	Bożym	
dzieckiem.	 Na	 przykładzie	 tego	
świętego	widać	 to	 bardzo	mocno.	
Uwierzył	w	Miłość,	a	Ona	dała	mu	
wiarę	 w	 siebie.	 To	 wiara	 czyniła,	
że	 ten	 młody	 człowiek	 szedł	 na-

przód,	bo	rozumiał,	że	Jego	życie	
ma	głębszy	 sens.	Niemowlę	musi	
być	pielęgnowane	przez	rodziców,	
młodemu	człowiekowi	wiary	w	to,	
że	 się	 uda	 dodaje	 otucha	mamy	 i	
taty,	 osobie	wierzącej	 siły	 na	 dro-
gę	 dodaje	 Ten,	 który	 nieustannie	
nam	błogosławi	–	Bóg.	Na	drodze	
do	klasztoru	pomimo	opuszczenia	
i	bólu	nigdy	nie	był	sam.	Zawsze	
był	z	Nim	Bóg,	któremu	zaufał.
Pomimo	takiej	zawziętości	i	uporu	
w	dążeniu	do	wyznaczonego	celu,	
Stanisław	 nigdy	 nie	 przesadził.	
Jesteśmy	w	stanie	wyczuć	w	jego	
biografii	 poczucie	 zbliżającej	
się	 śmierci.	 Mając	 przed	 sobą	
perspektywę	życia	w	umiłowanym	
i	 wytęsknionym	 tak	 bardzo	
powołaniu,	po	dostaniu	się	zakonu	
Jezuitów	mógł	osiągnąć	tak	wiele.	
Łatwo	jest	w	tym	miejscu	postawić	
popularne	dziś	pytanie:	„Dlaczego	
Bóg	 zabrał	 go	 tak	 wcześnie?”	
Stanisław	Kostka	 czuł	 jednak,	 że	
życie	przeżył	najlepiej	jak	mógł,	a	
to	nie	jego	wola	ma	się	wypełniać.	
Jakże	to	ważne,	aby	pośród	całego	
gonienia	za	czymś	dla	nas	ważnym,	
umieć	 się	 zatrzymać.	 Potrafić	 jak	
nasz	 święty	 powiedzieć:	 „Mam	
ufność	 w	 miłosierdziu	 Bożym	 i	
zgadzam	 się	 najzupełniej	 z	 wolą	
Bożą”.
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Decyzja,	 wytrwałość,	 wiara	 i	 uf-
ność	 –	 cztery	 cechy,	 które	 uczy-
niły	Stanisława	Kostkę	 świętym	 i	
szczęśliwym.	 Cztery	 cechy,	 które	
dzisiaj	 nam,	 młodym,	 mogą	 być	
drogowskazem,	 na	 naszych	 dro-
gach	 poszukiwania	 powołania.	
Tylko	 trzeba	 ruszyć.	 Jesteś	 goto-
wy?

KULT ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI W ARCHIDIECEZJI 

BIAŁOSTOCKIEJ

Rozmowa z ks. kan. Mirosławem 
Szepiotko - proboszczem parafii  
NMP Królowej Polski w Kopisku

al. Adrian Leśniewski: 
 -	Niech	będzie	pochwalony	
Jezus	Chrystus!	W	ostatnim	czasie	
coraz	 częściej	 podejmowana	
jest	 tematyka	 świętych	 –	 w	
sposób	 szczególny	 podkreśla	
się	 świadectwa	 ich	 życia.	 Choć	 
w	 znacznej	 mierze	 wielu	 z	 nas	
mieszka	 na	 terenie	 Archidiecezji	
Białostockiej,	 to	 jednak	 mało	
kto	 wie,	 że	 niektóre	 z	 parafii	
mają	 w	 posiadaniu	 cenne	
relikwie	 świętych.	 Jedną	 
z	parafii,	na	terenie	której	czczone	

są	 relikwie	 św.	 Stanisława	Kostki	
jest	parafia	w	Kopisku.

 ks. kan. Mirosławem Szepiotko
   -Tak,	 to	 prawda.	 Parafia	 NMP	
Królowej	Polski	w	Kopisku	została	
założona	w	1951	roku.	Poprzez	sta-
ranie	ówczesnego	proboszcza	i	za-
razem	budowniczego	Kościoła	–	ks.	
Władysława	Pilcickiego	do	parafii	
sprowadzone	 zostały	 relikwie	 św.	
Stanisława	Kostki,	które	pochodzą	 
z	 Kościoła	 św.	Andrzeja	 na	 Kwi-
rynale	 w	 Rzymie.	 Zostały	 na-
tomiast	 przywiezione	 do	 War-
szawy	 w	 1964	 roku	 przez	 kard.	
Stefana	 Wyszyńskiego.	 Gdy	
chodzi	 zaś	 o	 to,	 kto	 je	 odebrał	 
i	przywiózł	do	Kopiska	–	do	końca	
nie	 wiemy,	 ponieważ	 w	 między-
czasie	 zmarł	 ks.	Władysław	 Pilci-
cki.
 
 -	 Kopisk	 to	 niewielka	
parafia	 a	 nawet	 jedna	 z	 mniej-
szych	 na	 terenie	 Archidiecezji	
Białostockiej.	 Co	 można	 było-
by	 powiedzieć	 na	 temat	 rozwo-
ju	 parafii	 od	 tamtego	 czasu?	 
W	 sposób	 szczególny	 mam	 tu	 na	
myśli	kult	św.	Stanisława	Kostki.

	 -	 Mamy	 rok	 2018.	 Jest	
to	 rok	 mojej	 20-letniej	 posługi	
duszpasterskiej	 jako	 proboszcza	 
i	 zarazem	 kustosza	 relikwii	

al. Adrian Leśniewski
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św.	 Stanisława.	 W	 tym	 cza-
sie	 bardzo	 rozwinął	 się	 kult	 
św.	 Stanisława	 Kostki.	 Każdego	
roku	 po	 błogosławieństwo	 relik-
wiami	 przybywa	 duża	 ilość	 grup	
wśród	których	są:	dzieci,	młodzież	
a	 nawet	 dorośli.	 Prowadzę	 także	
dokumentację błogosławieństwa	
relikwiami	 św.	 Stanisława	Kostki.	
Od	1998	roku	do	tej	pory	do	Kopi-
ska	przybyły	593	grupy	zorganizo-
wane.,	z	których	łączna	liczba	piel-
grzymów	 wyniosła	 25	 850	 osób.	
Pośród	nich	było	12	biskupów	(w	
tym	4	spoza	Polski),	222	księży	oraz	
przedstawiciele	 32	 państw	 świata.	 

 -	 Rzeczywiście	 statysty-
ki	 robią	 swoje	 i	 pokazują,	 jak	 ta	
niewielka	 swym	 rozmiarem	 pa-
rafia	 cieszy	 się	 wyjątkowym	 kul-
tem	–	nawet	tym	na	szczeblu	poza	

narodowym.	 To	 bardzo	 piękne	
świadectwo	 troski,	 jaką	 Ksiądz	
proboszcz	 wkłada	 w	 troskę	 o	 od-
wiedzanie	 tego	miejsca	przez	piel-
grzymów.	 Jak	 zatem	 wyglądają	
obchody	dnia,	w	którym	patronuje	 
św.	Stanisław	Kostka?

	 -	18	września	każdego	roku	
o	 godz.	 17:00	 celebrowana	 jest	
uroczysta	 Msza	 Święta,	 na	 którą	
co	 roku	 przybywają	 różne	 grupy	
wraz	z	ich	kapłanami.	Następnie	po	
Eucharystii	 jest	czytana	 litania	do	
św.	 Stanisława	 Kostki	 połączona	
z	 uroczystym	 błogosławieństwem	
jego	relikwiami.	

 -	Czy	posiada	może	Ksiądz	
proboszcz	 adnotacje	 w	 jakich	
latach	 i	 jakie	 grupy	 miały	 okazję	
nawiedzić	 parafię	 NMP	Królowej	

Kościół	parafialny	NMP	Królowej	Polski	w	Kopisku
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Polski	 w	 Kopisku	 od	 tego	 czasu,	
kiedy	 pełni	 Ksiądz	 funkcję	 jej	
proboszcza?

	 -	Na	samym	początku	prag-
nę	 podkreślić,	 co	 myślę,	 że	 jest	
ważne,	 iż	 w	 Kopisku	 zatrzymu-
je	 się	 wrześniowa	 pielgrzymka	 z	
Czarnej	Białostockiej	do	Krypna.
Miejsce	 to,	 na	 którym	 sprawuję	
urząd	proboszcza	cieszy	się	 także	
szczególnym	 kultem	 przez:	 Sto-
warzyszenie	 Rodzin	 Katolickich,	
Rycerstwo	 Niepokalanej,	 Matu-
rzystów,	liczne	Grupy	Oazowe.
	 Chciałbym	 również	 przy	
tej	okazji	podzielić	się	niektórymi	
z	 grup,	 jakie	 od	momentu	 pełnie-
nia	mojego	urzędu	miałem	okazję	
przywitać.	W	2004	roku	gościłem	
zespół	 muzyczny	 „Gromada”	 z	
Litwy	oraz	Oazę	z	Kruszewa	i	Ka-
miennej	 Nowej	 (Oaza	 Dzieci	 Bo-
żych	i	Nowej	Drogi).	
W	 2005	 roku	 przybyła	 tu	 także	
pielgrzymka	 katechetów	 z	 całej	
archidiecezji.	 Byli	 tu	 także	 obec-
ni	 uczestnicy	 rajdu	 historycznego	
śladami	żołnierzy	Polski	podziem-
nej	 po	 Puszczy	 Knyszyńskiej.	 W	
tym	 samym	 roku	 ponownie	 na-
wiedził	 mnie	 zespół	 młodzieżo-
wy	 „Gromada”	 z	 Litwy	 oraz	 stu-
dencka	 grupa	 teatralna	 „Logos”,	
która	przybyła	tu	po	raz	pierwszy.	
Kolejną	grupą,	 jaka	nawiedziła	 to	

miejsce	 byli	 nauczyciele,	 którzy	
przybyli	 tu	 ze	 swoimi	 uczniami	
ze	Szwajcarii.	Warto	również	pod-
kreślić,	 iż	występował	 tu	 również	
Polski	chór	pokoju.	Swoją	wizytę	
złożyli	także	pracownicy	naukowi	
Katedry	 Geotechniki	 Politechniki	
Białostockiej.
	 Gdy	 chodzi	 o	 2007r.	 przy-
było	tu	5	biskupów,	a	Dyrekcja	La-
sów	 Państwowych	 zorganizowała	
tu	 rajd	 po	 Puszczy	 Knyszyńskiej.	
Miałem	również	okazję	gościć	Do-
mowy	 Kościół	 Archidiecezji	 Bia-
łostockiej	 –	 rodzinną	 gałąź	 ruchu	
Światło-Życie	w	liczbie	220	osób,	
a	następnie	Koło	Radia	Maryja.
	 Rok	 2008	 był	 czasem,	 w	
którym	 Kopisk	 odwiedzili	 Przed-
stawiciele	 VI	 Forum	 Oświaty	 po-
lonijnej	z	Niemiec,	Estonii,	Litwy,	
Białorusi,	 Grecji	 i	 Francji	 w	 licz-
bie	25	osób.
	 W	 2009	 roku	 gościłem	
Przedstawicieli	 wspólnoty	 „Duży	
Dom”	 z	Wrocławia	 i	 Francji.	 Na-
stępnie	Siostry	Misjonarki	Św.	Ro-
dziny,	Przewodników	PTTK,	Rajd	
Rowerowy	„ESKAPADA”,	
dalej	Rajd	historyczny	w	70	 rocz-
nicę	zbrodni	katyńskiej	zorganizo-
wany	 przez	 duszpasterstwo	 harce-
rzy	 w	 Białymstoku.	 Również	 do	
Kopiska	przybyło	Stowarzyszenie	
Emerytów	i	Rencistów.
	 Gdy	chodzi	o	2010	roku	to	
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w	dniu	4	września	po	raz	pierwszy		
w	 Kopisku	 zatrzymała	 się	 grupa	
pielgrzymów	 z	 Czarnej	 Biało-
stockiej	 do	Krypna.	 Zanim	miało	
miejsce	 Wydarzenie	 Euchary-
styczne	w	Sokółce	przybywały	 tu	
również	 dzieci	 pierwszokomunij-
ne.
	 W	 2011	 roku	 przybyli	
tu	 Artyści	 V	 Europejskiego	 Fe-
stiwalu	 Muzycznego	 -	 „Gloria”	 
z	 kameralnym	 zespołem	 „Ad	 li-
bitum”	z	Cieszyna.	Miałem	 także	
okazję	 gościć	 niepełnosprawnych	
z	 Białegostoku,	 myśliwych	 oraz	
Kurs	Alfa.
	 Rok	 2012	 był	 czasem,	 w	
którym	 Kopisk	 odwiedziło	 grono	
nauczycieli	 z	 XIV	 LO	 im.	 Stani-
sława	Staszica	w	Warszawie,
Rodziny	 Nazaretańskie,	 Liturgicz-

na	 Służba	 Ołtarza	 Archidiecezji	
Białostockiej	 w	 liczbie	 285	 osób	
(23	 kapłanów	 koncelebrowało),	
Duszpasterstwo	 Tradycji	 Łaciń-
skiej	oraz	Schola	Gregoriana	San-
cti	Casimiri.
	 W	 2013	 roku	 gościłem	
Uczestników	 V	 Ogólnopolskiej	
Olimpiady	Myśli	Jana	Pawła	II	ze	
wszystkich	województw	w	Polsce	
(obecnych	 było	 13	 duchownych	 –	
130	 osób),	 Siostry	 Eucharystki	 z	
Kleosina,	 Grupę	 Ezechiasz	 oraz	
Lektorów	z	Białegostoku.
Natomiast	w	2014	roku	przybył	tu	
zespół	muzyków	ze	Śląska	–	Sile-
sian	Singers.
 

Wnętrze	kościóła	NMP	Królowej	Polski	w	Kopisku



18

Gdy	 chodzi	 o	 2015	 rok,	 swoje	
spotkanie	w	Kopisku	miała	grupa	
Communione	 Liberatione,	 następ-
nie	nawiedzili	to	miejsce	Strażnicy	
Eucharystii	 	 	 z	 Choroszczy,	 mał-
żeństwa	 niesakramentalne	 oraz	
chór	katedralny.
	 Rok	 2016	 był	 czasem,	
kiedy	 do	 Kopiska	 udała	 się	
Wspólnota	 Przyjaciół	 Oblubień-
ca,	 Archidiecezjalne	 Wyższe	
Seminarium	 Duchowne	 w	 Bia-
łymstoku	 (pracownicy	 świeccy	 
w	 liczbie	 20	 osób),	 Civitas	 Chri-
stiana	z	Białegostoku,	Ministranci	

Liturgii	 Łacińskiej	 (26	 osób).	Od-
był	 się	 tutaj	 także	Katyński	 Rajd	
Harcerski,	 31.	 Międzynarodowy	
Zjazd	 Łagierników	 Żołnierzy	 Ar-
mii	 Krajowej,	 który	 przybył	 tu	 z	
chórem	„Tęcza”	działającym	przy	
Związku	 Polaków	 na	 Białorusi	
–	 oddział	 Mińsk.	 Wśród	 pielgrzy-
mów	do	 tego	miejsca	 znaleźli	 się	
także	 członkowie	 Towarzystwa	
Przyjaciół	 Wilna	 i	 Wileńszczy-
zny,	 Księża	 Jezuici	 z	 Wietnamu,	
Tanzanii,	 Egiptu	 i	 wyspy	 Mauri-
tius	 oraz	 Strażacy	 PSP	 z	 Białe-
gostoku,	 Stowarzyszenie	 Rodzin	
Abstynenckich	 „Przymierze”	 z	
Białegostoku	 oraz	 bibliotekarzy	
powiatu	 białostockiego.	 Miałem	
okazję	 również	 gościć	 Pielgrzym-
kę	 z	 Rockville	 (USA)	 w	 ramach	
Światowych	Dni	Młodzieży	z	mło-
dzieżą	z	ich	diecezji,	wśród	której	
znalazło	 się	 aż	 trzech	 biskupów: 
Ks.	bp	Andrzej	Jerzy	Zglejszewski, 
Ks.	 bp	 Nelson	 Jesus	 Perez, 
Ks.	bp	Robert	John	Brennan.
	 W	 2017	 roku	 do	 Kopiska	
przybyła	aktorka	Teresa	Lipowska	
oraz	 Wspólnota	 Życia	 Chrześci-
jańskiego	z	Białegostoku.

	 -	Jak	widać	są	 to	 tylko	po-
szczególne	 grupy,	 które	 nawiedzi-
ły	 to	 miejsce.	 Imponujące	 jest	 w	
jak	 szybkim	 tempie	 rozchodzi	 się								

Relikwie	św.	Stanisława	Kostki
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informacja	 o	 tym	 miejscu	 i	 jak	
wiele	pielgrzymów	wyjeżdża	z	Ko-
piska	 z	 rychłą	 nadzieją	 kolejnego	
przyjazdu.	 Czy	 zechciałby	 Ksiądz	
proboszcz	zachęcić	czytelników	do	
odwiedzenia	swojej	parafii?
 
										-	Oczywiście.	Wymienione	
przykłady	 to	 tylko	 niektóre	
spośród	 tych,	 które	 są	 zapisane	 
w	 prowadzonej	 przeze	 mnie	
dokumentacji.	 Jest	 ich	 dużo	
więcej.	 Mogę	 również	 dodać,	 iż	
większość	z	 tych	przybywających	
do	Kopiska	grup,	oprócz	modlitwy	
w	Kościele	organizowała	 również	
spotkania	przy	ognisku.	Natomiast	
gdy	 chodzi	 o	 małżonków	 każda	
z	 przybyłych	 tu	 par	 otrzymała	
błogosławieństwo	 relikwiami	 św.	
Stanisława	 Kostki.	 Miejsce	 to	
posiada	 swój	 specyficzny	 urok	 –	
kto	 jeszcze	 nie	 był	 to	 serdecznie	
zapraszam.

 

MŁODZI - PRZYSZŁOŚĆ 
KOŚCIOŁA I ŚWIATA

	 Ojciec	 Święty	 Franciszek	
udzielając	ostatniego	książkowego	
wywiadu	w	rozmowie	z	Thomasem	
Leoncinim	 dotyczącej	 przyszłości	
Kościoła	 stwierdził,	 że	 „Bóg	 jest	
młody,	 jest	 zawsze	 nowy”.	 Zaś	
poproszony	o	zdefiniowanie	słowa	
„młodość”,	 stwierdził,	 że	 coś	
takiego	jak	młodość	nie	istnieje.	To	
jedynie	pojęcie.	Istnieją	za	to	ludzie	
młodzi,	 wyrzuceni	 na	 margines	
współczesnego	 świata,	 porzuceni	
z	 ich	 potrzebami,	 wizjami	 i	
ideałami.	 Świat	 jednak	 zapomina,	
że	 Bóg	 jest	 z	 tej	 samej	 gliny	 co	
ludzie	 młodzi,	 a	 ludzie	 młodzi	
posiadają	wiele	wspólnych	cech	z	
Bogiem.	 To	 papieskie	 przesłanie	
i	 zaplanowany	 Synod	 Młodych	
uwypuklają	 nam	 wyraźnie	 co	
Duch	 mówi	 do	 współczesnego	
Kościoła:	odnajdź	 swoją	młodość,	
w	 niej	 odkryj	 swoją	 przyszłość,	
swoją	i	świata.	

ks. Tomasz Mnich
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Młodzi prorocy

	 	 	 	 Co	 charakteryzuje	 biblijnego	
proroka?	Ma	misje,	 jest	w	drodze	
ku	 jej	 wypełnieniu.	 Patrzy	 z	
nadzieją	 w	 przyszłość.	 Powyższe	
cechy	 charakteryzują	 także	
współczesnego	młodego	człowieka.	
Nastolatek,	co	potwierdzą	wszyscy	
rodzice,	 nie	 jest	 ani	 tu,	 ani	 tam.	
On	 zawsze	 jest	 w	 drodze,	 w	
podróży,	w	ruchu.	Ma	misję.	Jego	
dynamizm	 przenika	 otoczenie	 i	
ludzi,	z	którymi	się	spotyka.	Kim	
jest	jednak	młody	prorok?	To	ktoś,	
kto	 podobnie	 jak	 dorosły,	 chodzi	
na	 dwóch	 nogach,	 ale	 nie	 boi	
się	 mieć	 jednak	 jedną	 nogę	 stale	
wysuniętą	 do	 przodu,	 gotową,	 by	
wyruszyć	 w	 nieznane.	 Dlatego	
Kościół	potrzebuje	ludzi	młodych,	
którzy	swoim	entuzjazmem	wiary	
i	nadziei	będą	wsłuchiwali	się	w	to,	
co	mówi	Duch	do	Kościoła,	będą	
się	otwarcie	tym	dzielili	i	budowali	
relacje	międzyludzkie	i	z	Bogiem.	

	 Doświadczamy	 tego	 we	
współczesnym	 Kościele:	 młodzi	
prorocy	 chętnie	 angażują	 się	 w	
wiele	 wspólnot:	 Ruch	 Światło-
Życie,	 Przyjaciele	 Oblubieńca,	
Ezechiasz;	 czynią	 glebę	 wokół	
siebie	żyzną	i	gotową	na	przyjęcie	
Słowa.	 Dlatego	 ludzie	 dorośli	

nierzadko	 powinni	 prosić	 o	
wybaczenie	 ludzi	 młodych,	 za	
nietraktowanie	 ich	 poważnie.	
Przypomina	 o	 tym	 Papież	
w	 przywołanym	 wywiadzie.	
Kościół	 dorosłych	 jest	 podobny	
często	 do	 już	 ukształtowanej	 i	
zinstytucjonalizowanej	 gminy	
Kościoła	 pierwszych	 wieków.	
Tymczasem	 Kościół	 młodych	
zazwyczaj	 przypomina	 pierwotną	
wspólnotę	apostolską,	z	jej	zapałem	
i	 pomysłami,	 ale	 i	 niepokojem,	
które	 nierzadko	 wzbudza	 w	
otoczeniu.	 Dlatego	 z	 nadzieją	
patrzmy	 na	 młodych	 proroków	
wokół	nas	–	oni	są	jutrem	Kościoła,	
to	 nimi	 Pan	 wkrótce	 się	 posłuży	
do	 swoich	 wielkich	 dzieł.	 To	
autentycznie	 prorocy!	 Ile	 to	 razy	
młodzi	 proszą	 nas	 abyśmy	 ich	
usłyszeli	i	buntują	się,	kiedy	to	się	
nie	dzieje.	A	mamy	z	tym	problem,	
ponieważ	 nie	 podejmujemy	
wystarczającego	wysiłku	 z	 naszej	
strony:	 my	 też	 musimy	 podnieść	
nogę	 i	 zrobić	 krok	 do	 przodu,	
spotkać	się	w	drodze,	 tak	jak	Pan	
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z	uczniami	w	drodze	do	Emaus.	

Odkryć w sobie proroka

	 	 Ów	 misja	 prorocka	 młodych	
ludzi	 nie	 bierze	 się	 znikąd.	
Bo	 chociaż	 naturalna	 jest	 w	
młodych	 chęć	 pozostawienia	
po	 sobie	 śladu,	 uczynienia	 w	
życiu	 czegoś	 niesamowitego,	
to	 jednak	 środowisko	 życia	
ma	 fundamentalny	 wpływ	 na	
odkrycie	przez	młodego	człowieka	
jego	 misji.	 Bardzo	 istotnym	
środowiskiem	 jest	 rodzina.	 Jeżeli	
młody	 człowiek	 wzrasta	 w	
niej	 stłamszony	 w	 schematy	 i	
przymuszony	 do	 respektowania	
wizji	 rodzica,	 nie	 jest	 w	 stanie	
zapuścić	swoich	korzeni,	w	własny,	
zindywidualizowany	 i	 zgodny									
z	misją	zapisaną	w	sercu	sposób.	A	
kiedy	 patrzymy	 na	 piękne	 kwiaty	
na	 łące	nie	możemy	nie	pamiętać	
o	 tym,	 że	 ich	 blask	 jest	 możliwy	
tylko	 dzięki	 korzeniom,	 które	
zapuściły.	

	 	 	Współczesny	 rodzic	 nie	 może	
zapominać	o	tym,	że	jego	podstawą	
rolą	jest	towarzyszenie	synowi,	czy	
córce	na	drodze	odkrywania	misji,	
powołania.	Tylko	w	 ten	delikatny	
sposób	 bycia	 towarzyszem	 w	
życiowej	 wędrówce	 spowoduje,	
że	 będzie	 możliwa	 do	 realizacji	

papieska	 rewolucja	 czułości	 w	
której	syn,	czy	córka	odkryje	to,	że	
nie	 jest	 niepotrzebnym	 trybikiem	
w	 mechanizmie	 świata,	 ale	 jest	
kimś	 najważniejszym,	 za	 kogo	
Bóg	 oddał	 życie	 i	 teraz	 wzywa	
do	 misji.	 Rewolucja	 czułości	
łamie	 sztuczne	 schematy,	 burzy	
niepotrzebne	bariery	i	zapomina	o	
takich,	czy	innych	hierarchiach:	w	
obliczu	tego,	że	zarówno	i	Ty	i	Ja	
jesteśmy	 umiłowanym	 dzieckiem	
Boga.	 To	 właśnie	 ta	 rewolucja	
pozwala	 młodemu	 człowiekowi	
marzyć,	 a	 marzenia	 są	 śpiewem	
przyszłości.	To	dzięki	 im	 i	 dzięki	
nadziei	 młody	 człowiek	 odkrywa	
swoją	misję	 proroka	 i	miejsce,	w	
którym	może	pozostawić	swój	ślad	
i	który	to	ślad	pozostanie	trwały.

Bóg obecny przez i w młodych

	 Na	samym	początku	wspo-
mnieliśmy	papieskie	przesłanie,	że	
Bóg	jest	z	tej	samej	gliny	co	ludzie	
młodzi,	a	 ludzie	młodzi	posiadają	
wiele	 wspólnych	 cech	 z	 Bogiem.	
To	 nie	 jest	 jedynie	 slogan.	 Naj-
bardziej	 charakterystyczne	 cechy	
ludzi	 młodych	 są	 Jego	 cechami.	
Bóg	 jest	 młody,	 bo	 „wszystko	
czyni	 nowe”	 (Ap	 21,	 5),	 nie	 boi	
się	 zburzyć	 tego,	 co	 trzeba	 i	 zbu-
dować	na	nowo,	nie	boi	się	kształ-
tować	przyszłości,	bo	wie,	że	 jest	
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ona	 wypełniona	 nadzieją.	 Ludzie	
młodzi	 często	 zdumiewają	 doro-
słych	 swoją	 odwagą	 i	 męstwem.	
I	 Bóg	 lubi	 zdumiewać	 się	 swoim	
stworzeniem,	zdumiewać	się	„Tak”	
Maryi	czy	zdumiewać	się	bezsłow-
nym	posłuszeństwem	Józefa.	Bóg	
jest	 marzycielem,	 tak	 jak	 ludzie	
młodzi	marzą	 i	 inspirują	 się	 wza-
jemnie.	 	Marzą	 by	 być	 kimś,	ma-
rzą,	 by	 coś	 znaczyć.	 I	 odkrywają,	
te	same	mechanizmy,	które	działa-
ją	w	Bogu:	że	najwięcej	znaczy	się	
wówczas,	gdy	jest	się	jak	chleb	eu-
charystyczny,	które	 łamany	karmi	
rzesze	i	nigdy	go	dla	braci	i	sióstr	
nie	brakuje.	I	łamią	siebie	samych	
w	 wolontariatach	 i	 przeróżnych	
akcjach.	Pozornie	nic	nie	znacząca	
kruszyna	chleba,	która	zmienia	ob-
licze	świata.		

	 	 	 Młodzi	 mają	 misję	 we	
współczesnym	świecie,	w	Kościele.	
Trzeba	 im	 jednak	 pozwolić	
prorokować,	usłyszeć	ich	prorocki	
głos.	 Pozwolić	 ubrudzić	 im	 stopy	
na	 drodze	 realizacji	 misji,	 w	
dotarciu	 do	 adresatów	 proroctwa.	
A	gdy	młody	człowiek,	z	brudnymi	
stopami	 od	 wędrówki,	 stanie	
przede	 mną	 by	 mi	 powiedzieć	 o	
moim	pogubieniu,	 o	 tym,	 że	Bóg	
mnie	 szuka,	 ale	 nie	 tam,	 gdzie	 ja	
szukam	Go,	obym	miał	odwagę	w	
duchu	 	wdzięczności	 te	 stopy	mu	

ucałować.	

	 	 	 	Zbliżający	się	Synod	Młodych	
będzie	okazją	do	odnowienia	obli-
cza	młodego	Kościoła,	do	usłysze-
nia	 prorockiego	 głosu	 ludzi	 mło-
dych.	Oby	Kościół	był	gotowy	na	
ich	 głos.	 Był	 otwarty	 na	 ich	 głos	
i	 rozpoznał	 w	 nim	 oblicze	 Boga.	
Boga,	 który	 jest	 młody.	 Kreatyw-
ność	 i	 odwagę	 ludzi	 młodych	 od	
mądrości	 i	 doświadczenia	 star-
szych	dzielą	jedynie	lata.	To	czysto	
ludzka	 odległość.	Ale	 zanim	 wie-
dza	 i	 doświadczenie	 się	 pojawią,	
muszą	 być	 poprzedzone	 proroczą	
odwagą	młodych.	 Oby	 zbliżający	
się	Synod	pobudził	w	młodych	lu-
dziach	proroczego	ducha	odwagi	i	
męstwa	 do	 odnalezienia	 ich	misji	
w	Kościele	 i	świecie.	Misji,	która	
stanie	 się	 wschodem	 słońca	 przy-
szłości	Kościoła.
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DUSZPASTERSTWO 
MŁODZIEŻY 

W  ARCHIDIECEZJI
BIAŁOSTOCKIEJ

	 Duszpasterstwo	Młodzieży	
w	naszej	Archidiecezji	 istnieje	od	
początku	 jej	 powstania.	 Funkcje	
duszpasterzy	 młodzieży	 pełnili	
kolejno	w	tym	okresie	ks.	Andrzej	
Tałałaj,	 ks.	Wojciech	Wojtach,	 ks.	
Tomasz	 Małyszko	 i	 obecnie	 ks.	
Rafał	Arciszewski.	Na	przestrzeni	
lat	 zmieniał	 się	 i	 rozwijał	 zakres	
działalności	Duszpasterstwa.	

	 Funkcja	 Duszpasterza	
Młodzieży	 w	 Archidiecezji	 od	
początku	 łączyła	 się	 z	 funkcją	
Moderatora	 Diecezjalnego	 Ru-
chu	 Światło-Życie	 i	 Koordynato-
ra	 przygotowań	 do	 Światowych	
Dni	 Młodzieży.	 Do	 czasów	 ks.	
Wojciecha	 Wojtacha,	 duszpasterz	
młodzieży	był	również	opiekunem				
Liturgicznej	Służby	Ołtarza.	

	 Biorąc	pod	uwagę	cały	rok	
duszpasterski	 do	 zadań	 duszpa-
sterstwa	 młodzieży	 należało	 zor-
ganizowanie	 i	 przeprowadzenie	
różnych	 wydarzeń	 diecezjalnych	
adresowanych	 do	 młodych.	 W	
miarę	upływu	kolejnych	lat	niektó-
re	wydarzenia	przybrały	charakter	
cykliczny,	inne	pojawiły	się	dopie-
ro	na	przełomie	2012	i	2013	roku	
oraz	 są	 realizowane	 do	 dziś.	 Od	
jesieni	2013	 roku	Duszpasterstwo	
Młodzieży	 przybrało	 nazwę	 „Be-
tania”-	 z	 racji	 na	 znaczący	udział	
młodych	 w	 wolontariacie	 Świato-
wych	Dni	Młodzieży,	 który	w	na-
szej	Archidiecezji	 przybrał	nazwę	
tej	biblijnej	miejscowości.
Wydarzenia,	 za	 które	 odpowiada	
Duszpasterstwo	Młodzieży:
 
 „Dzień	u	Mamy”	–	listopadowe	
spotkanie	młodzieży	w	ramach	
Nowenny	ku	czci	Matki	Bożej	
Miłosierdzia
 
 

ks. Rafał Arciszewski
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	-	prowadzenie	punktu	przygo-
towań	i	organizacja	wyjazdu	na	
Europejskie	Spotkania	Młodych	
Taize	na	przełomie	roku
 
	-	udział	w	Krajowym	Forum	
Duszpasterstwa	Młodzieży	(luty)
 
	-	Światowy	Dzień	Młodzieży	w	
wymiarze	diecezjalnym	w	Nie-
dzielę	Palmową
 
	-	pielgrzymka	Bierzmowanych	do	
Suchowoli	
 
	-	wyjazd	na	Lednickie	Spotkania	
Młodych	(I	sobota	czerwca)
 
	-	przygotowanie	i	organizacja	
wyjazdu	na	Światowe	Dni	Mło-
dzieży	–	wymiar	międzynarodowy
 
	-	pielgrzymka	Maturzystów	na	
Jasną	Górę	(październik)

	 Szczególnym	 wydarze-
niem,	które	wpisało	 się	w	działal-
ność	 Duszpasterstwa	 Młodzieży	
Betania	 stały	 się	 Światowe	 Dni	
Młodzieży	 w	 Krakowie.	 Trzylet-
ni	 okres	 przygotowań	 pozwolił	
szerzej	 zaangażować	 się	 w	 ży-
cie	 Kościoła.	 Młodzi	 mieli	 szan-
sę	 przekonać	 się,	 że	 w	 Kościele	
mogą	 wykorzystywać	 nie	 tylko	
swoje	talenty	muzyczne,	ale	także	

zmysł	 organizacyjny,	 logistycz-
ny	 czy	 znajomość	 języków	 ob-
cych.	 Powstało	 dziesięć	 sekcji,	w																																																	
których	 młodzież	 spotykała	 się	 i	
realizowała	 różne	 zadania	 przez	
cały	 okres	 przygotowań,	 a	 także	
formowała	 się	 duchowo.	 Peregry-
nacja	 symboli	 Światowych	 Dni	
Młodzieży	 –	 Krzyża	 oraz	 Ikony	
Salus	 Populi	 Romani	 –	 w	 lipcu	
2015	 roku	 sprawiła,	 że	wielu	 die-
cezjan	przy	okazji	wizyt	w	ich	pa-
rafii	dowiedziało	się	o	działalności	
Duszpasterstwa	 Młodzieży	 oraz	
miała	 szansę,	 by	 zmobilizować	
swoje	parafie	do	podjęcia	konkret-
nej	formacji	młodych.

	 Duszpasterstwo	 połączyło	
wolontariuszy	 z	 wielu	 wspólnot	
Archidiecezji,	 a	 także	 przyjęło	
młodzież	nienależącą	do	grup	 for-
macyjnych,	która	po	raz	pierwszy	
bliżej	 zaangażowała	 się	 w	 życie	
Kościoła.	 	 Czas	 poprzedzający	
ŚDM	przysporzył	Duszpasterstwu	
najwięcej	 nowych	 członków,	 z	
których	 część	 wykorzystuje	 swój	
zapał	 do	 pracy	 po	 dzień	 dzisiej-
szy.	
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Z MŁODZIEŻY WZIĘTY, 
DO WSZYSTKICH 

POSŁANY – ŚWIADECTWO 
ALUMNA

Wzięty? Skąd? 
 
	 Kościół,	religia,	czy	życie	z	
Panem	Bogiem	od	małego	nie	były	
mi	 obce.	 Wychowywałem	 się	 w	
religijnej	 i	 praktykującej	 rodzinie.	
Sporą	 część	 swojego	 dzieciństwa	
spędziłem	w	Kościele,	uczestnicząc	
gorliwie	 w	 Liturgicznej	 Służbie	
Ołtarza.	 Szkołę	 gimnazjalną	 oraz	
średnią	 ukończyłem	 w	 Zespole	
Szkół	 Katolickich.	 Był	 to	 dobry	
czas,	 okazja	 do	 poznania	 Boga	
i	 Kościoła.	 Na	 mojej	 drodze	
niejednokrotnie	 spotykałem	
wiele	 osób,	 które	 przekazywały	
mi	 wiarę.	 Nie	 sposób	 pominąć	
moich	 rodziców	 i	 dziadków,	
którzy	 z	 miłością	 uczyli	 mnie	
wiary.	 Poznałem	 wielu	 kapłanów,	
którzy	 przygotowywali	 mnie	 do	
patrzenia	na	Kościół	z	szacunkiem.		
Tak	 właśnie	 wyglądało	 moje	
środowisko,	które	było	i	jest	bliskie	
memu	 sercu.	 Jednak	 istniała	 też	
druga	strona	medalu.	

   

„Jakie plany po maturze?”
„Jaki pomysł na życie?” 

„Czym chcesz się zajmować?” 

	 Z	takimi	i	podobnymi	pyta-
niami	zetknąłem	się,	gdy	nadszedł	
czas	 podejmowania	 poważnych	
decyzji	i	wyborów.	Odpowiedzi	na	
powyższe	 pytania	 dla	 niektórych	
były	proste,	dla	innych	zaś	nie	do	
końca.	Po	maturze	nie	byłem	świa-
domy	 do	 czego	 chcę	 dążyć.	 Tak	
naprawdę	 do	 ostatniej	 chwili	 nie	
wiedziałem,	co	mam	robić	 i	 jakie	
studia	 rozpocząć.	 Gdy	 już	 pierw-
sza	 decyzja	 wyboru	 kierunku	 stu-
diów	 została	 podjęta,	 nadszedł	
czas	na	kolejne	i	wcale	nie	łatwiej-
sze	wybory	życiowe.	Po	ukończe-
niu	 liceum,	 dostałem	 się	 na	 Poli-
technikę	 Białostocką.	 Jednak	 od	
początku	nie	odnajdywałem	się	w	
nowym	 otoczeniu.	Mimo	 to	 poja-
wił	 się	 „jakiś”	 pomysł	 na	 siebie.	
Ukończenie	 studiów,	 znalezienie	
pracy,	a	po	drodze	rozważałem	za-
łożenie	rodziny.
 

Wzięty przez kogo?

	 „Bóg	 nie	 należy	 dziś	 do	
rzeczy	 pilnych.	 Myślimy	 i	 mówi-
my,	 że	 sprawy	Boże	mogą	 pocze-
kać.	A	przecież	 to	On	jest	sprawą	

Świadectwo alumna
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najważniejszą,	Jednym,	który	
w	 ostatecznym	 rozrachunku	 jest	
naprawdę	ważny”.	

						Myśl	o	powołaniu	kapłańskim	
pojawiała	 się	 nie	 raz,	 ale	 wtedy	
powtarzałem	 sobie:	 „to	 nie	 dla	
mnie,	chcę	być	kimś	innym”.	Głos	
Jezusa	przez	cały	czas	był	bardzo	
delikatny,	do	niczego	nie	zmuszał,	
a	 raczej	 zachęcał.	 Podczas	
studiów	w	głębi	serca	było	ukryte	
pragnienie	 i	 chęć	 odpowiedzi	 na	
kierowane	 do	 mnie	 zaproszenie.	
W	 tamtym	 czasie	 doświadczałem	
mieszanych	uczuć.	Z	jednej	strony	
ciągle	 odczuwałem	 niepokój	 i	
lęk	 przed	 nieznanym.	 Z	 drugiej	
strony	 nieustannie	 odzywało	 się	
pragnienie	 podążania,	 za	 Tym,	
który	wzywa.	W	moim	przypadku	
nie	 było	 jakiegoś	 przełomowego	
momentu,	 który	 ostatecznie	
wpłynął	 na	 decyzję	 wstąpienia	
do	 seminarium.	 Bóg	 stopniowo,	
małymi	 krokami	 pokazywał	 mi	
za	 pomocą	 ludzi,	 doświadczeń	 i	
sytuacji	 początek	 pięknej	 drogi.	
Niejednokrotnie	 zastanawiałem	
się,	 czy	 to	 naprawdę	 jest	
powołanie,	 czy	 to	 rzeczywiście	
Bóg	 mnie	 powołuje.	 Obroniłem	
tytuł	 inżyniera	 i	 nadszedł	 czas	
na	 zmiany	 w	 moim	 życiu.	
Ostateczną	 decyzję	 wstąpienia	
do	 seminarium	podjąłem	podczas	

rekolekcji	 powołaniowych,	 które	
organizowane	 były	 przez	 nasze	
seminarium.	

Wzięty dla kogo?

Właśnie	 wtedy	 zrozumiałem,	 że	
Bóg	 przygotował	 mi	 inną	 drogę.	
Różniła	 się	 ona	 od	 tej,	 którą	 sam	
zaplanowałem.	 Rozeznałem,	 że	
tak	 naprawdę	 jestem	Mu	 potrzeb-
ny.	 Jestem	wdzięczny	Panu	Bogu,	
że	doprowadził	mnie	do	miejsca,	w	
którym	obecnie	się	znajduję.	Jesz-
cze	 nie	 tak	 dawno,	 powtarzałem,	
że	 „chcę	być	kimś	 innym”.	Teraz	
bycie	„kimś”	nabrało	sensu	dzięki	
Chrystusowi,	 ponieważ	 właśnie	
On	ma	moc	wypełnić	miejsca,	któ-
re	wcześniej	 były	 niedookreślone.	
Ogromną	radość	daje	mi	niesienie	
Chrystusa	 innym.	 W	 codziennej	
formacji	 mam	 możliwość	 odwie-
dzania	 chorych	 czy	 też	 dzieci	 z	
domów	 dziecka.	 Wszyscy	 potrze-
bujący	 są	 odbiorcami	Bożej	miło-
ści,	której	mogę	być	pośrednikiem.	
Każdego	 dnia	 uczę	 się	 modlitwy,	
która	 jest	 oddaniem	 się	 w	 ręce	
Boga,	do	Jego	dyspozycji	i	słucha-
niem	Jego	głosu	w	głębi	serca.	
„Bóg	ma	większą	rękę:	daje	więcej	
niż	się	człowiek	spodziewa”.	
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„My, którzy poświęciliśmy się Bogu, 
nie straciliśmy niczego”

KSIĘŻA NEOPREZBITERZY 
2018  

O SOBIE…
 
	 W	 dniu	 26	 maja	 bieżące-
go	 roku,	 w	 parafii	 katedralnej	 pw.	
Wniebowzięcia	 NMP	 w	 Białymsto-
ku,	 JE	ks.	abp	Tadeusz	Wojda,	Me-
tropolita	 Białostocki	 udzielił	 świę-
ceń	 kapłańskich	 sześciu	 diakonom.	
Poniżej	 zamieszczamy	 sylwetki	 no-
wych	kapłanów	Archidiecezji	Biało-
stockiej.

ks. Radosław Backiel
 
	 Pochodzę	z	parafii	pw.	NMP	
Matki	Kościoła	w	Białymstoku.	Po	
komunii	 świętej	 wstąpiłem	 do	 gru-
py	 ministrantów	 rodzinnej	 parafii.	
Ukończyłem	 Zespół	 Szkół	 Handlo-
wo-Ekonomicznych.	 Interesuje	 się	
liturgią	 Kościoła,	 a	 zwłaszcza	 jej	
starożytnym	 rytem.	 Ponadto	 fascy-
nują	 mnie	 dzieła	 Ojców	 Kościoła	

oraz	ich	historia.	Interesuje	się	piłka	
nożną	i	od	wielu	lat	jestem	kibicem	
naszego	lokalnego	klubu	Jagiellonii.

ks. Karol Kajetan Godlewski

	 	 	 	 	 Urodziłem	 się	 w	 Uroczystość	
Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa,	
18	czerwca	1993	r.	w	Sokółce.	Przez	
pierwsze	 dwadzieścia	 lat	 życia	
mieszkałem	 na	 terenie	 parafii	 pod	
wezwaniem	 tegoż	 Najświętszego	
Serca	 Jezusa	 w	 Białymstoku,	 skąd	
też	bezpośrednio	po	maturze	zdanej	
w	 I	 LO	w	Białymstoku	 poszedłem	
do	 seminarium.	 W	 trakcie	 pierw-
szego	 roku	 studiów	 seminaryjnych	
zamieszkałem	na	 terenie	 parafii	 ka-
tedralnej.	
Tytuł	magistra	uzyskałem	na	podsta-
wie	 rozprawy	 pt.	 „Duchowo-uzdro-
wieńczy	 sens	 odpustów	w	 polskiej	
literaturze	posoborowej”	pisanej	na	
seminarium	 naukowym	 z	 teologii	
duchowości.
	 Moim	 kapłańskim	 zawoła-
niem	 uczyniłem	 słowa	 z	 „Traktatu	
o	 Prawdziwym	 Nabożeństwie	 do	
NMP”	św.	Ludwika	G.	de	Montfort	

Neoprezbiterzy 2018
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„Totus	Tuus!	-	Cały	Twój!”,	
adresując	 je	 do	 Jezusa	 Chrystusa,	
Jego	 Niepokalanej	 Matki	 Maryi	 i	
Jego	 Oblubienicy	 -	 Kościoła	 Świę-
tego.
	 Bardzo	 mi	 bliski	 papież	
Franciszek	 powiedział	 kiedyś,	 że	
„przebaczanie	to	hobby	Pana	Boga”.	
Po	pierwszych	dniach	pracy	kapłań-
skiej	 odkrywam,	 że	 -	w	myśl	 słów	
Ojca	 Świętego	 -	 mamy	 z	 Bogiem	
wspólną	 „pasję”,	 bo	 najbardziej	
zachwyca	 i	 pociąga	 mnie	 posługa	
przebaczania	grzechów	w	konfesjo-
nale.

ks. Gaweł Korzeniecki
 
	 Pochodzę	 z	 Białegostoku	 i	
chociaż	 chrzest	 przyjąłem	 w	 para-
fii	 św.	Rocha	 to	większość	mojego	
życia	 spędziłem	 na	 terenie	 parafii	
Najświętszego	 Serca	 Jezusa.	 Przed	
wstąpieniem	 do	 seminarium	 ukoń-
czyłem	I	LO	w	Białymstoku,	gdzie	
najchętniej	uczyłem	się	geografii.	
Moje	 powołanie	 dojrzewało	 m.in.	
dzięki	 uczestnictwu	 we	 wspólno-
tach:	 ministranckiej	 i	 oazowej,	 do	

których	 należałem	 już	 od	 szkoły	
podstawowej.	 Studia	 seminaryjne	
ukończyłem	 broniąc	 pracy	 magi-
sterskiej,	która	traktowała	o	Słowie	
Bożym	w	nauczaniu	Ojców	Kościo-
ła.	
	 Wielką	 radością	 jest	 dla	
mnie	 spotkanie	 z	 drugim	 człowie-
kiem,	szczególnie	wtedy,	gdy	mogę	
poprowadzić	go	do	Boga.	Do	moich	
zainteresowań	należy	sport,	 zwłasz-
cza	piłka	nożna,	w	którą	lubię	grać,	
ale	też	oglądać.

ks. Tomasz Mnich
 
	 Wychowałem	 się	 w	 dwóch	
wspólnotach:	Ruchu	Światło-Życie	i	
Liturgicznej	Służbie	Ołtarza.	Jestem	
dumnym	 absolwentem	 Zespołu	
Szkół	Katolickich	 im.	Matki	Bożej	
Miłosierdzia	 w	 Białymstoku.	Moją	
pasją	jest	teologia	liturgii,	stąd	także	
duchowość	 liturgiczna	 która	 mnie	
kształtuje.	 Na	 co	 dzień	 interesuje	
się	kinematografią	i	dobrą	książką	z	
dziedziny	fantastyki,	sci-fi	i	kosmo-
logii.
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ks. Kamil Przymierski 

	 Czwarte	 i	 najmłodsze	 dzie-
cko	w	rodzinie.	Ukończyłem	IV	LO	
w	 Białymstoku	 o	 profilu	 politech-
niczno-informatycznym.	 Jako	 dzie-
cko	mówiłem	że	będę	papieżem	jed-
nak	myśl	 o	 powołaniu	 zrodziła	 się	
w	 szkole	 średniej.	 W	 seminarium	
pełniąc	 różne	 funkcje	 najbardziej	
doceniam	 bycie	 seniorem.	 Troska	
o	 drugiego	 człowieka	 jest	 tym	 co	
przynosi	najwięcej	radości.
	 	 	 	 Podczas	mojej	 formacji	 semina-
ryjnej	 co	 roku	 pielgrzymowałem	
pieszo	 na	 Jasną	 Górę.,	 Przez	 dwa	
tygodnie	 pod	 okiem	 NMP	 zawsze	
zbierałem	 siły	 do	 dalszego	 krocze-
nia	ku	Chrystusowi.	Mam	nadzieję,	
że	 i	w	 kapłaństwie	 uda	 się	 jeszcze	
nie	raz	wyjść	na	pielgrzymi	szlak.

ks. Damian Silwonik

	 Pochodzę	 z	 parafii	 NMP	 z	
Guadalupe,	 a	 pierwsze	 sakramen-
ty	 przyjąłem	w	parafii	 św.	 Jadwigi,	
gdzie	byłem	na	początku	ministran-
tem	 i	 należałem	do	Ruchu	Światło	
Życie.	Ukończyłem	 IX	LO,	po	któ-
rym	wstąpiłem	do	Wyższego	Archi-
diecezjalnego	 Wyższego	 Semina-
rium	Duchownego	w	Białymstoku.	

Księża neoprezbiterzy zostali 
skierowani do następujących 

parafii: 

-	Ks.	Radosław	Backiel	do	parafii	
pw.	Opatrzności	Bożej	w	Michałowie
-	ks.	Karol	Kajetan	Godlewski	do	parafii	
pw.	Znalezienia	i	Podwyższenia	Krzyża	
w	Korycinie
-	ks.	Gaweł	Korzeniecki	do	parafii	
pw.	Matki	Bożej	Częstochowskiej	i	św.	
Kazimierza	w	Mońkach
-	ks.	Tomasz	Mnich	do	parafii	pw.	Naj-
świętszego	 Ciała	 i	 Krwi	 Chrystusa	 w	
Sokółce
-	 ks.	 Kamil	 Przymierski	 do	 parafii	 pw.	
św.	Jana	Chrzciciela	i	św.	Szczepana	w	
Choroszczy
-	 ks.	 Damian	 Silwonik	 do	 parafii	 pw.	
Świętej	Trójcy	w	Jasionówce
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Odpowiedz na wezwanie 
Boga
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Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących 

wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć 

studia filozoficzno-teologiczne

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

1.	Podanie	o	przyjęcie	do	Ks.	Rektora	AWSD	w	Białymstoku
2.	Życiorys
3.	Świadectwo	chrztu	i	bierzmowania
4.	Świadectwo	ukończenia	szkoły	i	świadectwo	dojrzałości	
				(oryginał	i	kopia)
5.	Opinia	od	Ks.	Proboszcza
6.	Opinia	od	Katechety
7.	Zaświadczenie	lekarskie	dotyczące	dalszego	kształcenia
8.	Kserokopia	1	i	2	strony	dowodu	osobistego
9.	3	fotografie
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1. Miejscowość, w której św. Stanisław spotkał się z Piotrem Kanizjuszem.
2. Generał Jezuitów, który przyjął Stanisława do zakonu to Franiszek ...
3. Miasto, w którym w szkole jezuickiej św. Stanisław pobierał naukę. 
4. Na przykład Stanisław Kostka.
5. Wola ...
6. Miejsce narodzin św. Stanisława Kostki.
7. Prowincjał jezuitów, którego spotkał Stanisław w Dylindze, to Piotr ...
8. Msza Święta inaczej.
9. Stolica diecezji, której patronem jest św. Stanisław. 
10. Odzienie żebraka.
11. Patronka dobrej śmierci.
12. Imię matki św. Stanisława.
13. Święto, które obchodzimy razem z Maryją dnia 15 sierpnia.
14. Narzędzie pokutne, którego używał również św. Stanisław.
15. Towarzystwo Jezusowe w skrócie.
16. Poleciła Stanisławowo wstąpienie do zakonu. 
17. Ród Kostków to nie chłopi, lecz ...
18. Św. Stanisław przyjmował ją nawet z ręki Aniołów. 
19. Nauczyciel i wychowawca św. Stanisława.
20. Noszą go zakonnicy.
21. Pierwszy okres pobytu w klasztorze. 
22. Na przykład do zakonu.
23. Mówi mi, co dobre a co złe. 
24. WIARA, NADZIEJA I ...
25. Nie Pan, lecz ...
26. Na przykład cierpliwość, roztropność, pokora.
27. Imię brata św. Stanisława.
28. Ile lat miał Stanisław, gdy odszedł do nieba?
29. Bywa słaby, ciężki, ale najlepiej by był silny. 
30. Krzywda od innych, doznawana i przyjmowana przez chrześcijan ze względu                             
      na Chrystusa. 
31. Rozmowa z Bogiem.
32. Składa się z czterech części i dwudziestu tajemnic.
33. Ślubują ją zakonnicy. 

Krzyżówka o 
św. Stanisławie Kostce
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Źródło:	Św.	Stanisław	Kostka	odkryty	na	nowo,	red.	G,	Grochowski,	Sandomierz	
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PAPIEŻ	
FRANCISZEK

ARCYBISKUP
TADEUSZ	WOJDA	SAC

ks.	Andrzej	Proniewski
Rektor	AWSD

ks.	Marian	Strankowski
Wicerektor

ks.	Andrzej	Dębski
Prefekt

ks.	Dariusz	Sokołowski
Ojciec	Duchowny

ks.	Andrzej	Kramkowski
Ekonom



35

My, którzy poświęciliśmy się Bogu,
nie straciliśmy niczego.

św. Josemaría Escrivá




