


w czerwcu sesji egzaminacyjnej lub oczekiwania 
na zbliżające się wielkimi krokami akcje waka-
cyjne, w których będą uczestniczyć alumni. 
Niestety, dla niektórych z nich jest to ostatni 
miesiąc w Lądzie przed kolejnym etapem 
formacji, jakim jest asystencja. O wspomnie-
niach z ich życia w klasztorze nad Wartą będzie-
my mogli przeczytać w jednym z artykułów. 
Oprócz tego znajdziemy także ciekawe wywia-
dy z niesamowitymi ludźmi.  

Jest to ostatni biuletyn przed Światowymi 
Dniami Młodzieży w Krakowie, dlatego w tym 
numerze postanowiliśmy szczególnie pochylić 
się nad tym, co czeka nas w Krakowie. Zastano-
wimy się też nad ideą zainicjowanych przez 
św. Jana Pawła II spotkań młodzieży. Dodatko-
wo poznamy historię ŚDM oraz przeczytamy 
niesamowite świadectwa uczestników poprzed-
nich edycji spotkań młodych katolików. 

Podjęta w tym numerze „Lendy” tematyka 
Światowych Dni Młodzieży może niewątpliwie 
zaciekawić każdego Czytelnika, niezależnie od 
wieku. W kontekst tego wielkiego wydarzenia 
idealnie wpisuje się trwający w Kościele Rok 
Miłosierdzia. Papież Franciszek w Orędziu na 
Światowy Dzień Młodzieży zachęcał młodych 
ludzi do przyjęcia postawy miłosierdzia wzglę-
dem drugiego. To wezwanie niewątpliwie 
dotyka także nas, salezjanów idących drogą 
wytyczoną przez księdza Jana Bosko, świętego, 
który stał się  miłosiernym ojcem i nauczycielem 
młodzieży. 

Na sam koniec z radością stwierdzam, że 
i tym razem ilość wydanych egzemplarzy 
znacząco się powiększyła, co niewątpliwie jest 
zasługą zwiększającej się systematycznie liczby 
Przyjaciół naszego seminarium. To dzięki Wam 
mamy okazję dzielić się wszystkim tym, czym 
żyjemy nad Wartą. Za każdy przejaw sympatii 
z Waszej strony jesteśmy wdzięczni. 
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 Czas, który przeby-
liśmy od Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, 
przez Wniebowstąpienie 
Pańskie, Zesłanie Ducha 
Świętego, uroczystość 

Trójcy Przenajświętszej, aż do wyjścia na 
ulice miast i wsi z Najświętszym Sakramen-
tem w Boże Ciało, wędrując po drogach 
wyścielonych płatkami kwiatów podarowa-
nymi nam przez Maryję – królową najpięk-

niejszego miesiąca w roku, to dawanie 
świadectwa czynem, że wierzymy w to, co 
świętujemy. Rozpoczynając czas wypo-
czynku, urlopów, wakacji, akcji letnich, re-
kolekcji oazowych, obozów ministranckich 
i harcerskich, spływów kajakowych, piel-
grzymek, chcemy umiejętnie korzystać 
z duchowych wartości świąt religijnych  
– także podczas wypoczynku. Myślenie w 
stylu: „teraz odpocznę od Pana Boga” jest 
niezrozumieniem prawdy, że to właśnie w 

Panu Bogu i z Nim w sercu naprawdę odpo-
czywamy – w każdej okoliczności, sytuacji, 
mając więcej wolnego czasu na przemyśle-
nia, modlitwę i duchową lekturę, możemy 
pogłębić to, co nosimy na co dzień w na-
szych sercach. Tematów do przemyśleń 
jest w tym roku dużo, np. chrzest (mój wła-
sny i mojego narodu), miłosierdzie (Boga 
wobec mojej słabości oraz moje – wobec 
błędów innych osób, zwłaszcza tych, które 
mnie skrzywdziły), młodość ducha (w kon-

tekście Światowych Dni 
Młodzieży – tym do-
świadczeniu „wiosny 
Kościoła”, dostrzec 
prawdę, że można być 
stale młodym w przyjaź-
ni z Bogiem), migranci 
(uczyć się, na przykładzie 
ich trudnej sytuacji, nie-
sienia rozsądnej pomocy, 
zamiast brnąć w labiryn-
ty bez wyjścia, które w 
perspektywie mogą tylko 
zapętlić lub eskalować 
problem). 
 Zaczynajmy więc 
czas odpoczynku uważni 
na chwile, w których mo-
żemy spotkać Boga 
w drugim człowieku, 

przyrodzie, miejscu, wydarzeniu. Człowiek 
wierzący nie może przeoczyć takiej okazji, 
nie może nie wykorzystać jej do czynienia 
dobra. Nie powinien się pozbawiać takiej 
szansy, gdyż z doświadczenia dobra rodzi 
się nadzieja – czasami wbrew nadziei, 
a stąd już bardzo blisko do miłosiernego 
Boga. 

 
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 

Wakacje z Bogiem miłosiernym 
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Kronika seminaryjna 

12–14 lutego 2016 – Weekend z ks. Bosko  
Był to już ostatni w tym roku 

akademicko–seminaryjnym Weekend 
z księdzem Bosko. Do Lądu przyjecha-
ło 14 chłopców ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy, 
Piły, Lubrzy i Rumi. Tematem prze-
wodnim były misje salezjańskie, 
o których uczestnicy mogli się dowie-
dzieć w czasie róznych spotkań czy 
zabaw. 

26 lutego 2016 – III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora Wyższego Semina-
rium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej  

Turniej halowej piłki nożnej zorganizowało seminarium chrystusowców w Poznaniu. 
W zawodach wzięło udział 10 zespołów reprezentujących seminaria duchowne z różnych 
części Polski. Byli tam obecni alumni z seminariów diecezjalnych i zakonnych, wśród nich 
salezjanie z Lądu. Zawody zostały zorganizowane na wysokim poziomie i przebiegły w mi-
łej atmosferze. Salezjanie z Lądu znaleźli się w klasyfikacji końcowej na trzecim miejscu.  

16 kwietnia 2016 – Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
Reprezentacja naszego seminarium: ks. Radosław Błaszczyk oraz ośmiu alumnów, 

wyruszyła z Lądu już wczesnym rankiem, by dotrzeć na poznański stadion i wziąć udział 
w głównych obchodach 1050–lecia chrztu. Centralnym wydarzeniem była Msza święta, któ-
rą celebrował kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej i zarazem Legat 
Papieski. W jubileuszowym świętowaniu wzięło udział ponad 30 tysięcy osób z całej Polski. 

16 kwietnia – Sympozjum pedagogiczne w Lądzie 
„Gimnazjum jako przestrzeń wychowania integralnego” – pod takim hasłem odbyło 

się III Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne. Organizatorami sympozjum 
były: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz Wydział 
Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: 
ks. Inspektor Marek Chmielewski prowincjał salezjańskiej Inspektorii Pilskiej, Towarzystwo 
Naukowe św. Franciszka Salezego oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzie-
ży. 

23–24 kwietnia – Wyjazd przewodników do Kołbacza, Paradyża, Przemętu 
Pasja i rozwijanie swoich zainteresowań to ważne elementy życia alumnów seminaryj-

nej wspólnoty w Lądzie nad Wartą. Dlatego grupa ośmiu seminarzystów – przewodników 
po lądzkim klasztorze udała się wraz z ks. Markiem Babiczem – opiekunem koła – na wy-
cieczkę szlakiem pocysterskich opactw ziem zachodnich.  
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29 kwietnia – 8 maja – akcje młodzieżowe 
Alumni udali się na akcje organizowane w swych macierzystych inspektoriach dla dzie-

ci i młodzieży. W długi weekend majowy współbracia z Inspektorii Pilskiej pojechali 
do Szczecina na Ministranckie Święto św. Dominika Savio. W Inspektorii Wrocławskiej 
uczestników Pielgrzymki Inspektorialnej Ministrantów gościła Twardogóra, natomiast 
w Suwałkach na terenie Inspektorii Warszawskiej odbyło się Inspektorialne Spotkanie Ani-
matorów. Tydzień później współbracia z Inspektorii Krakowskiej pojechali do Krakowa 
na Savionalia. Spotkaniom towarzyszył duch radości, dobrej i zdrowej rywalizacji. 

21 maja – święcenia kapłańskie w lądzkiej świątyni  
Po kilkuletniej przerwie czasowej mieliśmy okazję 
być świadkami przyjęcia sakramentu kapłaństwa 
w naszym lądzkim kościele przez pięciu salezja-
nów z inspektorii pilskiej. Tego samego dnia alum-
ni z Inspektorii Wrocławskiej udali się do Wrocła-
wia na święcenia dwóch współbraci, zaś alumni 
z Inspektorii Krakowskiej wyruszyli w daleką po-
dróż do Rzeszowa, aby wziąć udział w uroczysto-
ściach święceń trzech salezjanów  należących do 

tejże prowincji. Wszystkim neoprezbiterom życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy 
wychowawczo–duszpasterskiej. 

24 maja – Uroczystość Wspomożycielki – wybory samorządu alumnów 
– wyjazd kulturalny. 

Do uroczystości Naj-
świętszej Maryi Wspomo-
żenia Wiernych przygoto-
wywaliśmy się poprzez 
dziewięciodniową no-
wennę, podczas której 
alumni dzielili się swymi 
refleksjami poprzez gło-
szenie okolicznościowych 
kazań. Nowennie towa-
rzyszyły filmiki przygotowane przez Art.43. W samą uroczystość patronki naszego Zgroma-
dzenia odbyły się wybory do samorządu seminaryjnego. Dziekanem głównym został Robert 
Sierota, wicedziekanem kulturalnym Mateusz Buczek, wicedziekanem liturgicznym Jacek 
Banasiuk, a wicedziekanem sportowym Łukasz Wójcik. Samorząd wspomaga księdza Dy-
rektora i zarząd seminarium w animacji życia seminaryjnego. Tego również dnia odbył się 
wyjazd kulturalny do Poznania, w czasie którego odwiedziliśmy oratorium, do którego 
przynależeli późniejsi błogosławieni z „Piątki 
Poznańskiej”, zwiedziliśmy jedno z poznań-
skich muzeów, a nasz pobyt zwieńczyliśmy 
wspólnym oglądaniem filmu. 

 

Kl. Mateusz Papierz SDB 

Z rodziny wielodzietnej, z Podhala, 
lubi śpiewać. 
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Ten drugi syn 
Historia o ojcu miłosiernym w każdym 

z nas budzi coś innego. Tak działa Słowo 
Boże, które jest żywe, wciąż aktualne. Tym 
razem zwróciłem uwagę na syna, który 
pozostał w domu, przy ojcu. 

Dla przypomnienia – Jezus opowiada 
uczniom przypowieść: mówi w niej o synu, 
który prosi o połowę majątku, która przy-
pada jemu. Postanawia opuścić dom i udać 
się w dalekie kraje. Tam traci wszystko, nie 
znajduje szczęścia, w końcu żyje w skrajnej 
nędzy. Nie mając co jeść, postanawia wró-
cić.  Gdy jest już blisko, dostrzega swojego 
ojca, który czeka na niego. W ojcu nie ma 
miejsca na wyrzuty i smutek. Cieszy się 
i postanawia wydać przyjęcie na cześć sy-

Miłosierne echo słowa 

na, za którym bardzo tęsknił. Rehabilituje 
go natychmiastowo, nie ma żalu, wypomi-
nania błędów ani dyskusji. Pozostaje jed-
nak drugi syn, który nie chce wejść do do-
mu na wspólne świętowanie. 

Czas radości zostaje zaburzony. Oto 
zazdrość i wyrzuty drugiego syna burzą 
atmosferę szczęścia. Nie chce wejść do 
domu, wypomina ojcu, że ten, mimo oka-
zanej lojalności, nigdy nie pozwolił urządzić 
mu tak wielkiej uczty. Jest to tylko epizod 
zakończony krzepiącymi słowami ojca (nie 
wiemy czy drugi syn zdecydował się wziąć 
udział w uczcie). Ta sytuacja jest dobrą oka-
zją do bardzo gruntownego rachunku su-
mienia. Okazuje się, że na dobrą sprawę, 
ojciec stracił dwóch synów. Jeden opuścił 

go fizycznie, drugi stawiał 
warunki w miłości, był w pe-
wien sposób nieszczery, co 
wyszło na jaw przy powrocie 
jego brata. 
Wszystkim, którzy uważają 
się za wierzących, za będą-
cych blisko Boga, grozi po-
stawa drugiego syna, nieza-
leżnie od tego, ile mamy lat 
oraz kim jesteśmy. Każdy 
z nas może w najmniej spo-
dziewanej sytuacji okazać się 
być pełnym żalu, zazdrości, 
nieszczerości. Czytając ten 
fragment Ewangelii i zasta-
nawiając się nad nim, warto 
pytać siebie, co lub kto może 
we mnie wzbudzić takie za-
chowanie? 
Nasz Ojciec jest Bogiem peł-
nym miłosierdzia. Jest Pa-
sterzem przygarniającym 
wszystkie owce, czekającym 
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na nasz powrót i skruchę. Obyśmy w naszej 
wierze bardziej szukali Miłosiernego Ojca, 
niż tracili czas i energię na zazdrość i za-
wiść. 

 
Kl. Grzegorz Chmieliński SDB 

 

Miłosierdzie dla samego siebie 
Przypowieść o Synu marnotrawnym 

zwykle skłania nas do refleksji dotyczących 
miłosiernego ojca, nawróconego młodsze-
go syna czy zazdrosnego brata. Obraz ten 
wskazuje na obecność miłosierdzia w rela-
cjach międzyludzkich. 

Miłość dotyczy relacji osób posiadają-
cych ten sam status, np. małżonkowie (są 
sobie równi, doświadczają wzajemnej miło-
ści, nie zaś miłosierdzia). Miłosierdzie jest 
rzeczywistością zakładającą pewną nierów-
ność. Można by je porównać do gestu pod-
noszenia. Równość miłości może zachwiać 
zdrada – wtedy miłość wiernej żony staje 
się miłosierdziem wobec niewiernego mę-
ża. 

Czy jednak ja wobec siebie powinienem 
być miłosierny? Młodszy syn z Łukaszowej 
Ewangelii stając w obliczu nędzy i głodu, 
dokonuje rachunku sumienia. Wciąż ma do 
wyboru dwie drogi: może ukraść pożywie-
nie lub wrócić do ojca. Wybiera drogę po-
wrotu. Uznaje swoją winę. Jest wobec sie-
bie miłosierny, choć przyznanie się do błę-
du boli. Ojciec słucha wyznania syna, bo 
wie, że on tego potrzebuje, by na nowo 
stać się synem, ale we własnych oczach. 

Miłosierdzie to rzeczywistość, która 
musi przenikać z jednej strony moje relacje 
z bliźnimi, a z drugiej moją relację z samym 
sobą. Czy mogę być miłosiernym dla brata, 
będąc niemiłosiernym dla siebie? Wątpli-
we. Jezus zapytany o to, które z przykazań 
jest największe, odpowiada: „Będziesz mi-
łował Pana Boga swego całym swoim ser-

cem (…).Drugie podobne jest do niego: 
Będziesz miłował swego bliźniego jak sie-
bie samego”. 

Być miłosiernym wobec siebie, to pa-
trzeć na swe życie z pespektywy łaski, daru. 
Czasem najlepszym talentem otrzymanym 
od Boga będzie nasze cierpienie. Św. Tere-
ska mawiała, że „wszystko jest łaską”. 

Często obiecujmy komuś „pamięć 
w modlitwie”. Kiedyś Matkę Teresę pewna 
osoba prosiła o modlitwę. Błogosławiona 
obiecała, że się pomodli, mówiąc: „dobrze, 
właśnie w twojej intencji pójdę teraz na 
spacer”. Modlitwa to spotkanie z Przyjacie-
lem, rozmowa pełna ufności. 

Być miłosiernym wobec siebie, to przy-
znać sobie prawo do błędu, słabości. Kiedyś 
św. Faustyna postanowiła, że będzie praco-
wać nad swoją wadą. Niestety, już wieczo-
rem zgrzeszyła. Wbiegła do kaplicy, kieru-
jąc wobec Chrystusa słowa skruchy. W od-
powiedzi Jezus jej rzekł: „dobrze Faustyno, 
dzięki temu mnie odwiedziłaś”. 

Człowiekowi bardzo potrzeba dystansu 
wobec własnej osoby. By jednak być wobec 
siebie miłosiernym, należy mieć osobistą, 
bardzo ciepłą relację z Jezusem. Kiedyś 
siostra Faustyna otrzymała w Wielkim Po-
ście pomarańcze. Chciała ich nie jeść, by się 
umartwić. Wtedy Chrystus powiedział jej: 
„córko Moja, więcej mi się podobasz, jeżeli 
z posłuszeństwa i z miłości ku Mnie jesz 
pomarańcze, aniżeli byś z własnej woli po-
ściła i umartwiała się”. 

Bóg jest Miłością, czy może pragnąć 
naszej krzywdy? Nie. Jesteśmy Jego dzieć-
mi. W Jego Imię uśmiechnij się do siebie 
i powiedz: dobrze, mój Boże, że jestem. 

 
Kl. Grzegorz Kurpias SDB 
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Historia Światowych Dni Młodzieży 

twychwstałym jest ratunek i odkupienie”. 
To właśnie te słowa i gest przekazania krzy-
ża zapoczątkowały serię spotkań setek ty-
sięcy, a nawet milionów młodych ludzi 
z Ojcem Świętym. Światowe Dni Młodzieży 
organizowane są na różnych kontynentach, 
by młodzież z całego świata mogła uczest-
niczyć w spotkaniu z Papieżem.  

Oficjalnie po raz pierwszy papież Jan 
Paweł II zapowiedział Światowe Dni Mło-
dzieży w Orędziu Wielkanocnym z 7 kwiet-
nia 1985 roku : „Z tysiącami młodych spo-
tkałem się w ubiegłą niedzielę i pozostał 
w mej duszy świąteczny obraz ich entuzja-
zmu. Życzę aby to wspaniałe przeżycie mo-
gło powtórzyć się w przyszłych latach, i dać 
początek Światowemu Dniowi Młodzieży 
w Niedzielę Palmową”. 

Natomiast w 2000 roku Jan Paweł II 
w Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzie-
ży zwrócił się do młodych tymi słowami: 
„Piętnaście lat temu, na zakończenie Świę-
tego Roku Odkupienia, powierzyłem wam 
wielki drewniany krzyż, zachęcając was, 
byście nieśli go przez świat jako znak miło-
ści Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że 
zbawienie i odkupienie jest tylko w Chry-
stusie, który umarł i zmartwychwstał. Od 
tamtego czasu, gdy podjęły go wasze ofiar-
ne ramiona i serca, odbywa on długą i nie-
przerwaną pielgrzymkę przez kontynenty, 
ukazując, że krzyż idzie z młodymi, a mło-
dzi idą z krzyżem”.  

Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży 
odbył się w Rzymie 23 marca 1986 roku. 
Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał mło-
dych, którzy przybyli z wielu krajów oraz 
cały Kościół, aby kontynuował zapoczątko-
waną tradycję Dnia Młodzieży. Podkreślał, 
że jest to czas spotkania z Bogiem, który 
wszedł w dzieje człowieka przez tajemnicę 

Ostatnio dużo słyszymy o Świato-
wych Dniach Młodzieży. Organizatorzy 
podają coraz to nowsze informacje zwią-
zane z tym wydarzeniem. Odbędzie się 
ono w Krakowie, gdzie po raz 31. młodzi 
ludzie spotkają się z Ojcem Świętym. Za-
stanówmy się jednak, jak zrodził się po-
mysł spotkań tak wielu ludzi z całego 
świata. 

Inicjatywa zorganizowania Światowych 
Dni Młodzieży jest ściśle związana z Janem 
Pawłem II. Szczególne znaczenie miały 
jego spotkania z młodzieżą w Rzymie, po-
nieważ to w czasie tych wydarzeń powstał 
pomysł zorganizowania spotkania z Papie-
żem dla młodych z całego świata. Najwię-
cej przyczyniły się do tej idei spotkania 
w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Od-
kupienia, odbywające się w Rzymie w 1983 
roku. To wtedy, w Niedzielę Palmową, Oj-
ciec Święty powiedział do młodych: 
„W entuzjazmie pielgrzymów, zdążających 
do Jerozolimy wraz z Chrystusem, szcze-
gólny udział mieli młodzi: dzieci i młodzież. 
Tym tłumaczy się także szczególny udział 
młodych w liturgii Niedzieli Palmowej na 
Placu Św. Piotra. Tak jest co roku. ( …) Mło-
dzi więc otaczają Jezusa Chrystusa w litur-
gii Niedzieli Palmowej, aby wyrazić ten 
entuzjazm, jaki wywołuje Jego Osoba 
w coraz to nowych pokoleniach”.  

Następnie w Niedzielę Wielkanocną 
1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, 
Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Ro-
ku Jubileuszowego i powiedział: 
„Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego 
powierzam wam znak tego Roku Jubile-
uszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go 
na cały świat jako znak miłości, którą Pan 
Jezus umiłował ludzkość i głoście wszyst-
kim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmar-
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paschalną Jezusa Chrystusa. 
Tak wygląda historia początków Świa-

towych Dni Młodzieży, jednak nie możemy 
zapomnieć, że jest to wydarzenie wciąż 
żywe, za każdym razem gromadzące milio-
ny młodzieży. Najistotniejsze jest skupienie 
wiary i życia młodych na osobie Jezusa 
Chrystusa, aby mógł On się stać prawdzi-
wie obecny, szczególnie w podejmowaniu 
ważnych decyzji życiowych.  

Jeśli połączymy wszystkie elementy 
i punkty programu, otrzymamy pewnego 
rodzaju schemat rozbudowanej katechezy, 
której przesłanie wzywa do nawrócenia. 
Bierze ono początek w odpowiedziach, 
które młodzi otrzymują z pytań, rodzących 
się w ich codziennym życiu: wątpliwo-
ściach, trudnościach i troskach. Oczywiście 
centrum programu stanowią Sakramenty 
Święte, zwłaszcza Eucharystia oraz Sakra-

ment Pokuty i Pojednania. Istotną rolę od-
grywa także słuchanie Słowa Bożego oraz 
modlitwa, która stanowi pokarm duchowy. 
To wszystko wypełnione jest wzajemną 
obecnością drugiego człowieka, możliwo-
ścią nawiązania nowych znajomości czy 
podzielenia się swoim przeżyciami, jak 
również poznania rzeczywistości, w jakiej 
znajdują się młodzi z innych krajów świata.  

Światowe Dni Młodzieży przynoszą licz-
ne owoce, co jest dowodem na to, że mło-
dzi pragną aktywnie i czynnie uczestniczyć 
w żywej działalności Kościoła na świecie, 
ale także żyć Ewangelią w swoim środowi-
sku. 

 

Kl. Arkadiusz Żydziak SDB 

Gorliwy czciciel Jasnogórskiej Pani. 
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Wielkimi krokami zbliżają się Świato-
we Dni Młodzieży, które poprzedzać będą 
przygotowania w poszczególnych diece-
zjach i parafiach, do których już od dłuż-
szego czasu pielgrzymują symbole upa-
miętniające spotkania młodych z całego 
świata.   

Od samego początku istnienia ŚDM, 

czyli od roku 1985, ich wiernym świadkiem 

jest Krzyż Roku Świętego zwany inaczej 

Krzyżem Młodych. Został on podarowany 

przez Ojca Świętego Jana Pawła II młodzie-

ży w 1984 r. na zakończenie Nadzwyczajne-

go Jubileuszu Odkupienia. Przekazując 

Krzyż papież zwrócił się do młodzieży sło-

wami: „Umiłowani młodzi, powierzam wam 

znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż 

Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako 

znak miłości, którą Pan Jezus umiłował 

ludzkość i głoście wszystkim, że tylko 

w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym 

jest ratunek i odkupienie”. Od tego mo-

mentu Krzyż ten stał się symbolem Świato-

wych Dni Młodzieży, pielgrzymując zaś po 

całym świecie, trafia do milionów serc mło-

dych ludzi, którzy widzą w Nim nadzieję 

jutra, płynącą ze zbawczej męki, śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa. 

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2003 

r. do Krzyża Młodych dołączył drugi symbol 

Światowych Dni Młodzieży, kopia Ikony 

cudownego obrazu Matki Bożej Opiekunki 

Ludu Rzymskiego. Cudowny Obraz Matki 

Bożej znajduje się w Rzymie, w Bazylice 

Matki Bożej Większej. Tradycja podaje, że 

podczas wybuchu straszliwej epidemii dżu-

my w 590 roku w Rzymie, papież Grzegorz 

Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji 

błagalnej, prosząc Boga za wstawiennic-

Symbole Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 

twem Najświętszej Maryi Panny o ocalenie 

miasta przed zarazą. Kiedy zaraza ustąpiła, 

wówczas rozwinął się kult Matki Bożej 

czczonej w tej ikonie. Obraz Opiekunki Lu-

du Rzymskiego jest dziś jednym z najbar-

dziej popularnych wizerunków maryjnych 

otaczanych czcią przez wiernych we Wło-

szech. 

Zgodnie z życzeniem Jana Pawła II ko-

pia ikony Matki Bożej towarzyszy Krzyżowi 

Młodych. Obydwa symbole poprzez pere-

grynacje po zakątkach Ziemi przygotowują 

młodych ludzi z całego świata do kolejnych 

spotkań Światowych Dni Młodzieży. Za-

równo Krzyż, jak i kopia ikony są nie tyle 

zewnętrznymi symbolami wiary, ale rów-

nież znakami przynależności do Chrystusa 

i obecności Maryi w życiu milionów mło-

dych ludzi. Św. Jan Paweł II w czasie spo-

tkania z młodymi przypomniał polskiej 

młodzieży: „Niech Krzyż Chrystusa będzie 

dla was drogowskazem w życiu, a Matka 

Najświętsza wzorem pięknej miłości’’. 

Symbole ŚDM zostały odebrane na Pla-

cu św. Piotra w Watykanie przez przedsta-

wicieli młodzieży polskiej w kwietniu 2014 

roku. Mają nam one przypominać o sło-

wach Chrystusa wypowiedzianych do umi-

łowanego ucznia – św. Jana: „Synu, oto 

Matka twoja”. Tym samym słowa te wska-

zują cel Światowych Dni Młodzieży: coraz 

głębsze poznawanie Jezusa w tajemnicy 

Odkupienia oraz zawierzenie swego życia 

opiece Matki Bożej.  

Kl. Stanisław Karsznia SDB 

Rumianin, rodem z Kaszub, kibic Arki 
Gdynia i harcerz. 
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Gdzie i kiedy brał Ksiądz udział w ŚDM? 
Ks. Mariusz Chamarczuk: Pracując 

w Szwecji w latach 1997–2010 byłem m.in. 

duszpasterzem młodzieży polonijnej, 

a następnie młodzieży katolickiej w tym 

kraju. Wówczas współorganizowałem 

i uczestniczyłem w wyjeździe na ŚDM do 

Rzymu w 2000, do Kolonii w 2005 i do Syd-

ney w 2008 roku. 

Ks. Tomasz Kościelny: Byłem na Świato-

wych Dniach Młodziezy dwukrotnie i za 

każdym razem z harcerzami: po raz pierw-

szy w Częstochowie w 1991 roku (było to 

spotkanie z Janem Pawłem II), a po raz dru-

gi w Kolonii w 2005 roku (spotkanie zwoła-

ne przez Jana Pawła II, ale obecny był już 

papież Benedykt).  

Jak Ksiądz wspomina swój wyjazd na 
ŚDM? 

Ks. M. Ch.: Moja obecność na ŚDM była 

związana z organizowaniem i duszpaster-

stwem wśród młodzieży, więc od tej strony 

było to dla mnie ogromne wyzwanie. Każdy 

organizator zapewne zna bardzo dobrze 

ten wysiłek: poświęcanie czasu na spotka-

nia, dyskusje, poszukiwanie sponsorów, 

ciągłe telefony, sms–y, dopracowywanie 

programów, redakcja tekstów itd. Za każ-

dym razem podziwiałem zaangażowanie 

młodzieży, jej pomysłowość oraz dojrzałość 

w sposobie przeżywania tego czasu łaski. 

Każdorazowo, gdy dojeżdżaliśmy do miej-

sca spotkań, wszystkie wysiłki organizacyj-

ne stawały się „historią” i byliśmy wchłonię-

ci przez ten „cud” spotkania młodzieży róż-

nych języków i kultur. Piękne przeżycie 

duchowe, kościelne, kulturalne, krajoznaw-

cze, turystyczne i  sportowe. 

Ks. T. K.: Za każdym razem ŚDM prze-

żywałem inaczej. Niewątpliwie utkwił mi 

w pamięci wspólny, duży zlot skautów 

z całego świata, no i oczywiście tzw. „Biała 

Służba”, czyli rodzaj wolontariatu harcer-

skiego. Wrażenie było niesamowite: wielkie 

święto młodych pod znakiem wspólnej wia-

ry, no i „granice zbudowane z serc”.  

Czy warto pojechać na ŚDM i dlaczego? 
Ks. M. Ch.: Podczas ŚDM doświadczy-

łem tego, co nazywamy Wiosną Kościoła, 

a są to: młodość, entuzjazm, optymizm, 

wzajemność i uczynność. To wszystko wy-

pływało nie tylko ze szlachetnego charakte-

ru, ale z motywacji płynącej z wiary w Chry-

stusa. Atmosfera spotkania młodych ludzi z 

całego świata, modlących się, dyskutują-

cych o Bogu, cieszących się ze spotkania z 

Piotrem naszych czasów ma w sobie coś, 

do czego powraca się myślami przy wielu 

okazjach. Każdy wierzący młody człowiek 

powinien coś takiego przynajmniej raz 

w życiu przeżyć – jeśli nie bezpośrednio, to 

przynajmniej wyłapywać namiastki tego 

klimatu i atmosfery za pomocą mediów. 

Naprawdę warto! 

Ks. T. K.: Warto tam być, by poczuć tę 

atmosferę niezwykłej jedności ludzi, któ-

rym zależy na więzi z Chrystusem i budo-

waniu wspólnego dobra naszej planety.  

Porozmawiajmy o ŚDM 

Rozmawiał: 
Kl. Mikhail Radzevich SDB 

Białoruski misjonarz, kibic piłki noż-
nej i tenisa stołowego. 
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Kiedy w okresie dojrzewania byłem na 

etapie pierwszej, młodzieńczej fascynacji 

Panem Bogiem, wiarą i Kościołem, zauwa-

żałem, że nas młodych w Kościele nie ma 

tak dużo, jak bym chciał. Wprawdzie nie 

osłabiało to mojego zapału, ale jednak 

w pewnym sensie trochę irytowało. Prze-

cież 2000 lat temu za Chrystusem szły tłu-

my ludzi w KAŻDYM wieku, a nie tylko ta-

cy, którzy „już widzieli Abrahama”. Pan 

Bóg nie dał mi czekać długo na rozwiązanie 

mojego problemu.  

W 2011 roku pojechałem na Światowe 

Dni Młodzieży do Madrytu. Siła tego 

przeżycia była tak wielka, że trudno mi 

to opisać. Przede wszystkim zrobiło na 

mnie wrażenie mnóstwo młodych 

ludzi, którzy w codzienności żyją 

Ewangelią, nie wstydzą się Chry-

stusa i budują sobą wspólnotę 

Kościoła. Idąc po ulicach stolicy 

Hiszpanii, widziałem, że każdy 

skwer, ławka, kawałek chodnika 

były zajęte przez kolorowy, roz-

entuzjazmowany, wesoły tłum młodych 

ludzi. Wszyscy radośnie się pozdrawiali, 

skandowali przyjazne hasła skierowane do 

innych grup, robili zdjęcia z flagami róż-

nych narodów, poznawali się, rozmawiali 

pomimo różnic kulturowych i bariery języ-

kowej. Krótko mówiąc – ogromna radość 

tworzona przez 2 miliony młodych chrze-

ścijan.  

Myli się ten, kto pomyśli, że to tylko 

puste uśmiechy i sztuczna atmosfera. Je-

stem przekonany, że wynikała ona właśnie 

z życia z Bogiem. Kiedy szedłem po tych 

ulicach i wchodziłem do różnych kościołów 

– zawsze były one pełne. Ci młodzi, którzy 

Przeżyłem to... 

entuzjastycznie wyrażali swoją wiarę 

w tłumie, będąc przed Najświętszym Sakra-

mentem klęczeli w ciszy, kolejny raz odda-

jąc się naszemu Zbawicielowi, uznając Go 

za swojego Pana. Dla mnie było to bardzo 

budujące świadectwo. Kiedy dodamy do 

tego spotkanie z Papieżem, wsłuchanie się 

w jego słowa, refleksje, wskazówki – może-

my być pewni, że Światowe Dni Młodzieży 

to idealne warunki do umacniania i wzrostu 

wiary. Jestem przekonany, że podczas tego 

wyjątkowego spotkania wielu młodych się 

nawraca (jeśli przyjeżdżają np. z ciekawości 

lub z powodów turystycznych), wielu 

umacnia swoją wiarę, zaczyna odczuwać 

swoją odpowiedzialność za Kościół, jak 

również rozeznaje powołanie.  

Do tej pory piszę przez Internet z jed-

nym poznanym Brazylijczykiem, który 

z wielkim zapałem działa na chwałę Bożą 

wiele tysięcy kilometrów od Europy i ciągle 

wspomina Światowe Dni Młodzieży w Ma-

drycie. Ja tych wakacji też nigdy nie zapo-

mnę. 

Kl. Michał Cebulski SDB 

Żądny przygód rowerzysta, dla które-
go nie ma sytuacji bez wyjścia. 
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O możliwości wyjazdu na Światowe Dni 

Młodzieży do Madrytu w 2011 roku dowie-

działem się od mojego bardzo dobrego 

kolegi. Namawiał mnie, bym 

się zaangażował jako wolonta-

riusz. Mimo krótkiego czasu 

do rozpoczęcia (dwa miesiące 

wcześniej), organizatorzy 

ŚDM nadal prowadzili nabór. 

W sumie zgłosiliśmy się 

we trójkę: razem z moimi 

dwoma bliskimi kolegami, 

polecieliśmy i wszyscy byliśmy 

ochotnikami do pomocy i pra-

cy. Dlaczego się udałem i co 

mnie motywowało? Sam wo-

lontariat jest rzeczą szczytną, 

wyjątkową, jednak dodając do 

tego wątek religijny, daje to coś pięknego: 

spotkanie nieprzebranego tłumu ludzi mło-

dych, radosnych i mocno wierzących w Pa-

na Boga. Utożsamienie się z innymi osoba-

mi, które będąc w podobnym wieku, śmiało 

i z odwagą rozmawiają o sprawach ducho-

wych. 

W samym Madrycie przebywałem około 

dwóch tygodni. Na początku były to przy-

gotowania, spotkania organizacyjne, póź-

niej już co raz większa gorączka i większa 

liczba pielgrzymów przybywających z całe-

go świata. Na sam koniec przylot tego naj-

ważniejszego pielgrzyma – papieża Bene-

dykta XVI. Spotkanie i zobaczenie papieża 

było dla mnie momentem szczególnym. 

Fizyczna bliskość (jako wolontariusz stałem 

na trasie przejazdu papamobile za barierką, 

bezpośrednio przed samochodem) oraz 

specjalne spotkanie z wolontariuszami tuż 

przed wylotem, dały mi niezapomniane 

przeżycia. Obecność wielkiego, świątobli-

wego człowieka była silnie odczuwalna. 

Papieskiego spojrzenia nie zapomnę do 

końca życia. 

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie 

w skali całego globu. Co motywuje te tysią-

ce młodych ludzi do przyjazdu na to spo-

tkanie, tego osobiście... nie wiem. Ja swój 

pobyt w Hiszpanii zawsze wspominam 

z sentymentem. Nie tylko dlatego, że było 

to spotkanie z innymi młodymi osobami 

o głębokiej wierze lub że mogłem zobaczyć 

na własne oczy papieża Benedykta XVI. 

Było to dla mnie przede wszystkim spotka-

nie z żywym Bogiem. Takim Bogiem obec-

nym w innych ludziach. To pomogło mi 

również rozeznać powołanie życiowe  

– pójść „na całość” za Chrystusem i być 

osobą konsekrowaną posłaną właśnie do 

młodych jako salezjanin księdza Bosko. 

Moje Światowe Dni Młodzieży 

Kl. Krzysztof Słapczyński SDB 

Ekonomista z wykształcenia, salezja-
nin z powołania. 
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Trwamy w Roku Miłosierdzia. Warto, 
abyśmy jako Rodzina Salezjańska dowie-
dzieli się nieco o roli miłosierdzia w życiu 
księdza Bosko. Gdy przyjrzymy się mu 
dokładnie, zobaczymy, jak bardzo był on 
przesiąknięty tą postawą. W odniesieniu 
do każdego z uczynków miłosierdzia, tak 
względem duszy, jak i ciała, możemy 
znaleźć liczne przykłady z życia świętego. 

Święty Jan Bosko dbał o to, by jego 
biedni chłopcy zawsze mieli co jeść. Zawsze 
czynił wszystko, co mógł, by nikt nie po-
szedł spać głodny. Podobnie uczynił, gdy 
do drzwi jego domu zapukał całkowicie 
przemoknięty sierota z Valsesia. Ksiądz 
Bosko przyjął do swojego domu bezdom-
nego chłopca, który pewnie dalej błąkałby 
się po wioskach, gdyby nie otwarte serce 
świętego kapłana. Chłopiec przyjęty w go-
ścinę, oprócz ciepłej zupy i chleba, mógł 
także liczyć na dobre słowo. Przykładem 
jest „słówko” zachęty, pocieszenia na do-
branoc, które często mówiła mama Małgo-
rzata. Widzimy tutaj postawę miłosierdzia  
pełnionego wobec duszy – „strapionych 
pocieszać”. 

Nie trudno dostrzec, że ksiądz Bosko 
nauczył się takich postaw nie od kogoś ob-
cego, ale właśnie od swojej mamy. Postawę 
bycia miłosiernym wobec innych wyniósł 
z domu rodzinnego. W domu rodziny Bo-
sko nigdy nie było łatwo, życie było ubogie, 
ale zawsze panowała tam atmosfera miło-
ści. Mama Małgorzata robiła, co mogła, by 
wiązać koniec z końcem. Po śmierci męża 
Franciszka stanęła przed niełatwym, jak dla 
kobiety, zadaniem – bycia głową rodziny. 
Najważniejszym celem dla niej było wycho-
wanie trzech synów, a szczególnie dwóch 
młodszych: Janka i Józefa. Właśnie w takiej 
atmosferze dorastał mały Janek. Matka 

Ksiądz Bosko a Miłosierdzie 

wywarła na niego największy wpływ i poka-
zała, że pomimo tylu życiowych prób póź-
niejszy kapłan i w końcu święty dzielił się 
tym wszystkim, co ma, z chłopcami, którzy 
nie mieli rodziców, pracy, ani środków, by 
godnie żyć. Nie mając żadnych bliskich 
osób, na których mogli by się oprzeć, bied-
ni chłopcy byli narażeni również na ryzyko 
kradzieży, odsiadki w więzieniu, całkowite-
go zaniedbania życia moralnego i ducho-
wego. Jednym słowem: byli zagrożeni 
„zatraceniem swoich dusz” – jak powie-
działby ksiądz Bosko. Wobec takiej sytuacji 
ksiądz Bosko walczył o duszę każdego 
z nich. W tej walce bardzo często posługi-
wał się właśnie uczynkami miłosierdzia. 

Innym, ale równie dobrze znanym przy-
kładem postawy miłosierdzia u księdza 
Bosko, było nawiedzanie więźniów. W wię-
zieniach szybko przekonał się, jak wielkie 
jest ludzkie zło i nędza. Spotykał tam 
chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Byli oni 
poranieni zarówno cieleśnie, jak i duchowo. 
Trafili natomiast do takiego miejsca, bo byli 
pozostawieni sami sobie. Ksiądz Bosko 
snując refleksje na temat losu młodocia-
nych więźniów, zastanawiał się: „Kto wie, 
gdyby ci chłopcy mieli tam przyjaciela, któ-
ry by się o nich troszczył, opiekował się ni-
mi i uczył ich religii w dni świąteczne, kto 
wie może uchroniliby się od upadku albo 
przynajmniej nie tak wielu wracałoby do 
więzień?” Kierunek myślenia ks. Bosko był 
bardzo dobry. Jednak, by te myśli mógł 
zrealizować w pełni i ze spokojnym sumie-
niem, najpierw poradził się swojego prze-
wodnika duchowego – księdza Józefa Ca-
fasso, a następnie powierzył tę sprawę Pa-
nu Bogu. To pragnienie pomocy chłopcom 
doprowadziło go do stworzenia Oratorium, 
w którym młodzi modlili się, uczyli, bawili 
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i byli wychowywani na dobrych chrześcijan 
i uczciwych obywateli. Jeśli chodzi zaś 
o sam wpływ księdza Bosko na młodzień-
ców, którzy przebywali w więzieniach, to 
polegał on głównie na pocieszaniu, spowia-
daniu tych, którzy pragnęli przystąpić do 
sakramentów świętych, a szczególnie tych, 
którzy byli skazani na śmierć za ciężkie 
przestępstwa. W ten sposób ks. Bosko był 
dla nich jakby ostatnią deską ratunku  
– apostołem miłosierdzia; pomocą dla tych, 

którzy od ówczesnego prawa nie dostali już 
drugiej szansy. Dostali ją jednak od miło-
siernego Boga przez kapłańskie ręce. 

Snując refleksję na temat miłosierdzia 
i odpuszczania win, należy koniecznie 
wspomnieć o tym jak wyglądała spowiedź 
w Oratorium – sakrament, w którym chyba 
w największej mierze objawia się miłosier-
dzie Boże. Ksiądz Bosko w trosce o mło-
dzież, a w sposób szczególny o chłopców 
z Oratorium, kładł duży nacisk na sakra-
ment pokuty i pojednania. Chciał, by jego 
podopieczni byli możliwie jak najczęściej 
zjednoczeni z Bogiem w sakramencie Eu-
charystii. Dlatego zalecał im częstą spo-

wiedź oraz pilnował, by była ona dobrze 
przygotowana i szczera. W kontekście sa-
kramentu pokuty, ksiądz Bosko mocno 
wierzył w wagę grzechu ciężkiego i w pie-
kło, ale również miał głęboką ufność w mi-
łosierdzie Boże, które jest większe od ludz-
kich błędów. Dlatego też był on podczas 
spowiedzi zarówno ojcem duchowym, jak 
i przyjacielem, który powinien być wyrozu-
miały i gotowy do dawania. Według księdza 
Bosko spowiednik powinien więc być: oj-

cem, lekarzem i sędzią. 
Podsumowując tych zaledwie kilka  

– spośród tak wielu – aspektów  miłosier-
dzia u św. Jan Bosko, można powiedzieć,  
że wychowywał on dzieci oraz młodzież do 
bycia miłosiernymi oraz do tego, by potrafi-
li umiejętnie korzystać z łaski Bożego miło-
sierdzia. Niech i dla nas będzie to zachętą 
do wzrastania w miłości Bożej i do stawania 
się świętymi, tak jak ksiądz Bosko. 

 

Kl. Dan Machola SDB 

Wielkopolanin, zafascynowany mu-
zyką, gitarzysta. 



 

 

str. 16 ROK MIŁOSIERDZIA 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny” (Łk 6,36) – to słowa za-
chęty. Być specjalistą od miłosierdzia. 
Kto by nie chciał? Ja takiego znam. On 
jest nietypowym specjalistą, bo umiłował 
bardzo ludzi młodych… Też tak chcesz?  

Każdy salezjanin jest w sposób szcze-
gólny powołany do pełnienia uczynków 
miłosierdzia względem młodzieży. Czy to 
oznacza, że inni tego nie powinni czynić? 
Oczywiście, że nie. Każdy i każda z nas do-
świadczając Bożego miłosierdzia ma zada-
nie głosić i czynić miłosierdzie. Żyjemy 
w czasach, kiedy młody człowiek słyszy lub 
doświadcza, że nie ma nic 
za darmo. To nieprawda. 
Istnieje coś całkowicie 
darmowego i niezasłużo-
nego – MIŁOSIERDZIE. 
Świętym, który był spe-
cjalistą w czynieniu 
uczynków miłosierdzia 
względem młodych ludzi 
był ksiądz Bosko. Nie bez 
przyczyny nazywamy go 
Ojcem i Nauczycielem młodzieży. To wła-
śnie On, kiedy przychodziły do jego orato-
rium sieroty, głodne lub zaniedbane dzieci, 
nie pozwalał, aby wychodziły głodne. Po-
dobnie przechodząc ulicami Turynu i spoty-
kając ciężko pracujących i nierzadko wyko-
rzystywanych młodych robotników – nigdy 
nie przeszedł obok nich obojętnie. Ksiądz 
Bosko nie traktował młodzieży jako proble-
mu, czy sprawy do załatwienia. Każdy mło-
dy człowiek był dla niego jedyny i niepo-
wtarzalny. 

Pierwszym i podstawowym uczynkiem 
miłosierdzia względem młodzieży jest MO-
DLITWA w ich intencji. W obecnych cza-
sach często spotykamy młodych ludzi, któ-

Uczynki miłosierdzia względem młodzieży 

rzy pogubili się na drodze wiary, których 
relacja z Panem Bogiem jest nikła lub nie 
ma jej wcale. Często nie jest to wina tych 
młodych ludzi, bo albo nie mieli przykładu 
w domu, albo nie spotkali osoby, która po-
mogłaby im doświadczyć wiary i Bożej mi-
łości. Kto ma się modlić za tę młodzież? 
Oczywiście, że każdy z nas!  

Kolejnym uczynkiem miłosierdzia 
względem młodzieży jest DOBRA RADA  
oraz TOWARZYSZENIE. Czas dorastania 
dla wielu z nich jest bardzo trudny. Brak 
odpowiedzialności, roztropności, przewidy-
wania konsekwencji postępowania, bunt 

 – są to cechy, które niejed-
nokrotnie charakteryzują 
zachowanie młodych. Na-
szym uczynkiem miłosier-
dzia jest towarzyszenie, po-
chylenie się nad ich trudno-
ściami oraz zrozumienie ich 
sytuacji. Naszym zadaniem 
jest niekiedy napomnieć ich, 
ale także odnaleźć talenty 
i pomóc im się rozwinąć. 

Chodzi o to, aby rozbudzić w nich to dobro, 
które w nich tkwi.  

Osobiście uważam, że bardzo istotnym 
uczynkiem miłosierdzia wobec młodzieży 
jest NASZE ŚWIADECTWO. Przeżywane 
życia w żywej relacji z Chrystusem, wofiar-
nej miłości, w odpowiedzialności oraz rado-
ści. Dziś młody człowiek poszukuje autory-
tetów, chce widzieć dorosłych, którzy są 
szczęśliwi i żyją według zasad, które głoszą. 
Dlatego nie czekajmy, czyńmy MIŁOSIER-
DZIE WZGLĘDEM MŁODZIEŻY!!!  

Kl. Mateusz Buczek SDB 

Motto: „Dla mnie bowiem żyć to 
Chrystus, a umrzeć to zysk”. 
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W swoim życiu niejednokrotnie zasta-
nawiałem się nad obecnością młodych 
w Kościele i nad ich zaangażowaniem 
w życie parafialne. Stawiałem sobie różne 
pytania, m.in. dlaczego na Mszy świętej 
„młodzieżowej” tak mało jest młodzieży?  

Musimy odpowiedzieć sobie na jedno 
fundamentalne pytanie: czy nasza posta-
wa, to jak żyjemy na co dzień, przybliża 
młodego człowieka do Boga, Kościoła, czy 
też oddala? Czy nasza wiara jest autentycz-
ną relacją z osobowym Bogiem, która prze-
kłada się na nasze kontakty z najbliższymi, 
przyjaciółmi, z każdym napotkanym czło-
wiekiem? Można ładnie złożyć ręce, modlić 
się pod figurą, a równocześnie „diabła mieć 
za skórą”. Młodzież jest bardzo spostrze-
gawcza. Ona potrafi dostrzec każdy naj-
mniejszy fałsz. Dlaczego o tym piszę? Aby 
przypomnieć, że każdy ochrzczony, powi-
nien swoim życiem świadczyć o Chrystusie. 
Jeżeli nasze postępowanie stoi w opozycji 
do Ewangelii, to może się zdarzyć, że sta-
niemy się zgorszeniem dla innych, a Pan 
Jezus jasno powiedział: „Lecz kto by się stał 
powodem grzechu dla jednego z tych ma-
łych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby 
lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i uto-
pić go w głębi morza” (Mt 18, 6). 

Pytając o miejsce młodych w Kościele, 
powinniśmy najpierw siebie samych zapy-
tać o naszą obecność w Kościele. Jaka ona 
jest? Czy jest radosna, autentyczna, twór-
cza? Czy młodzi, patrząc na mnie, również 
zapragną prawdziwie uczestniczyć w życiu 
Kościoła? A może jestem pasożytem, który 
tylko czerpie, nic nie dając w zamian? Na 
tym etapie rozważania, pragnę skupić na-
szą uwagę na podstawowej komórce spo-
łecznej, jaką jest rodzina. To rodzice są dla 
swoich dzieci pierwszymi i najskuteczniej-

Młodzi w Kościele 

szymi ewangelizatorami. Jeżeli w domu, na 
co dzień, nie oddycha się Bogiem, jeżeli 
rodzina nie gromadzi się na wspólnej mo-
dlitwie i razem nie chodzi do kościoła, to 
dzieciom o wiele trudniej będzie się otwo-
rzyć na wszelkiego rodzaju propozycje, 
które wspólnota Kościoła ma do zaofero-
wania nie tylko dla dorosłych, ale także dla 
dzieci i młodzieży. W swoim życiu sam do-
świadczyłem tego, o czym teraz piszę. Otóż 
pochodzę z rodziny głęboko wierzącej, 
w której Bóg był naprawdę ważną osobą. 
Całą rodziną chodziliśmy do kościoła, 
a tematy dotyczące wiary i Kościoła, nie 
były zamiatane pod dywan. W takim oto 
klimacie wrastałem i nie było dla mnie pro-
blemu, żeby po pierwszej Komunii świętej, 
dołączyć do grona ministrantów. To głów-
nie dzięki rodzinie mój obraz Kościoła na-
brał pozytywnego kolorytu. 

W młodych sercach znajduje się praw-
dziwa tęsknota za Bogiem, głębokie pra-
gnienie wspólnoty, w której mogliby wspól-
nie przeżywać swoją wiarę i doświadczenie 
Boga.  

Pomóżmy więc młodym na nowo od-
kryć piękno Kościoła, który został założony 
z woli samego Boga. Każdy z nas, będąc 
cząstką Kościoła, de facto jest za niego 
odpowiedzialny i to, jaki obraz Kościoła 
przekaże młodemu człowiekowi, zależy 
tylko i wyłącznie od każdego z nas. Pamię-
tajmy, że „słowa pouczają, lecz przykłady 
pociągają”. 

Kl. Paweł Potęga SDB 

Optymista, lubiący wyzwania i sporty 
ekstremalne. 
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Dla jedenastu z nas kończy się pobyt 
w Lądzie i specyficzny czas formacji, ja-
kim jest postnowicjat. Część z nas spędzi-
ła tutaj trzy lata, inni dwa. Zostałem po-
proszony o napisanie wspomnień z tego 
okresu. Zadanie niełatwe, ale postaram 
się mu jakoś sprostać. 

Złożenie pierwszej profesji zakonnej 
było dla nas momentem wyjątkowym, po-
nieważ każdy z nas za nazwiskiem mógł 

dopisać sobie skrót wyróżniający salezja-
nów – SDB (Salesiani di Don Bosco). Dumni 
z bycia salezjanami, świeżo po nowicjacie, 
trafiliśmy do swojego pierwszego domu 
zakonnego, jakim jest seminarium w Lą-
dzie. Niewielka miejscowość w południowej 
część Wielkopolski skrywała przed nami 
wiele tajemnic. Zastanawialiśmy się, jak tu 
jest naprawdę, ponieważ wiele historii zna-
liśmy jedynie ze słyszenia. Pocysterski 

Wspomnień czar 

klasztor, stojący majestatycznie wśród roz-
ległych rozlewisk, przymnażał ducha pew-
nej tajemniczości. Atmosfera wytworzona 
przez współbraci pozwoliła nam jednak 
dobrze zaaklimatyzować się w tej nadwar-
ciańskiej krainie. 

Czas postnowicjatu to szczególny okres, 
kiedy studiujemy filozofię i pedagogikę. 
Kontynuujemy naszą formację nowicjacką, 
konfrontując ją jednak z konkretnym ży-

ciem wspólnotowym, przygo-
towując się do działalności 
duszpasterskiej w oratorium 
w Lądzie, wyjeżdżając na 
„powołaniówki”, pomagając 
współbraciom w rekolekcjach 
oraz uczestnicząc w akcjach 
wakacyjnych wśród młodzieży. 
Studia filozoficzne pozwoliły 
nam lepiej poznać człowieka, 
dały nam fundament do studio-
wania teologii, a studia peda-
gogiczne stworzyły nam możli-
wość przygotowania się do 
pracy z młodzieżą podczas asy-
stencji. 
Oratorium w Lądzie było dla 
nas miejscem, gdzie mogliśmy 
spotkać się z młodym człowie-
kiem, gdzie sprawdzaliśmy 
nasze „radary” salezjańskie: na 

ile jesteśmy w stanie poświęcić się dla mło-
dego człowieka. Mogliśmy poczuć się tutaj 
jak ksiądz Bosko, który rozpoczynał swoją 
działalność wychowawczą, próbując wdra-
żać w życie system prewencyjny. 

Seminarium to przede wszystkim czas 
na ugruntowanie swojego powołania. Aby-
śmy mogli jeszcze bardziej zakorzenić się 
w Chrystusie, każdego miesiąca przeżywa-
liśmy nasz domowy dzień skupienia, w tra-
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dycji salezjańskiej nazywany „ćwiczeniami 
dobrej śmierci”. Podczas nich mieliśmy 
okazję spotykać różnych kapłanów, którzy 
prowadzili nas po nieznanych drogach du-
chowości. Raz w roku w okresie zimowym 
udawaliśmy się na rekolekcje do Lichenia. 
Trzy lata temu wygłosił je nam jeden z bar-
dziej medialnych dzisiaj kapłanów, ks. Mi-
chał Olszewski – sercanin, który trafił do 
naszych serc. 

W Lądzie również przeżywaliśmy ważne 
momenty związane z życiem Kościoła takie 
jak kanonizacja Jana Pawła II, peregrynacja 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
który wędrował po domach zakonnych, 
oraz nawiedzenie obrazu św. Jana Bosko, 
który ma być umieszczony w budowanym 
sanktuarium w Szczecinie. W 2013 roku 
byliśmy świadkami poświęcenia ołtarza 
męczenników II wojny światowej, był to 
moment szczególny, ponieważ jednocze-
śnie w Lądzie Mszę świętą sprawowało 
czterech biskupów. 

Ostatnie lata były także czasem rozwi-
jania naszych talentów. Każdy z nas mógł 
znaleźć dla siebie jakieś miejsce, w którym 
mógł się realizować, rozwijać swoje uzdol-
nienia. Grupa Art.43 tworzyła przestrzeń do 
rozwijania talentów medialnych. Kręcenie 
filmów, montaż, fotografika, tworzenie 
strony internetowej – pozwoliły nam eks-
plorować tę przestrzeń świata wirtualnego, 
który coraz bardziej wkracza w nasze życie. 
Mieszkając w zabytkowym miejscu, mogli-
śmy zgłębiać historię Lądu oraz przekazy-
wać nabytą wiedzę turystom, którzy przy-
bywali do nas. Koło misyjne było przestrze-
nią do uwrażliwienia nas na potrzeby tych, 
którzy nie usłyszeli jeszcze o Bogu lub żyją 
w skrajnej biedzie. 

Pierwszy rok naszego pobytu w Lądzie 
dał nam doświadczenie towarzyszenia 
w odchodzeniu trzech ciężko chorych 

współbraci. Codzienne odwiedziny, opatry-
wanie ran, wspólne rozmowy i modlitwa 
nauczyły nas cierpliwości, pokory, uwrażli-
wiły na cierpienie, jakie niesie ze sobą cho-
roba, a w ostateczności śmierć. 

Pan Bóg postawił nas w tym, a nie in-
nym miejscu. Zadał każdemu z nas zada-
nie: o realizację Bożej woli we wspólnocie 
postnowicjackiej w Lądzie. Na pytanie, czy 
udało nam się wykorzystać ten czas dobrze, 
każdy z nas musi odpowiedzieć sobie indy-
widualnie. Jako młodzi współbracia przygo-
towujący się do pracy salezjańskiej mieli-
śmy możliwość skonfrontowania siebie 
w codzienności. Miewaliśmy wzloty i upad-
ki, radości i smutki. To, co okazywało się 
trudne i nie do przeskoczenia, z czasem nas 
umacniało i sprawiało, że stawaliśmy się 
silniejsi. Wpadając do zimnej wody co-
dziennych naszych trosk, hartowaliśmy 
naszego ducha. Stawaliśmy się baczniej-
szymi obserwatorami naszej rzeczywisto-
ści. Nauczyliśmy się wyciągać wnioski 
z naszych sukcesów i porażek. Razem 
z Maryją przeżywaliśmy każdy nasz dzień, 
polecając wszystkich tych, których spotka-
liśmy i których spotkamy w swoim życiu. 
Tak jak Ona zachowywaliśmy wszystko 
w naszym sercu, abyśmy mogli nieść jej 
Syna wszystkim tym, do których posyła nas 
Bóg. Jednak to, jakimi będziemy salezjana-
mi, okaże się za jakiś czas. Po owocach ich 
poznacie, a tymczasem dziękujemy wszyst-
kim przyjaciołom seminarium za modlitwę, 
okazane wsparcie i do zobaczenia na asy-
stencji. 

Kl. Maciej Sokalski SDB 

Dewiza życiowa: „Tylko spokój może 
nas uratować”. 
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Z Rokiem Miłosierdzia jest związana 
posługa Misjonarzy Miłosierdzia. Zapyta-
liśmy jedynego w Polsce Misjonarza Miło-
sierdzia – salezjanina ks. Piotra Ziółkow-
skiego, kustosza sanktuarium maryjnego 
w Kawnicach, o szczegóły ustanowionej 
przez papieża Franciszka funkcji. 

W jaki sposób dowiedział 
się Ksiądz o tym, że został 
mianowany misjonarzem mi-
łosierdzia? 

Zostałem poproszony o tę 
posługę przez ks. Prymasa 
Wojciecha Polaka. Prośba ta 
wynikała z tego, że w Sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia 
w Kawnicach została ustano-
wiona Brama Miłosierdzia 
w związku z Jubileuszowym 
Rokiem Miłosierdzia. 

Jaka jest rola misjonarzy miłosierdzia 
w kontekście Roku Jubileuszowego? 

Rola misjonarza miłosierdzia wynika 
z myśli Ojca Świętego Franciszka. Ta myśl 
zostało skrótowo zapisana w bulli Miseri-
cordiae vultus  ustanawiającej nadzwyczaj-
ny Jubileusz Miłosierdzia. Papież  
w 18. punkcie tejże bulli pisze co następuje:  
„Podczas Wielkiego Postu w tym Roku 
Świętym zamierzam wysłać misjonarzy 
miłosierdzia. Będą znakiem matczynej tro-
ski Kościoła o lud Boży, aby wszedł on 
w głębię bogactwa tej tajemnicy, tak fun-
damentalnej dla naszej wiary. Będą to ka-
płani, którym udzielę władzy przebaczania 
grzechów zarezerwowanych dla Stolicy 
Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich 
posłannictwa. Będą przede wszystkim ży-
wym znakiem tego, że Ojciec przygarnia 
tych, którzy starają się o Jego przebacza-

Misjonarz Miłosierdzia z Kawnic 

nie. Będą misjonarzami miłosierdzia, po-
nieważ będą ułatwiać wszystkim spotkanie 
bogate w człowieczeństwo, źródło uwolnie-
nia, bogate w odpowiedzialność za prze-
zwyciężenie trudności i powrót do nowego 
życia, otrzymanego w chrzcie…”  Tak więc 
zadanie misjonarza miłosierdzia to posługa 

w konfesjonale (ale ta 
posługa jest także szcze-
gólnym zadaniem wszyst-
kich kapłanów, którym 
dano nadzwyczajne 
uprawnienia, chociażby 
rozgrzeszania z aborcji) 
oraz bycie kaznodzieją, 
który szczególnie ma być 
głosem Boga wołającego 
do każdego z nas, że chce 
nam okazać miłosierdzie 
i zapraszającego do spo-
tkania. Dobrze by było, 

aby każda parafia zorganizowała Dzień 
Miłosierdzia, na który zostanie zaproszony 
misjonarz miłosierdzia. 

Czy w ciągu kilku miesięcy pełnienia 
posługi jako misjonarz miłosierdzia do-
świadczył Ksiądz jakiejś szczególnej łaski, 
spotkania, wydarzenia? 

Największym darem tej posługi jest dla 
mnie osobista, wewnętrzna refleksja nad 
moją rolą kapłana sprawującego sakrament 
pokuty i pojednania. Zmieniłem się jako 
spowiednik i to jest chyba największy cud. 
Nie zmienimy innych, nie zmieniając sie-
bie!!! 

Rozmawiał: 
Kl. Krystian Sukiennik SDB 
Dolnoślązak zafascynowany ks. Bo-
sko i młodzieżą. 



str. 21 WYWIAD 

Rozmowa o Światowych Dniach Mło-
dzieży, pielgrzymce motocyklistów  
i o Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym 
z ks. Adamem Parszywką. 

Księże, zbliża się lato, a ja muszę za-
cząć od krótkiego, prostego pytania. Jakie 
plany na wakacje? 

Zacznijmy od początku, moje ostatnie 
lata, a więc także wakacje, są zdetermino-
wane przez dwie działalności. Po pierwsze 
SWM, którego mimo znacznej liczby do-
datkowych obowiązków, które zajmują 
mnie w ostatnim czasie, nigdy nie zostawi-
łem i nie mama zamiaru zostawiać. Oczy-
wiście chcę tu zaznaczyć, że on w dużej 
mierze, można powiedzieć, koordynuje się 
sam. Tak naprawdę tylko zasadnicze i ja-
kieś strategiczne decyzje należą do mnie. 
Natomiast minione dwa lata to w dużej 
mierze przygotowania do ŚDM 
(Światowych Dni Młodzieży – przyp. red.) 
w Krakowie. Szczególnie dotyczą one ko-
munikacji i całej strony medialnej. Jestem 
szefem biura prasowego, a również od, tak 
naprawdę kilku dni, osobą wyznaczoną do 
kontaktów miedzy Rządem, a Kościołem 
w sprawach bezpieczeństwa. 

A tak właściwie, po co są w ogóle świa-
towe dni młodzieży, po co są one nam Sa-
lezjanom? 

Zacznę może od nas, od Salezjanów. 
Powiem szczerze, mam pewien niedosyt 
jeżeli chodzi o zainteresowanie salezjanów 
Światowymi Dniami Młodzieży. To przede 
wszystkim są właśnie światowe dni mło-
dych. Mamy tu pełen przekrój młodych 
z całego świata, na dzień dzisiejszy zareje-
strowała się młodzież ze 180 krajów. Tak 
znaczące wydarzenie, to niesamowita oka-
zja żeby się do niego przygotowywać, by 
go wyczekiwać, żeby prowadzić formacje. 

To nie jest tylko wydarzenie jednorazowe. 
Ten moment ma trwać, ma być przygoto-
wany i przeżywany na nowo i wierzę, że to 
co zostanie zbudowane przy okazji spotka-
nia Ojca Świętego z młodzieżą całego świa-
ta i całego Kościoła, wyznaczy kierunek 
dalsze pracy duszpasterskiej z młodymi. 

Jest ksiądz organizatorem pielgrzymki 
motocyklistów do Watykanu. Stąd prosty 
wniosek, że należy ksiądz do tej grupy 
ludzi, która nie jeździ tylko samochodem, 
zgadza się? 

Mam prawo jazdy na autobus, samo-
chód, traktor i mam też na motor (śmiech). 
Chcę powiedzieć, ze Światowe Dni Mło-
dzieży to wielki ruch, ponad wszelkimi po-
działami. Zapraszamy do udziału wszyst-
kich: chorych, aby modlili się za młodych, 
młodych aby pomagali chorym, przedsię-
biorców, aby wspierali duszpasterzy itd. 

Wywiad z ks. Adamem Parszywką SDB 
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Wolontariat Misyjny – przyp. red.) Ostat-
nio wyszła kolejna produkcja filmowa 
z Waszej inicjatywy. „Krew męczenni-
ków”, to kolejne dzieło po znanym filmach 
o egipskich Koptach, czy historii Asii Bibi. 
Czym jest dla księdza praca w SWM–ie i to 
co robicie? 

Bardzo często odczuwam kompletne 
niezrozumienie tego czym naprawdę jest 
działanie misyjne. Archetypem misyjności 
Kościoła jest Jezus Chrystus, ten który 
przychodzi głosić Dobrą Nowinę. Bardzo 
często nasze wyobrażenie zostało na pozio-
mie misji ad gentes, misji w dalekich kra-
jach. My potrzebujemy świadomości, 
że działanie misyjne to nie jest kwestia 
przeszłości, ani coś odległego, ale to się 

dzieje tu i teraz. Każdy z nas jest 
misjonarzem. Dla mnie wzorem 
działalności misyjnej jest  
św. Paweł. Jestem w nim zako-
chany. Trzeba się uczyć od naj-
lepszych, a więc swoje codzien-
ne doświadczenia odnoszę wła-
śnie do niego. Znaczące jest to, 
szczególnie dla nas Salezjanów, 
że powinniśmy nie tylko skupiać 
się  na głoszeniu, ale też na spo-
sobach docierania do ludzi. Dla-
tego nawiązuje do św. Pawła. 
Mimo tego ze był namaszczony 

i posłany, to jednak cały czas się uczył. Naj-
pierw działał, „face to face” ( „twarzą 
w twarz” – przyp. red.), potem zakładał 
wspólnoty, a gdy się zestarzał, zaangażo-
wał się w środki społecznego przekazu  
– listy. Wiedział, że najważniejsze jest to 
aby dotarło Słowo, a nie On sam. 

Od 2001 roku z SWM–em angażujemy 
się w środki społecznego przekazu i różne-
go rodzaju produkcje filmowe. Chcemy 
pokazać, prawdę o Chrystusie  
i o Kościele. Ostatnia seria przy której pra-

Zwróciła się do mnie grupa motocyklistów, 
aby asystować w przejeździe Ojca Święte-
go podczas jego wizyty. Oczywiście nie ma 
takiej możliwości. Byli bardzo niezadowole-
ni, w związku z tym, żeby ich też jakoś nie 
odrzucać, wyszedłem z taka inicjatywą, 
żeby zorganizować pielgrzymkę motocykli-
stów do Watykanu. Wszystko jest dopięte 
na ostatni guzik. Wyjeżdżamy 18 czerwca.  
Zaczynamy Mszą Świętą w Łagiewnikach. 
Pragnę zaznaczyć, że to nie tak, że naj-
pierw był motocykl, a potem duszpaster-
stwo. Przez motocykl chcę przede wszyst-
kim wejść do środowisk męskich. Mam 
przeświadczenie, ze jest to pasja właśnie 
prawdziwych mężczyzn. Czasem kiedy spo-
glądam na Kościół mam nieodparte wraże-

nie, że w dużej mierze staje się sfeminizo-
wany i trochę jednostronny. Trzeba to 
zmieniać! Nasza inicjatywa nazywa się 
„Iskra Miłosierdzia”. Chcemy 22.06 spotkać 
się z Ojcem Świętym, po to by dać mu kask, 
kurtkę, może także motocykl. Przejeżdża-
my przez Czechy, Austrię i Włochy, po to 
żeby odpowiedzieć na wezwanie papieża  
i robić raban, nie tylko poprzez rurę wyde-
chową, ale poprzez modlitwę. 

Jest ksiądz odpowiedzialny za anima-
cje krakowskiego SWM–u (Salezjański 
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Taki mamy cel. SWM przez lata był po-
strzegany jako filantropia. Te filmy i nasza 
obecność w mediach jest takim szczegól-
nym protestem i pokazaniem że nasza 
działalność i działalność misyjna Kościoła to 
nie tylko filantropia, ale coś znacznie, 
znacznie więcej. Jesteśmy powołani aby 
dawać możliwość życia wiecznego, przez 
głoszenie Chrystusa. 

Nic dodać nic ująć, dziękuję bardzo. 
Szczerze mówiąc, to nie wiem czy można 
tę rozmowę zakończyć inaczej niż mówiąc: 
„Do zobaczenia w Krakowie”. 

Do zobaczenia! 
 

cujemy jest związana z prześladowaniem 
chrześcijan. Jest skierowana do obojętnej 
Europy. Pokazujemy, że Kościół nie jest 
skostniały, historyczny, ale żywy, że to co 
czytamy w Dziejach Apostolskich o cudach 
i prześladowaniach, dzieje się dzisiaj. Ta 
świadomość chroni nas przed obojętnością 
i bezczynnością. „Krew męczenników” to 
produkcja związana z okrutnym prześlado-
waniem chrześcijan, którzy nie mają skąd 
oczekiwać pomocy, są w pułapce. Nieba-
wem powinna się ukazać nasza produkcja 
dotycząca tematyki gender i cichego prze-
śladowania na tym tle chrześcijan w Euro-
pie i ich spychania na margines. Robimy to 
po to by budzić w chrześcijanach i w świe-
cie solidarność, zaangażowanie i wiarę. 

Z tego wnioskuje, że dziś misyjność to 
nie tyle głoszenie czy wyjazd na misje, ale 
także szukanie i praca nad formami docie-
rania do ludzi. 

Rozmawiał: 
Kl. Łukasz Wójcik SDB 

Krakus, jego pasją jest Chrystus 
i piłka nożna 




