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           Razem ze Wspólnotą Kościoła 

obchodzimy Rok Kapłański. Kontem-

plujemy tajemnicę kapłaństwa Chrystusa 

oraz uczestnictwo w nim powołanych 

przez Pana Boga ludzi. Najwyższemu 

Bogu składajmy dzięki za wielu świętych 

i gorliwych pasterzy w dziejach Kościo-

ła. Jednocześnie wraz z wiernymi modli-

my się za znanych nam kapłanów. Prosi-

my Boga dla nich o świętość życia, gorli-

wość apostolską, siłę w pokony-waniu 

trudności, kryzysów i prób, a także głę-

boką miłość do sprawowanej Eucha-

rystii i udzielanych sakramentów świę-

t y c h . 

 

           Św. Jan Vianey, który patronuje 

obchodom Roku Kapłańskiego, podkre-

ślał niezwykłą tajemnicę manifestującą 

się we Mszy św. i tym samym ujawnia-

jącą się w kapłaństwie służebnym. Wy-

znał z wielką wiarą i prostotą serca: 

Wszystkie nagromadzone dobre dzieła 

nie mogą się równać ofierze Mszy św., 

ponieważ są one dziełami ludzi, podczas 

gdy Msza św. jest dziełem Boga. Naj-

świętsza Ofiara eucharystyczna jest wiel-

ką tajemnicą, która przerasta porzą-dek 

Słowo ks. Rektora WSD TS w Lądzie nad Wartą 

 Każde rozważania są osadzone  

w jakimś kontekście. Mają swoją 

specyfikę. Mimo, iż z racji trwającego 

Roku Kapłańskiego, na ten temat powie-

dziano już bardzo wiele, to jednak raz 

jeszcze pochylamy się nad kapłaństwem. 

Spróbowaliśmy spojrzeć na nie w różnych 

aspektach. Przywołujemy postać probo-

szcza z Ars oraz polskiego biskupa, 

Michała Kozala. Pragniemy także nieco 

przybliżyć wybrane elementy życia kapła-

ńskiego. W sposób szczególny jednak 

zwracamy naszą uwagę na wypowiedzi 

młodych ludzi o kapłanach i ich posłudze. 

Dziś bowiem, kiedy osoba i posługa 

prezbiterów narażona jest na wiele niebez-

pieczeństw, zarówno wewnętrznych, jak  

i zewnętrznych, niech słowa młodych ludzi 

będą dla nas motywacją do zweryfi-

kowania naszego wyobrażenia o kapłanach 

i kapłaństwie. Dla duchownych zaś niech 

będą one okazją do rachunku sumienia  

i próbą odpowiedzi na pytanie: czy jestem 

kapłanem na miarę czasów? To bowiem, 

co przekażemy młodym ludziom świadec-

twem życia i jak ich wychowamy, powróci 
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ziemski i zmysłowy, a kapłaństwo słu-

żebne w Kościele sięga nieba i sta-nowi 

zakorzenienie w misterium paschy Jezusa 

Chrystusa.   

           W ogólnokościelny Rok Kapłański 

wkomponowany jest jubileusz 150-lecia 

założenia Zgromadzenia Salezjańskiego i 

narodzin charyzmatu salezjańskiego w 

Kościele. Stanowi on dodatkowe wyzwa-

nie dla nas, Salezjanów do sięgania ko-

r z e n i  p o w o ł a n i a  s a l e z j a ń -

s k i e g o , d o ś w i a d c z e n i a 

kapłaństwa przez  

księdza Bosko oraz   

troski o solidną formację   

kandy datów do prezbiteratu.                                   

           Św. Jan Bosko z   

pasją, entuzjazmem i nie- 

zwykłym poświęceniem   

szerzył Ewangelię wychowania  

i zabiegał o ukształtowanie ludzi młod-

ych na dobrych obywateli i pobożnych 

chrześcijan. Zakładał oratoria, szkoły, 

bursy, ośrodki wychowawcze, wiele cza-

su poświęcał na spowiadanie i kiero-

wnictwo duchowe ludzi, poszukujących 

wiary i Bożego miłosierdzia Sprawował 

sakramenty święte, oddawał się głoszeniu 

rekolekcji, konferencji czy homilii, ale  

z równie wielkim zaangażowaniem  

i oddaniem posługiwał się słowem pisa-

nym, aby dotrzeć do serc ubogiej  

i opuszczonej młodzieży. Redagował 

książki, wydawał czasopisma i biuletyny, 

publikował różne pomoce i materiały, 

celem ukazania młodzieży oraz ludziom 

prostego stanu, piękna i wartości krocze-

nia za Chrystusem Zmartwych-wstałym 

oraz drogi do świętości. Posługiwanie się 

środkami komunikacji społecznej w dzie-

l e  w y c h o w a n i a  

i ewangelizacji należało do istotnych 

wymiarów działalności Świętego Wycho-

wawcy z Valdocco.  

           Obecnie jesteśmy obserwatorami 

dokonującej się rewolucji multimedia-

lnej. Dostrzegamy gwałtowny rozwój 

techniki i środków, służących komu-

nikacji międzyludzkiej. Zachwyca postęp 

na tym polu. Mass media stanowią nie-

ocenioną pomoc na polu edukacji, upo-

wszechniania kultury, rozwoju gospo-

darczego i  ekonomicznego społe-

czeństw. Jednakże jako narzędzie mogą 

one być również źle używane i stoso-

wane do poniżenia godności człowieka, 

wykorzystywania go i zniewalania.  

           Istotnym zadaniem duchowych 

        synów i córek ks. Bosko 

         jest, na wzór swojego Ojca, 

            uświęcanie tego cennego 

                 narzędzia. Chodzi  

     o nabycie sprawności 

       zastosowania całego 

        bogactwa środków 

        komunikacji społe-

        cznej do dzieł 

        wycho wawczych 

i apostolskich. Chodzi o to, aby w duchu 

nowej ewangelizacji głosić na polu wy-

chowania Dobrą Nowinę przy pomocy 

nowych metod. 

 Formacja salezjańska jest cza-

sem identyfikowania się z charyzmatem 

wychowawczo-duszpasterskim ks. Bosko 

oraz czasem nabywania sprawności, któ-

re będą służyły w przyszłości służeniu 

ludziom młodym, także na polu stoso-

wania środków komunikacji społecznej. 

Gratulu- j ą c 

redakto- rom i 

autorom a r t y -
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n e g o nume-

ru biule- t y n u 

s e m i - na r yj -

n e g o Lenda, 

życzę im o r a z 
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Świętych kapłanów było wielu 

Okazją do ogłoszenia, trwają-

cego w Kościele Roku Kapłańskiego była 

przypadająca na ten czas 150. rocznica 

śmierci wielkiego, świętego kapłana: 

Jana Marii Vianneya, długoletniego pro-

boszcza małej wiejskiej parafii. Jako je-

dyny dotąd kanonizowany proboszcz, 

pośród ogromnej liczby świętych kapła-

nów, Jan Vianney jest zarazem jedynym 

najwłaściwszym patronem księży, którym 

została powierzona opieka nad parafią.  

Z kolei Ojciec Święty Benedykt XVI, 

ogłaszając Rok Kapłański 2 czerwca bie-

żącego roku, zechciał poszerzyć jego 

oficjalny patronat na całe duchowień-

stwo. Odtąd więc każdy ksiądz katolicki 

może wzywać pomocy proboszcza z Ars, 

jako patrona wszystkich kapłanów, zwła-

szcza zaś proboszczów. Czy jednak  

 tylko z tego powodu jego postać zasłu-

żyła na takie wyróżnienie? Rzeczywiście 

jego przydomek Święty Proboszcz wyróż-

nia go w poczcie świętych i błogosła-

wionych Kościoła, a jego jedyność w tym 

względzie, już sama czyni go w jakiś 

sposób wyjątkowym. Mimo to nikt, kto 

zapoznał się choć trochę z życiem tego 

świętego, nie mógłby zatrzymać się na 

tym fakcie, ani przedkładać go przed nie-

zwykłość jego życia, świętości i nade 

wszystko kapłaństwa. O tym jednak póź-

niej. 

Jak już zaznaczyłem wcześniej, 

święci kapłani tworzą z pewnością jedną  

z najliczniejszych grup wśród wszystkich 

chrześcijan, wyniesionych przez Kościół 

do chwały ołtarzy. Są nam znani mniej 

lub bardziej, lecz ci stanowią jedynie 

mały procent ogółu. Bywają bardziej lub 

mniej oryginalni. Według ziemskich kry-

teriów więcej lub mniej uczynili dla świa-

ta i Kościoła (a mimo to świętymi  

są tak samo). Byli papieżami, biskupami 

lub prezbiterami. Księżmi diecezjalnymi 

lub zakonnikami. Wielu z nich było wy-

kształconych, rozmodlonych, pokutu-

jących, gorliwie spowiadających i głoszą-

cych płomienne kazania... W ten sposób 

można by długo wyliczać, a zakończyć 

na tym, że jeden z nich był proboszczem. 

Wobec tak bogatej mozaiki ka-

płańskich wzorów i potencjalnych orę-

downików w niebie byłoby chyba zanie-

dbaniem zarezerwowanie tego roku wy-

łącznie dla jednego z nich. Podobnie  

z resztą jak przykre byłoby zlekce-

ważenie  wol i  Ojca Świę tego 

i zrezygnowanie z pójścia za jego prośbą, 

dotyczącą św. Jana Marii Vianneya. Pi-

sząc to mam na myśli zwłaszcza kapła-

nów oraz tych, którzy przygotowują się 

do przyjęcia tego sakramentu - alumnów 

(więc również siebie). Papież jest także 

duchowym przewodnikiem całego Ludu 

Bożego na ziemi, dlatego również rok 

k a p ł a ń s k i  z a p o w i e d z i a ł ,  

nie ograniczając go do samego ducho-

wieństwa, lecz jak każdy inny rok, ku 

refleksji i modlitwie wszystkich człon-

ków Kościoła. 

Rzeczą naturalną jest wzmożone 

zainteresowanie innymi wielkimi świę-

tymi kapłanami, co widać chociażby na 

półkach księgarnianych, gdzie jak grzyby 

po deszczu wyrosły książki poświęcone 

nie tylko Proboszczowi z Ars, ale też 

liczne pozycje dotyczące ogólnie kapłań-

stwa oraz innych mistrzów duchowości 

kapłańskiej (np. św. Ojca Pio). Również 

miejsce działalności świętego - Ars od-

wiedzi tego roku z pewnością znacznie 

większa liczba pielgrzymów - zwłaszcza 

tych pod koloratką, ale ci mogą też wy-

brać się między innymi na kapłański 

szlak św. Karola de Foucauld po półno-

www.lad.sdb.org.pl 

Św. Jan Maria Vianney o kapłaństwie 



 5 

 www.lad.pl 

cnej Saharze... Wielu Polaków chciałoby 

też, aby jeszcze przed zakończeniem roku 

kapłańskiego odbyła się beatyfikacja Sług 

Bożych: Jana Pawła II i ks. Jerzego Po-

piełuszki, wielkich kapłanów, powszech-

nie niemal uznawanych już za świętych.  

ŚW. JAN MARIA VIANNEY 

 

Trudna droga do kapłaństwa 

Jan Maria Vianney urodził się  

8 maja 1786 r. w wiosce Dardilly, opodal 

Lyonu, na trzy lata przed wybuchem 

krwawej rewolucji francuskiej. Z tego też 

powodu przyszły święty Pierwszą Komu-

nię przyjął konspiracyjnie w przeksz-

tałconej na kaplicę szopie. W tych tru-

dnych czasach był nieustannie zajęty pra-

cą w polu i na pastwisku, dlatego nie miał 

czasu na to, by chodzić do szkoły. Naukę 

czytania i pisania rozpoczął dopiero w 

wieku 17 lat. Od najmłodszych lat, bar-

dzo religijny Jan Maria, w tym to czasie 

rozeznał swoje kapłańskie powo-łanie. 

Trzy lata później rodzice, niechęt-nie 

rezygnując z jego pary rąk do pracy, od-

dali go opiece ks. Karola Balleya ze 

Zgromadzenia Kanoników Regularnych 

św. Augustyna, u którego podjął naukę 

francuskiego i łaciny. Z tą z kolei miał 

zawsze duże problemy. Dzięki tej szkole 

i własnej determinacji jesienią, 1811 r. 

został przyjęty do seminarium w Lyonie. 

Trudności związane z nabywaniem wie-

dzy nie opuściły go. Kleryk Vianney nie 

umiał poradzić sobie z językiem łaciń-

skim, do tego stopnia, że miał być nawet 

odesłany z seminarium. Z pomocą przy-

szedł ks. Balley, który cierpliwie uczył 

swego wychowanka. 

Jan Maria z trudem ukończył 

naukę i 23 czerwca 1815 r. przyjął świę-

cenia diakonatu, a 13 sierpnia tego same-

go roku został kapłanem. Po trzech latach 

kapłaństwa, które spędził u boku ks. Bal-

leya, został wysłany do Ars-en-Dembes, 

ubogiej i zaniedbanej religijnie wioski, 

liczącej wówczas 230 mieszka-ńców. 

Ówcześni mawiali, że tylko chrzest od-

różnia tamtejszych parafian od bydląt, a 

K o ś c i ó ł  j e s t  p u s t y  n a w e t  

w niedzielę, w przeciwieństwie do trzech 

istniejących w wiosce karczm. W Ars  

ks. Vianney spędził resztę swojego życia,  

41 jeden lat. 

 

Święty Proboszcz 

 Parafianie szybko poznali nowe-

go duszpasterza jako nadzwyczajnego 

kapłana, którego gorliwość (zwłaszcza  

o ich zbawienie) nie miała granic. Wiódł 

nieustannie bardzo surowe życie, pełne 

pokuty, postu i umartwienia. Żył ubogo, 

spał krótko i jadł niewiele. Wszystko to 

czynił z silnego poczucia kapłańskiej  

i proboszczowskiej odpowiedzialności za 
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powierzone mu przez Boga dusze. Nieraz 

płakał nad ludźmi, żyjącymi z dala od 

Boga. Mając świadomość swej misji,  

a zarazem własnej słabości i grzeszności, 

przekonany był o konieczności pokuty 

czynionej już nie tylko w trosce o dobro 

własnej duszy. 

 Święty Proboszcz rzeczywiście 

całym sercem pragnął przemienić swoją 

parafię przez dobroć, świadectwo ubogie-

go życia, skrajną pokutę i nieustanną mo-

dlitwę. Ludzie wiedzieli, że spędza on 

długie godziny klęcząc przed Najświęt-

szym Sakramentem, jednocząc swe myśli 

z Chrystusem. Wiedzieli też, że zarówno 

skromne życie ich probo-szcza, jak i jego 

zadziwiające czyny nie należą już do 

n i e g o ,  l e c z  b e z  w ą t p i e n i a  

są dziełami Bożymi. 

 Ks. Vianney, który często spra-

wiał wrażenie obecnego bardziej w niebie 

niż na ziemi, był jednak realistą. Kiedy 

tylko rozpoczął proboszczowanie wyka-

zał się wielką gospodarnością, zacząwszy 

prace nad powiększeniem i upiększeniem 

kościoła w Ars, umiejętnie zdobywając 

na ten cel fundusze. Nieco później otwo-

rzył szkołę dla ubogiej młodzieży. 

 Obok modlitwy, postów i świa-

dectwa życia podstawowym narzędziem, 

służącym Proboszczowi do oddziały-

wania na wiernych był Sakrament Spo-

wiedzi. Konfesjonał był miejscem, gdzie 

spędzał niezliczone godziny. Siedząc 

nieraz o głodzie lub okrutnym zimnie, 

cierpiał silne bóle brzucha, miał czasem 

odmrożoną skórę, cały puchł… Sam 

przyznawał się, że zdarzało mu się nawet 

tracić przytomność. Trudno powie-dzieć 

czy powinno nas to dziwić, skoro ludzie 

chcący się wyspowiadać u Probo-szcza z 

Ars przybywali z całej Francji,  

a on przecież czuł się odpowiedzialny za 

ich zbawienie. Był jak Chrystus, który 

bez względu na niebezpieczeństwo utraty 

zdrowia czy życia oddaje się każdej zagu-

bionej owcy. Nie można zapomnieć o 

nadzwyczajnych darach jakie św. Jana 

Maria otrzymał: łasce czytania w ludz-

kich sumieniach i darze widzenia przy-

szłości. Co ciekawe swoim penitentom, 

zwykł nakładać lekką pokutę, gdyż jak 

sam przyznał, resztę brał na siebie. 

 Wkrótce całe to bogactwo obda-

rowań św. Jana Marii przysporzyło mu 

sławy, zataczającej coraz to szersze kręgi 

w całej Francji. Szacuje się, że tylko  

w ostatnim roku życia wyspowiadał 80 

tysięcy ludzi, a w ciągu całych 41 lat po-

sługiwania w tej parafii  - około miliona. 

Można więc śmiało mówić, że św. Jan 

Maria Vianney już wóczas uważany był 

za świętego. 

 Pod koniec życia ks. Vianney 

był coraz bardziej chory i wyczerpany, 

lecz ani trochę nie tracił ze swej wiary  

i gorliwości. 29 lipca 1859 r., nie mogąc 

www.lad.sdb.org.pl 
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już wstać z łóżka wyspowiadał ostatnich 

trzech pielgrzymów. W kościele tłum 

wiernych modlił się za swojego Probo-

szcza. Święty Jan Maria Vianney umarł 

spokojnie 4 sierpnia 1859 r., o drugiej  

w nocy. 

 Pius X beatyfikował Proboszcza 

z Ars 8 stycznia 1905 r., ustanawiając go 

patronem księży francuskich, a 31 maja 

1925 r. Pius XI dokonał aktu jego kano-

nizacji i ogłosił patronem wszystkich 

proboszczów. 

 

Św. Jan Vianney o kapłaństwie 

Na koniec chciałbym przytoczyć 

te fragmenty kazań i homilii św. Jana 

Marii, w których mówił bezpośrednio na 

temat kapłaństwa, a które zachowały się 

dzięki jego wiernemu słuchaczowi  

o. Alfredowi Monninowi SJ, który spisał 

całe to wielkie dziedzictwo Świętego 

Proboszcza. 

 O, gdybyż powiedziano nieszczę

-snym potępieńcom w piekle: <Posta-

wimy kapłana u bram piekielnych. Kto  

z was zechce się wyspowiadać, może to 

uczynić.> Czy myślicie, że chociaż jeden 

wolałby tam zostać? (…) W mgnieniu oka 

piekło by opustoszało, a niebo zapełni-

łoby się duszami nawróconymi. 

 Kapłan jest kimś bardzo wiel-

kim.  Gdyby pojął swoje powołanie do 

końca, umarłby… Sam Bóg jest mu posłu-

szny. Na słowa kapłana Chrystus zstępuje 

www.lad.sdb.org.pl 

 

 
Zapraszamy na  

Misterium Męki Pańskiej  
do naszego seminarium. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać u 

kl. Grzegorza Siwaka. 
 Numer tel. 514 043 392  
(dzwonić można w godzinach  

od 14:00 – 19:00) 
 

e-mail: mmpanskiej@gmail.com,  

strona www : www.mmpanskiej.ugu.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRA-

SZAMY!!! 
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W dzisiejszym, zlaicyzowanym 

świecie, pełnym obłudy, relatywizmu, 

hedonizmu, bałwochwalczego kultu ma-

terii i upadku autorytetów, pojęcia: sługa, 

pasterz, ojciec, prorok są co najmniej ar-

chaiczne i niemodne. Nie wspominając 

już kogoś takiego, jak męczennik. Właś-

nie w obecnej rzeczywistości, w której 

celebrujemy Rok Kapłański, chciałem 

przybliżyć sylwetkę błogosławionego  

bp. Michała Kozala. 16 I 2010 będziemy 

obchodzić bowiem 70. rocznicę jego 

uwięzienia w obozie przejściowym dla 

duchowieństwa, który w latach 1940/41 

znajdował się w Lądzie nad Wartą,  

w murach naszego seminarium. Potrzeba 

nam przykładu kapłana – pasterza – mę-

czennika, który swe kapłaństwo prze-

żywał świadomie i był mu wierny, aż po 

ofiarę z własnego życia, na wzór Jezusa 

Chrystusa. 

Michał Kozal urodził się 25 IX 

1893 r. w Nowym Folwarku k. Kroto-

szyna. Po ukończeniu gimnazjum podjął 

studia w seminarium w Gnieźnie, następ-

nie w Poznaniu, otrzymując 23 II 1918 r. 

święcenia prezbiteratu. Po święceniach 

został wikariuszem w parafii w Kościelcu 

i Pobiedziskach, potem zaś administra-

torem parafii w Krostowie. Później objął 

funkcję katechety w gimnazjum żeńskim 

w Bydgoszczy. Kolejny etap życia księ-

dza Kozala to bycie ojcem duchownym  

w gnieźnieńskim seminarium, gdzie od 

1929 roku pełnił funkcję rektora. 12 VI 

1939 r. został mianowany na biskupa, 

sufragana diecezji włocławskiej. Był 

ostatnim biskupem, konsekrowanym w II 

Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny 

światowej biskupowi Kozalowi przypadło 

sprawowanie pieczy nad całą diecezją, 

gdyż ordynariusz włocławski opuścił 

Polskę. Biskup Kozal zmagał się  

z trudnościami, wynikającymi z prześlado

-wań Kościoła, w tym  zwłaszcza ducho-

wieństwa, przez Niemców. W roku 1940 

został aresztowany i przewieziony do 

obozu przejściowego dla duchownych  

w Lądzie nad Wartą. Dla biskupa Micha-

ła rozpoczął się kolejny etap męczeńskiej 

drogi. Przebywając  

w więzieniu mógł on jednak potajemnie 

zarządzać diecezją. W sprawie uwolnie-

nia biskupa interweniował sam kardynał 

Hlond. W efekcie pp. Pius XII udzielił 

bp. Kozalowi nominacji na administratora 

diecezji lubelskiej, mimo iż prawny ordy-

nariusz, bp Fulman żył, będąc jednak 

internowanym. Chodziło  

o to, aby przenieść go do Generalnej Gu-

berni, w efekcie aby uratować mu życie. 

Informacje o tym zostały przeka-zane 

nieudolnie i bp. Kozal, przeczu-wając 

podstęp gestapo, nie przyjął tej nomina-

cji. Współwięźniowie byli dumni ze sta-

Biskup na klęczkach 

www.lad.sdb.org.pl 
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nowczej postawy biskupa włocła-

wskiego. Kiedy przychodziły kolejne pro

-pozycje opuszczenia obozu bp Kozal 

zdecydowanie opowiedział się za tym, że 

nigdy nie opuści swojej diecezji. Wśród 

księży i alumnów, przebywających w tym 

czasie w Lądzie, wzbudzał podziw  

i szacunek swoją postawą. Nie raz wi-

dziano go, modlącego się w lądzkim ko-

ściele. Tutaj też złożył Bogu ofiarę ze 

swojego życia za kościół i ojczyznę. Ks. 

bp Majdański tak mówił o bp. Kozalu: 

My go tu ciągle widzimy – w tej świątyni 

– godzinami na klęczkach. I sądzimy, że 

najsłuszniej nazwać go można: Biskup na 

klęczkach. Wraz z innymi więźniami  

bp Michał został wywieziony do Dachau  

w  roku 1941. Dwa lata później zmarł na 

zapalenie ucha środkowego, a jego ciało 

spalono w obozowym krematorium.  

W poczet błogosławionych został zali-

czony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 

14 czerwca 1987 roku.  

To, co mi osobiście imponuje  

w postawie biskupa Kozala to ogromna 

pokora, niezachwiana wiara, bojaźń Boża  

i wierność powołaniu. Kolejny święty pa-

sterz w kościele. Jednak dla mnie jakby 

bliższy, szczególnie teraz, kiedy mie-

szkam w lądzkim klasztorze. Uświada-

miam sobie każdego dnia, że świętość nie 

jest abstrakcją. Wierność swemu powo-

łaniu jest możliwa i gwarantuje szczęście. 

Przypominam sobie to zawsze, ilekroć 

przechodzę obok ołtarza św. Krzyża  

w lądzkiej świątyni, gdzie bp Kozal mo-

dlił się i celebrował Mszę Świętą. Posta-

wa bł. bp Kozala to dążenie nie do za-

www.lad.pl 

 Bóg jest Duchem, a poznać Go 

możemy po dziełach, które stworzył. 

Głupi z natury są ci, którzy z dzieł stwo-

rzonych nie poznali tego, który jest. Bóg 

ukrył się w dziele swojego stworze-nia, 

ponieważ tylko taka miłość nie zasłania 

sobą. Każdy kapłan jest znakiem i wyra-

zem miłości Boga do człowieka. Nie ina-

czej rysuje się moje doświa-dczenie po-

sługi kapłana. W sposób szczególny 

wspominam księdza, którego spotkałem 

p o d c z a s  m o j e j  e d u k a c j i  

w szkole średniej. Jego podejście do każ-

dej osoby było zawsze pełne szacunku i 

troski, co budziło sympatię i 

zaufanie. Był on świadkiem 

B o g a ,  k t ó r y  J e s t ,  

a równocześnie swoim ży-

ciem skłaniał do refleksji nad 

pytaniem: skąd bierze się ta-

kie podejście do życia. Wyda-

je mi się że, każdy kto chciał-

by choć trochę to zrozumieć 

nie musi daleko szukać, po-

nieważ to Bóg pierwszy nas 

umiłował, dla-tego miłość 

Jego jest bezin-teresowna, a 

każdy kapłan jest tylko wyra-

zem tej miłości. 

Życie kapłana – znak obecności Boga. 
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Celibat, czyli wspieranie rodzin nie kosztem własnej 
 

Los ludzkości zależy od sytuacji rodziny 

i dlatego najważniejszym zadaniem ka-

płana jest wspieranie rodzin w dorasta-

niu do świętości. 

 

 Celibat kapłański to nie tylko 

znak bezinteresownej miłości. To także 

wynik realizmu w patrzeniu na kapłana  

i na misję, jakiej się on podejmuje.  

To konsekwencja realizmu w patrzeniu 

na człowieczeństwo i jego ograniczenia. 

Człowiek jest w stanie pogodzić powo-

łanie z pracą zawodową, ale niezwykle 

trudno przychodzi mu pogodzić powo-

łanie z innym powołaniem. Bóg upewnia 

nas, że los ludzkości zależy najbardziej 

od relacji kobieta – mężczyzna. Kapłan 

wie o tym i dlatego w sposób szczególny 

troszczy się o małżeństwa i rodziny, ale 

nie czyni tego kosztem własnej żony  

i własnych dzieci. Wielkoduszne wspie-

ranie małżeństw i rodzin w dorastaniu do 

świętości i w dochowaniu wierności zo-

bowiązaniom, jakie płyną z miłości mał-

żeńskiej i rodzicielskiej, wymaga od ka-

płana, by był ze świeckimi dosłownie od 

rana do wieczora.  

 

 Jezus nie założył własnej rodzi-

ny po to, by od świtu do nocy wspierać  

w rozwoju wszystkich ludzi, których spo-

tykał. Ksiądz wierny swemu powo-łaniu 

to jakby „rezerwowy” tata. To ma-musio-

tatuś, czyli ktoś, kto na wzór Boga, potra-

fi okazywać miłość z kobiecą delikatno-

ścią i cierpliwością a jedno-cześnie z 

męską stanowczością i odwagą. Moim 

największym marzeniem w okresie szko-

ły średniej było poślubienie szlache-tnej 

dziewczyny i założenie szczęśliwej rodzi-

ny. Gdy odkryłem powołanie  

do kapłaństwa, wtedy wierzyłem w to, że 

byłbym w stanie świetnie pogodzić oby-

dwa powołania: do małżeństwa i do ka-

płaństwa. Dziś już wiem, że przece-

niałem wtedy moje możliwości. Im lep-

szym chciałbym być księdzem, a jedno-

cześnie mężem i ojcem, tym bardziej 

bym cierpiał z tego powodu, że nie potra-

fię harmonijnie pogodzić obu tych zadań. 

To nie przypadek, że wśród nie-mieckich 

protestantów rozpada się jedna trzecia 

małżeństw, ale aż dwie trzecie pastorów 

to osoby rozwiedzione. W ze-szłym roku 

po raz pierwszy w historii Niemiec roz-

wiodła się pani pastor, która pełni funkcję 

biskupa. 

  

 Realistyczne uznawanie przez 

księdza ograniczeń własnego człowie-

czeństwa jest znakiem szczególnie pot-

rzebnym w obecnym kontekście kultu-

rowym, gdyż w niskiej i zideologizo-

wanej kulturze ponowoczesności popr-

awne politycznie jest przecenianie przez 

człowieka własnych możliwości. Stąd 

właśnie biorą się naiwne postulaty typu: 

rób, co chcesz, żyj na luzie, kieruj się 

własnymi przekonaniami i niczego  

w sobie nie tłum! Współczesny człowiek 

powtarza dramat grzechu pierworodnego, 

gdyż samego siebie stawia w miejsce 

Boga. Tymczasem celibat kapłański jest 

uznaniem tego, że mogę być szczęśliwym 

człowiekiem tylko wtedy, gdy w realisty-

czny sposób patrzę na siebie, czyli wtedy, 

gdy uznaję nie tylko moje możliwości, 

ale też moje ograniczenia. 

 

Ks. Marek Dziewiecki 
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Każdy z nas z pewnością wie 

coś na temat seminarium duchownego. 

Większość diecezji takowe posiada, nie-

które dosyłają swoich kleryków do in-

nych. Każde męskie zgromadzenie za-

konne (kleryckie), które pragnie dawać 

Kościołowi prezbiterów, także posiada 

swoje seminarium. Niektórzy ludzie sły-

sząc, że formacja w zgromadzeniu sale-

zjańskim trwa minimum 9 lat nie mogą 

się nadziwić, że to tak długo. A mój bra-

tanek jest w seminarium w Poznaniu  

i on się uczy na księdza 6 lat…  – czasem, 

oprowadzając po lądzkim klasztorze gru-

pę pielgrzymów, daje się słyszeć takie 

zdanie. Warto się tutaj zastanowić, dla-

czego jest tak, że w seminarium diece-

zjalnym formacja kleryków trwa 6 lat,  

u salezjanów 9, a u jezuitów od 10 do 14 

lat… 

Na początku trzeba wyjaśnić, że 

studia seminaryjne wszędzie trwają tak 

samo, czyli owe 6 lat. Składają się one z 

dwuletniego studium filozofii oraz czte-

roletnich studiów teologicznych, które 

kończą się uzyskaniem tytułu magistra 

teologii. Diecezjalne seminarium ducho-

wne ma wykształcić kapłana, który bę-

dzie posługiwał na terenie danej die-cezji, 

natomiast studia w seminarium zakon-

nym to kolejny etap w formacji.  

U salezjanów jest to rozłożone w czasie, 

ponieważ tak widział to ks. Bosko. Wszy-

stko rozpoczyna się, trwającym w waka-

cje, prenowicjatem. Ci, którzy pomyślnie 

przejdą pierwszy etap udają się we wrześ-

niu do rocznego nowicjatu, w czasie któ-

rego kandydaci do zgromadzenia pod 

okiem swojego Magistra przysposabiają 

się do życia we wspólnocie salezjańskiej, 

głębiej poznają charyzmat i duchowość 

zakonną, a także podejmują pierwsze 

kroki w nauce wybranych przedmiotów. 

Nowicjat kończy się złożeniem przez 

nowicjuszy I profesji zakonnej, na mocy 

której stają się Salezjanami Księdza Bo-

sko. Warto wspomnieć, że biskupi od-

powiedzialni za formację, biorąc pod uwa

-gę doświadczenia nowicjatów zako-

nnych, myślą o wprowadzeniu w przys-

złości roku przygotowawczego przed 

wstąpieniem do seminarium, aby już tam 

kandydaci mogli m.in. oczyścić motywa-

cje powołania. 

Istotną różnicą jest poczucie 

wspólnoty. W zgromadzeniach zakon-

nych cechą charakterystyczną jest życie 

we wspólnocie, rzadziej w pojedynkę. Od 

początku formacji zakonnej kształtowany 

jest we wstępujących w szeregi zgroma-

dzenia, duch życia wspólnotowego, odpo-

wiedzialności za nią. Jest to wyrażone 

przede wszystkim w wielości zajęć  

i czasu spędzanego razem ze współ-

braćmi, czy to w świetlicy czy w sali 

wspólnoty, na rekreacji, w pracy,  

o modlitwach i posiłkach nie wspo-

minając. Właśnie te czynniki sprawiają, 

że dany współbrat dobrze się czuje  

z innymi. W tym też duchu podejmowane 

działania mają większe szanse powo-

dzenia, ponieważ we wspólnocie spoty-

kają się ludzie z różnymi talentami, zdol-

nościami czy pomysłami, których łączy 

konkretny cel, podobny do tego, jaki nasz 

założyciel, św. Jan Bosko wyraził  

w swoich założeniach. Zupełnie inaczej 

ta kwestia wygląda w seminarium diece-

zjalnym, gdzie można by rzec, każdy 

działa samotnie. Relacje braterskie są ra-

czej czasowe, bo po opuszczeniu murów 

seminarium, a nawet w trakcie jego trwa-

nia, kleryk czy diakon, później kapłan, 

jest nastawiony na życie w samotności, 

tzn. bez wspólnoty. 

Ważnym aspektem jest też kwe-

Formacja w Seminarium 
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stia składanych ślubów zakonnych.  

O ile życie w instytucie życia konse-

krowanego samo z siebie zakłada złoże-

nie profesji, o tyle taka forma realizacji 

powołania nie istnieje w seminarium die-

cezjalnym. Aby móc rozpocząć naukę 

seminarium zakonnym wymagane jest 

odbycie nowicjatu (w przypadku salezja-

nów rocznego), który kończy się złoże-

niem na ręce ks. Inspektora ślubów czy-

stości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poprzez 

ten akt młody współbrat staje się zakon-

nikiem i na mocy posłuszeństwa zostaje 

skierowany przez Przełożonego na studia 

filozoficzne do Postnowicjatu. Jeśli cho-

dzi o diecezję, wygląda to tak, że kandy-

dat do seminarium odbywa wcześniej 

rozmowę z ks. Rektorem lub Prefektem 

odpowiedzialnym za nowy kurs, który 

dopuszcza go do podjęcia studiów. Kle-

ryk diecezjalny podlega pewnym zasa-

dom i regułom, ale nie dotyczy go np. 

ślub ubóstwa, a za pobyt w seminarium 

uiszcza co miesiąc pewną kwotę pienię-

żną. Młody salezjanin natomiast jest 

utrzymywany przez Zgromadzenie, które 

zapewnia mu podstawowe potrzeby. Do-

datkowo wszystkie otrzymane fundu-sze 

z racji np. stypendiów , przekazuje do 

kasy wspólnoty, z której korzystają wszy-

scy współbracia. 

Warto tu wspomnieć o stroju 

duchownym noszonym przez kleryków. 

W Zgromadzeniu salezjańskim przyjęto 

zwyczaj, że jest on dostosowany do prze-

pisów Kościołów partykularnych krajów, 

w których żyjemy (Konstytucje Towarzy-

stwa św. Franciszka Salezego, art. 62). 

To oznacza, że salezjański alumn w dniu 

obłóczyn, który przypada na koniec No-

wicjatu (8 września), otrzy-muje sutannę 

jako strój zakonny. Nato-miast w semina-

riach diecezjalnych obo-wiązuje zwyczaj, 

że sutanna zakładana jest na początku III 

roku formacji, które to wydarzenie odby-

wa się przeważnie jesienią. Sutanna sale-

zjańska od diece-zjalnej nie różni się 

praktycznie niczym.  

Widzimy, że mimo pewnych 

różnic, występujących w formacji kapłań-

skiej czy zakonnej, kandydatów do przyj-

ęcia święceń prezbiteratu łączy chęć słu-

żenia Bogu i ludziom. W każdym środo-

wisku istnieją pewne zwyczaje i tradycje, 

które warunkują późniejszy styl życia  

i funkcjonowania. Okres formacji służy 

też rozeznaniu swojego powołania, odpo-

wiedzenia na pytanie, czy rzeczywiście 

www.lad.sdb.org.pl 
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Kapłan według młodych 
Pośród wszystkich rozważań na temat 

kapłaństwa i jego istoty, postanowiliśmy 

poprosić młodych ludzi o wypowiedzi  

w tej kwestii. Zadaliśmy wszystkim pyta-

nie: jak pojmujesz kapłańtwo  

i kapłnów oraz jacy powinni być? Jako 

salezjanie bowiem jesteśmy posłani do 

młodzieży, stąd też jej wizja kapłaństwa  

i sposób wartościowania go jest dla nas 

bardzo ważny. W myśl artykułu  

28. Konstytucji Towarzystwa św. Fran-

ciszka Salezego: jesteśmy prześwia-

dczeni, że wśród młodzieży wielu jest 

ubogaconych darami duchowymi i ma  

w sobie zaczątki powołania apostolskiego. 

Kapłan… dla mnie jest przedstawicielem 

Boga. Mianowicie zdaję sobie sprawę  

z jego funkcji. Podczas sprawowania 

sakramentów jest dla mnie osobą, przez 

którą przemawia Bóg. Powinien on być  

pasterzem... czuwać nad tymi, których 

Pan mu szczególnie powierzy (np: sale-

zjanin nad młodzieżą, czy innymi indywi-

dualnymi osobami postawionymi na dro-

dze), prowadzić ich w miarę sił  

i możliwości odpowiednią drogą. Dora-

dzać, wspierać, obdarzać miłością... w 

jego czynach i słowach powinno być wi-

doczne działanie Boga... żyje PRAWDĄ. 

Nie jest on idealnym człowiekiem, bo 

wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale jest 

powołany do służenia Panu i dla Pana. 

Przede wszystkim sam powinien bezgra-

nicznie UFAĆ.  

        Ania, 26 lat 

Kapłan? Trudne pytanie. Bo kapłan to 

przecież nie jest jakiś zawód, jak piekarz 

czy sprzedawca. To wyjątkowa rola, któ-

rej chyba człowiek nie wybiera sam. To 

Bóg go do tego wybiera, albo raczej pro-

ponuje. Kapłan jest dla mnie Ojcem, któ-

rego nie mam. Jest dla mnie pośredni-

kiem w kontaktach z Bogiem, które są dla 

mnie trudne. Jest człowiekiem, popełnia 

błędy, zmaga się, co sprawia, że jest mi 

bliski. Kapłan to pomoc, wsparcie, coś 

s t a ł e g o ,  p e w n e g o  

i silnego, na co mogę liczyć. Kapłan to 

ktoś, kto bardziej niż ja doświadcza ta-

jemnicy. ktoś wyróżniony, obdarzony 

powołaniem, które rozumiem jako szcze-

gólne zaproszenie Boga do życia  

z Nim, i jako dar pragnienia takiego ży-

cia. Powinien mieć powołanie. Powinien 

PRAGNĄĆ być z Bogiem i nie widzieć 

dla siebie lepszej przyszłości, jak tylko 

życie kapłańskie. Powinien być szczęśli-

wy i się realizować. Bo jeżeli sam będzie 

sie spełniał, będzie mógł robić to czego 

ludzie od niego oczekują (zawsze mieć 

siłę, zapał, być wzorem, służyć, pomagać, 

pracować itp.). Dla mnie najważniejsza w 

kapłanie jest jego własna wiara. Z niej 

bowiem czerpie siły. Dzięki niej dźwiga 

c i ę ż a r y  s w o j e  

i innych.  

Monika, 20 lat 

Kapłan przez duże K to dla mnie czło-

wiek, który poprzez swoje życie  

i słowa ułatwia mi poznanie Boga, zrozu-

mienie Jego miłości, pogłębienie swojej 

www.lad.pl 



14 

 

wiary. To osoba ważna w moim życiu, 

chociażby przez to, że pełni rolę pośre-

dnika  pomiędzy mną ,a Bogiem. To oso-

ba, do której mam zaufanie, i z którą mo-

gę podzielić się problemami, zwątpienia-

mi . Jaki ksiądz powinien być dla mnie? 

Powinien być przede wszystkim: nie dla 

siebie, ale dla innych. Otwarty na drugie-

go człowieka. Powinien poświęcić się 

całkowicie Bogu i Jego służbie, być sobą, 

cieszyć się autorytetem i starać się żyć 

jak najlepiej, jak najpiękniej, bo w końcu 

został wybrany do ważnej służby –  jego 

życie powinno świadczyć o Chrystusie. 

Nie znaczy to ,że musi być nieomylny, bo 

tego nie da się uniknąć, ale właśnie poka-

zać ,że upadamy ,uczymy się  

i wzrastamy przez całe życie… 

Magda, 19 lat. 

 

 

Kapłan jest dla mnie przede wszystkim 

Sługą Chrystusa, którego powinna cecho-

wać bezinteresowna i pokorna postawa 

wobec każdego napotkanego człowieka. 

Ma nieść ludziom Boga takiego, jakim 

był - Chrystusa kochającego, uniżonego, 

po ludzku prostego, jednak pełnego bo-

skości i ogromnej mocy. 

Kapłaństwo jest dla mnie służbą odzwier-

ciedlającą służebne kapłaństwo Chrystu-

sa. Pierwszą rzeczą jaka zawsze mi sie  

z kapłaństwem kojarzy jest umywanie 

nóg uczniom przez Jezusa. Jest to dla 

mnie prawdziwy wzór, jaki powinien 

podejmo-wać każdy kapłan. 

Od kapłana przede wszystkim oczekuję 

otwartości i pokory. Chyba już zbyt czę-

sto miałem do czynienia z kapłanami 

pysznymi, którzy poprzez swoje kapłań-

stwo wynoszą się nad innych. Moim zda-

niem nie tędy droga. Kapłani, jako szcze-

gólnie wybrani oczekują szacunku od 

wiernych i jest to jak najbardziej oczy-

wiste. Jednak dzisiejszy świat nie jest taki 

prosty, nawet kapłan musi szacunek sobie 

wypracować - przede wszystkim swoją 

postawą na co dzień. 

Michał, 21 lat. 
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Kapłan to dar od samego Pana. To osoba, 

dzięki której oczyszczam się, podnoszę 

się z upadku a następnie uświęcam, przez 

przyjęcie z Jego rąk samego Chrystusa. 

Kapłan zawsze przybliża mnie do Boga!

Kapłaństwo oznacza dla mnie misjonar-

stwo... To życie, w którym jest się misjo-

narzem głoszącym Dobrą Nowinę bez 

względu na czas, miejsce i ludzi. To umi-

łowanie Chrystusa ponad wszystko!  

To bycie dla drugiego człowieka! Od 

kapłana oczekuję prawdziwego przeży-

wania jego kapłaństwa, z pokorą, rado-

ścią, z wielkim wyczuciem swojej misji, 

jaką Pan dla niego przygotował (myślę 

tu, również o cechach jakich poszukuję  

w człowieku-roztropności, mądrości, 

prawdomówności, szczerości, a czego 

czasem brakuje kapłanom). To pełne 

 

NASZE KALENDARIUM 

Odnowienie ślubów zakonnych z racji 150. rocznicy założenia 

Zgromadzenia Salezjańskiego 

18.12.2009 -  

Objawienie Pańskie; kolęda w seminarium 6.01.2009 -  

sesja egzaminacyjna 15-30.01.2010 - 

początek Nowenny przed uroczystością św. Jana Bosko 22.01.2010 -  

święto św. Franciszka Salezego 24.01.2010 -  

uroczystość św. Jana Bosko 31.01.2010 -  

rekolekcje roczne 2-7.02.2010 -  

Popielec, początek Wielkiego Postu 17.02.2010 - 

„Weekend z Ks. Bosko” 19-21.02.2010 -  

rozpoczęcie Misterium Męki Pańskiej 20.02.2010 - 

Ofiarowanie Pańskie (dzień życia konsekrowanego)  02.02.2010 - 

Uroczystość św. Józefa 19.03.2010 -  

Rekolekcje powołaniowe 05-07.03.2010 - 

 

„Kiedy syn opuszcza rodziców, aby być posłusznym swemu powołniu,  
Jezus zajmuje jego miejsce w rodzinie.” 

Ks. Bosko 
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