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Drodzy Czytelnicy!
Mam przyjemność zachęcić Was do
zapoznania się z nowym numerem „Lendy”.
Tym razem naszemu czasopismu patronuje
Błogosławiona Piątka Poznańska. W życiu
często bywa tak, że szukamy autorytetów
i wzorów do naśladowania. W roku 75-tej
rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionych
wychowanków salezjańskich z Poznania, pragniemy przedstawić Wam sylwetki młodych
bohaterów, ich rys pobożności maryjnej oraz
dojrzały patriotyzm. Właśnie Ci oratorianie
z Poznania powinni być dla młodych wzorem
w kształtowaniu postawy miłości do Boga
i Ojczyzny, a nieco starszych, rodziców, dziadków czy wychowawców, życiorysy naszych
bohaterów mogą motywować do przekazywania
następnym pokoleniom takich wartości jak wiara
i patriotyzm. W kwietniowym numerze znajduje
się także artykuł o krzyżu i zmartwychwstaniu,
o realizacji powołania salezjańskiego oraz inne
propozycje nawiązujące do głównego tematu.
Pragniemy również zaprezentować naukową
działalność naszego seminarium – czyli kilka
zdań o sympozjach, które organizujemy oraz
zaprosić na kolejne.
Wszystkim czytającym nasze czasopismo
życzę miłej lektury.

Kl. Mateusz Buczek SDB
Redaktor prowadzący

SŁOWO KSIĘDZA REKTORA
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Niezłomni Oratorianie z Kraju Warty
Obecny numer
„Lendy” przywołuje pamięć czasów trudnych
i bolesnych, pozostawiających traumę oraz głębokie zranienia, ale też ukazujących wielkość człowieczeństwa zakorzenionego od
początku w mocy samego Boga, a poddanego próbie wierności podstawowym, uniwersalnym wartościom. Nawiązujemy do postaci pięciu młodzieńców, wychowanków poznańskiego oratorium salezjańskiego, którzy
w obliczu hitlerowskiego, wojennego bezprawia za miłość do Ojczyzny, tradycji
i polskiej kultury, za przywiązanie do Ewangelii i wierność Jezusowi Chrystusowi zostali skazani na karę śmierci przez ścięcie
gilotyną.
Wyrok wykonano w Dreźnie 24
sierpnia 1942 roku (więc w 2017 roku obchodzimy 75. rocznicę ich męczeńskich
narodzin dla nieba). Kościół uznał ich ofiarę cierpienia oraz potwierdził heroiczność
cnót 13 czerwca 1999 roku, wynosząc na
ołtarze wśród 108 męczenników II wojny
światowej, wraz z duchownymi internowanymi w obozie przejściowym, utworzonym
przez Niemców w Lądzie w latach 19401941. Spośród nich pięciu księży i dwóch
alumnów straciło życie w obozie koncentracyjnym dla duchowieństwa w Dachau. Historycy nazwali ich Lądzkimi Męczennikami, a współcześni dedykowali ołtarz w lądzkim kościele, gdzie w zwieńczeniu ołtarza
znajduje się obraz Piątki Poznańskiej otulonej opieką NMP Wspomożycielki Wiernych, a w jego głównej części postacie internowanych w Lądzie, którzy ponieśli
śmierć: bp. Michała Kozala i duchownych,
autorstwa prof. Janusza Szpyta. Rodzi się
potrzeba przywołania jeszcze innych: harcerzy i harcerek z różnych zakładów salezjań-

skich, wychowanków przedwojennych
oratoriów czy choćby Danusi Siedzikówny
„Inki”, wzrastającej (wg świadectw jej bliskich) u boku sióstr salezjanek w Różanymstoku.
Myśląc o nich stawiamy pytanie: jak
to się stało, że byli tak młodzi, a tak bardzo
dojrzali? Gdzie wzrastali, skąd takie ideały,
siła ducha i woli, brak akceptacji dla zła
i przemocy, jednoznaczność i bezkompromisowość?
Poczytajcie ich listy napisane do najbliższych na moment przed wymierzeniem
im kary śmierci i odpowiedzcie sami
w swym sercu…
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
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Przyjąć Krzyż i czekać na Zmartwychwstanie
Na wstępie trzeba powiedzieć, że
pierwszym i najważniejszym powołaniem
każdego człowieka jest wejście w relacje
z Bogiem, w osobisty kontakt i zjednoczenie się z Nim. To zakłada także naśladowanie Go, patrząc na Jego Syna Jezusa
Chrystusa.
Każdy z nas jest powołany by z dnia
na dzień coraz bardziej być podobnym do
Jezusa, w swoim postępowaniu, w swoich
słowach, myślach i uczynkach, aby być bardziej jak On. Dzieje się to dzięki łasce wiary, która przybliża nas do poznania Bożego
i jak mówi św. Tomasz z Akwinu sprawia,
że: „Uczestnicząc w życiu Boga
zaczynamy widzieć i oceniać
wszystko jakby Jego
oczyma”.
A więc to jest nasze
powołanie do świętości. Najważniejsze
wydarzenia
z życia i działalności Jezusa Chrystusa na ziemi to
Męka, Śmierć na
krzyżu i Zmartwychwstanie. Jeżeli nasze
życie ma się stawać
coraz bardziej podobne do
życia Syna Bożego, jeżeli mamy
iść za Nim, to musimy przyjąć nasz krzyż,
umrzeć dla siebie, a później oczekiwać na
zmartwychwstanie.
Przyjąć krzyż, ale co to konkretnie
oznacza dla mnie, dla mojego życia i mojej
codzienności? Przede wszystkim wyraża się
to w naszym umieraniu dla siebie samych,
umieraniu dla grzechu. I choć Jezus, który
był bez grzechu, a dla naszego zbawienia
stał się grzechem i na Krzyżu pokonał go

przez swoją ofiarę (por. 2 Kor 5,21, Rz 8,3,
Ga 3,13) to, aby to wydarzenie wydało owoce w naszym życiu, musimy pozwolić na
ukrzyżowanie naszego grzechu. A więc mają umrzeć w nas nasze pożądliwości, nasz
egoizm, nasze przywiązanie do grzechu
i wygody, na rzecz miłości i ofiary. To wymaga radykalnej rezygnacji z siebie, zrezygnowania z przywiązania do swoich schematów i planów oraz zaspokajania w pierwszym rzędzie własnych potrzeb, na rzecz
innych osób, szczególnie tych najbardziej
potrzebujących i tych, do których nie zawsze chce się nam wyjść z pomocą.
Nie ma innej drogi. Nie można oczekiwać zmartwychwstania
w sposób bierny. To musi być
nasza aktywna praca, wysiłek, mój wkład. Jezus odkupił nasz grzech na krzyżu, zbawienie już na nas
czeka, tylko czy my
chcemy je przyjąć, czy
chcemy wyjść z naszego
grzesznego
życia,
w którym może dobrze
się ustawiliśmy i w którym nie czujemy się najgorzej? Bóg nie chce robić
wszystkiego za nas. On uwielbia
współdziałać z nami w swoim zbawczym dziele. Jezus chce z tobą cię zbawić,
dać ci Siebie, Miłość, wolność i nowe życie.
Zaprasza cię do współpracy. Cyprian Kamil
Norwid pisał: „ (…) praca, by się zmartwychwstało”. Ta praca, aby zmartwychwstać, dokonuje się w mocy i łasce Ducha
Świętego, ale zakłada także nasz udział,
w który jest wpisany trud i uciążliwość,
cierpienie i upadki. Jednak Jezus mówi do
św. Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc
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bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości,
aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” (por. 2 Kor 12, 9). Umrzeć dla grzechu,
aby żyć dla Boga i stać się uczestnikiem
Jego Życia.
Niech słowami zachęty w naszym
codziennym dźwiganiu krzyża i kroczeniu
za Jezusem będą słowa Tomasza a`Kempis
z dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”:
„Czemu więc boisz się jeszcze podjąć ten
krzyż, który jest drogą do Królestwa?
W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie,
w krzyżu obrona, w krzyżu struga szczęścia
nadprzyrodzonego, w krzyżu siła mądrości,
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w krzyżu radość duchowa, w krzyżu sama
istota dobra, w krzyżu świętość doskonała.
Zbawienie duszy, nadzieja życia
wiecznego w krzyżu, tylko w krzyżu. Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem,
a dojdziesz do życia wiecznego. On idzie
przodem dźwigając swój krzyż, umarł za
ciebie na krzyżu, abyś i ty podjął swój krzyż
i pragnął umrzeć na krzyżu. Bo kiedy z Nim
umrzesz, z Nim razem żyć będziesz, a towarzysząc Mu w męce, staniesz się towarzyszem Jego chwały.”

Kl. Dawid Jakubiak SDB
Kurs III
Pochodzi z Nowego Miasta
Lubawskiego

W rodzinie siła
Większość z nas ma lub też miała
okazję wychowywać się w pełnej rodzinie.
W pełnej, to znaczy takiej, w której oboje
rodziców żyją i ponadto są w pełni zaangażowani w proces wychowania swoich
dzieci.
Chodzi o takich rodziców, którzy
poświęcają swój czas, nawet wtedy, gdy
ciężko jest go znaleźć, gdyż liczne obowiązki utrudniają kontakt z dziećmi i stawiają
rodzinę nie raz w dylemacie. Oczywiście
ważną rolę odgrywa w procesie wychowania również rodzeństwo i jego liczebność.
W każdym razie pełna rodzina,
w której kochający się rodzice wychowują
z miłością swoje dzieci, jest źródłem siły dla
człowieka. Mały człowiek, który jest otoczony miłością przez swoich rodziców, ma
zaspokajaną od początków wychowania
potrzebę bycia kochanym. Ta potrzeba jest

fundamentem do tego, by pokochał on
w przyszłości innych ludzi. Ważny jest też
sposób okazywanej miłości rodziców, bo
każdy z rodziców okazuje ją dziecku,
w sposób dany ojcu lub matce. Jeśli zabraknie jednego lub drugiego, dziecko z pewnością będzie miało pewne braki w wychowaniu.
W pełnej rodzinie istnieją warunki
sprzyjające integralnemu wychowywaniu
dzieci. Taka rodzina pomaga człowiekowi
zaadaptować się w środowisku i wychowuje
do odpowiedzialnego życia, także do życia
wiary. W późniejszym czasie, zarówno wtedy, kiedy dziecko dorasta (kończy szkołę
i uczy się podejmowania ważnych decyzji),
dobre relacje, jakie panowały i panują
w rodzinie, zdecydowanie pomagają rozeznawać przyszłą drogę życiową młodego
człowieka.
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O TYM SIĘ MÓWI

Rodzina, oczywiście ta normalna,
nieskalana patologią, jest więc środowiskiem, które najbardziej sprzyja rozeznawaniu powołania. Chodzi tutaj o powołanie
szeroko pojęte, a więc zarówno o powołanie
do małżeństwa, jak i o powołanie do stanu
kapłańskiego czy bycia osobą konsekrowaną. Moralnie zdrowa rodzina pomaga młodym ludziom rozeznać ich powołanie oraz
„rozwinąć skrzydła” młodych ludzi, przygotowując ich do podjęcia ważnej w ich życiu
decyzji i częściowo uczy ich też „sztuki
latania”. Czy osoba, która wychowywała się
w niepełnej lub dotkniętej patologią rodzinie
nie jest zdolna do życia małżeńskiego, zakonnego czy kapłańskiego? Oczywiście, że
jest zdolna, ale przed taką osobą wiele pracy
i wysiłku, aby odbudować pozytywny obraz
rzeczywistości.
Również moja rodzina pomogła mi
te skrzydła rozwinąć. Była i jest ona pełna:
kochający mnie rodzice oraz dwoje, dużo
starsi ode mnie, brat i siostra, którzy byli
i nadal są dla mnie dużym wsparciem. Rodzice przekazali mi wartości chrześcijańskie
oraz zasady życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym, natomiast źródłem mojego powołania salezjańskiego był z kolei mój

brat, który zachęcił mnie do bycia ministrantem. Tak rodziło się we mnie powołanie, które teraz realizuję w mojej nowej rodzinie – zakonnej. Dziękuję Panu Bogu
za to, że dał mi tę pierwszą rodzinę, w której
pomimo różnych przeciwności losu panowała atmosfera miłości i wzajemnego
wsparcia oraz za tę, w której teraz żyję,
to znaczy za wspólnotę formacyjną zwaną
postnowicjatem, w której mam okazję dalej
wzrastać w wierze i miłości oraz przygotowywać się do przyszłej pracy duszpasterskiej z młodzieżą.
Każda rodzina powinna być szkołą
życia i miłości, aby nauczyć nas jak dobrze
żyć i aby żyć w przyjaźni z Bogiem, i każdego dnia pełnić Jego wolę, wcielając
w życie zasady prawdziwej miłości. Życzę
tego każdemu, szczególnie młodym ludziom, niech nasze rodziny będą Bogiem
silne.

Kl. Dan Machola SDB
Kurs II
Pochodzi z Konina

IDŹCIE I GŁOŚCIE
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Oto człowiek
„Ecce Homo” – czyli dostrzeżenie
oblicza Bożego w drugim człowieku.
Przykładem takiej miłości jest Adam
Chmielowski.
Ten wielki święty urodził się
20 sierpnia 1845 rok w Igołomii niedaleko
Krakowa. Gdy ojciec Adama, pan Wojciech, otrzymał awans zawodowy na celnika komory celniej, rodzina Chmielowskich
wraz z rocznym synem Adamem przeprowadziła się do Słupcy, koło Konina.
W tym samym czasie, w klasztorze pocysterskim w Lądzie
mieszkali kapucyni, od
których w roku 1887 w
Krakowie, przy ul. Loretańskiej, Adam Chmielowski otrzyma habit III
Zakonu świętego Franciszka i zacznie być rozpoznawany jako brat Albert. Posługa charyzmatyczna krakowskiego świętego bardzo mocno przypomina działalność św. Jana Bosko.
Kraków, tak jak Turyn, na progu XIX wieku
jest ośrodkiem dla wielu ludzi szukających
pracy. Bieda bardzo mocno kontrastuje
z życiem arystokracji. Pierwszymi bezdomnymi, którymi zaopiekował się Chmielowski to ubodzy chłopcy. Umiał dostrzec ich
szlachetne serca mimo przeciwnych pozorów. Zamieszkali oni wraz ze świętym
w kamienicy przy ul. Basztowej, gdzie
otrzymali poczucie bezpieczeństwa, zaufania i miłości. W roku 1885 w opuszczonej
szkole przy Placu Matejki, Albert Chmielowski spędził wigilię wraz z ubogimi. Tam
zrodziła się potrzeba dotarcia do bezdomnych i zapewnienia im niezbędnych środków do życia.
W krakowskiej ogrzewalni dostrzegł patologię między starszymi mężczy-

znami, a zdemoralizowanymi chłopcami,
którzy przebywają pod jednym dachem.
Brat Albert mówił: „Tam trzeba wśród nich
zamieszkać. Ja ich tak nie zostawię”. Rozumiał, że najpiękniejsze słowa, szczególnie
moralizatorskie, nie pomagają, że potrzeba
czynu do budowania gmachu, zwanego Miłością. Albertyni od lat dwudziestych ubiegłego stulecia, aż do wybuchu wojny, prowadzili sierociniec dla ubogich chłopców
w Pałacu Lasockich przy Dębnikach. Posługę duszpasterską pełnili tam wówczas
salezjanie. Można spodziewać się,
że zaangażowany w to dzieło był
również błogosławiony ks. Józef
Kowalski, salezjanin, męczennik
różańca świętego oraz sługa Boży
Jan Tyranowski, duchowy nauczyciel św. Jana Pawła II.
Brat Albert jest przykładem jak
oddać się Bogu całkowicie.
Potrafił zrezygnować
z przywilejów i z wystawnych bankietów.
Wolał przywdziać brązowy, ubogi habit, żyć
w czystości i ubóstwie będąc narzędziem
w ręku Boga. Jego przykład powinien pobudzać również nas do radykalnego kroczenia
za Chrystusem z bagażem doświadczenia
cierpienia i miłości, abyśmy byli znakami
i nosicielami Miłości Bożej dla drugiego
człowieka, szczególnie młodego i zagubionego we współczesnej cywilizacji. Niech
ten święty towarzyszy nam w roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem: „Idźcie
i głoście” – głośmy światu Ewangelię miłości.

Kl. Paweł Klasa SDB
Kurs I
Pochodzi z Krakowa

str. 7

TEMAT NUMERU

Z Piątką na piątkę
„Z Piątką na piątkę” – można by
się zastanawiać o co chodzi? Z jaką piątką ? Na piątkę? Chodzi o to, by rok 2017
przeżyć z Błogosławioną Piątką Poznańską. Na piątkę przeżyć nasze życie, na
piątkę – czyli najlepiej jak się da, tzn.
z miłością i dla miłości.
W tym roku przypada 75 rocznica
męczeńskiej śmierci Błogosławionej Piątki
Poznańskiej, pięciu młodych wychowanków
z salezjańskiego oratorium przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. Byli to z jednej strony
zwykli chłopcy, którym nie było obce cierpienie, bieda czy wychowywanie się bez
ojca. Z drugiej strony niezwykli – tak bardzo wierzący w Boga i kochający Ojczyznę,
że jak sami pisali w swoich listach spod
gilotyny (ostatnie listy napisane na chwilę
przed śmiercią) cieszyli się, że w ten sposób
mogą odchodzić z tego świata, aby trafić do
wieczności.
Oratorium salezjańskie przy ul. Wronieckiej w Poznaniu było dla wspominanych
bohaterów miejscem, gdzie rozwijali swoje
talenty, odnajdywali rozrywkę, budowali
relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Podejrzewani przez gestapo o przynależność do tajnej organizacji politycznej
zostali aresztowani w dniach 21 i 23 września 1940 roku, a potem więzieni
w Poznaniu, Wronkach, Berlinie, Zwickau.
Działali w konspiracji. Zostali wykryci
i oskarżeni o zdradę stanu jako zdrajcy
Trzeciej Rzeszy. Uwięziono ich ponieważ
byli liderami katolickiej młodzieży. W więzieniu zachowali spokój i niespotykaną pogodę ducha. Dnia 31 lipca 1942 roku Czesław, Edward, Franciszek, Edward i Jarogniew zostali skazani na śmierć. Wyrok
został wykonany w Dreźnie 24 sierpnia tego
samego roku. Kapłana, który towarzyszył
im w egzekucji poprosili, aby trzymał krzyż
uniesiony wysoko w górę. Patrząc na wize-

runek Zbawiciela pożegnali się z tym światem. Zostali beatyfikowani przez papieża
Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników.
A oto krótkie życiorysy naszych bohaterów:

Czesław Jóźwiak
Rodzinną miejscowością Czesia była
nieistniejąca dzisiaj miejscowość Łażynk.
Bydgoszczy. Po przeprowadzce do Poznania
mieszkał przy ul. Żydowskiej. Miał starszego brata i dwie młodsze siostry. Do oratorium trafił w 1929 roku, gdy miał 10 lat.
Swój czas musiał dzielić między szkołę,
dom, oratorium oraz harcerstwo, do którego
należał. Jego opiekuńczość i zatroskanie
o kolegów sprawiły, że w oratorium dostał
przydomek „Tata”. W grupie cieszył się
wielkim autorytetem. Razem z Edą Kaźmierskim odbył pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Organizował zawody sportowe,
występował w przedstawieniach, śpiewał
w chórze, gromadził wokół siebie młodszych chłopaków, aby opowiadać im historie z Trylogii Henryka Sienkiewicza. Brał
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udział w Narodowej Organizacji Bojowej
i jako szef oddziału zaprzysiągł swoich kolegów z „Piątki”. Swą wiarę kształtował
poprzez zwyczajne praktyki pobożnościowe: spowiedź, Komunię św., nabożeństwo
do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych,
kierownictwo duchowe. To dawało mu
wielki pokój ducha podczas trudności.
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rzałą osobowością. Jako najstarszego
z „Piątki” cechowała go ofiarność i chęć
niesienia pomocy. Głęboką wiarę zawdzięczał rodzicom i wychowaniu salezjańskiemu.

Jarogniew Wojciechowski
Edward Klinik
Urodził się 21 lipca 1919 roku
w Werne (Niemcy). Rodzice Edwarda wyjechali do Niemiec w celu poszukiwania pracy. Po powrocie do Poznania, ojciec pracował jako ślusarz w warsztatach kolejowych.
W 1925 roku Edward rozpoczął naukę w II
Szkole Powszechnej w Poznaniu, w latach
1933-37 uczył się w Gimnazjum Salezjańskim w Oświęcimiu, gdzie był prezesem
Sodalicji Mariańskiej oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Po powrocie do Poznania uczęszczał jeszcze do Państwowego Liceum im. Bergera. Do oratorium trafił najprawdopodobniej w 1929
roku. Wiele wskazuje na to, że był utalentowany muzycznie i sportowo. Razem z pozostałymi „Piątkowiczami” występował
w oratoryjnych przedstawieniach. Był spokojny, obdarzony wielką głębią ducha i doj-

Najmłodszy z „Piątki” urodził się
w Poznaniu 5 listopada 1922 roku. Jego
ojciec, który nadużywał alkoholu, opuścił
rodzinę gdy Jaroś miał 11 lat. Słabego zdrowia matka musiała sama podołać wychowaniu dwójki dzieci (syn nazwał ją za to
„Bohaterką”) Od niej otrzymał głębokie
wychowanie religijne i patriotyczne. Po
ukończeniu szkoły powszechnej tylko przez
rok kształcił się w gimnazjum, z którego
musiał zrezygnować z powodów finansowych. Później uczęszczał jeszcze do Miejskiej Szkoły Handlowej. Do oratorium trafił
gdy miał 10 lat. Zaangażował się w Służbę
Liturgiczną Ołtarza, grał na fortepianie oraz
opiekował się młodszymi kolegami podczas
wyjazdów. W tym czasie na nim spoczywał
także obowiązek utrzymania rodziny. Praca
utrudniała mu rozwijanie swoich licznych
talentów. Był młodzieńcem spokojnym,
mądrym i refleksyjnym.
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Edward Kaźmierski
Urodził się 1 października 1919 roku
w Poznaniu. Miał trzy siostry: Helenę, Marię i Ulę, która wymagała stałej opieki
z uwagi na skrzywienie kręgosłupa i niesprawne nogi. Dwie pozostałe siostry zmarły jeszcze przed narodzinami Edy. Ojciec
Edwarda zmarł, gdy miał on 4 lata, przez co
sytuacja finansowa rodziny była bardzo
trudna. Eda w wieku 17 lat przerwał naukę
by rozpocząć pracę i w ten sposób pomóc
mamie w utrzymaniu rodziny. Po raz pierwszy w oratorium pojawił się najprawdopodobniej w 1929 roku. Tutaj mógł rozwijać
swoje liczne talenty, zwłaszcza aktorskie
i muzyczne. Był najradośniejszy z „Piątki”,
płatał figle, a jednocześnie był odpowiedzialnym młodzieńcem. Grał bardzo chętnie
w piłkę. Wielką głębię ducha i wrażliwość
Edy poznajemy przez jego „Dzienniczek”,
który zachował się do naszych czasów.
Jego duchowość była prosta i zwyczajna.
Łączył w sobie spontaniczność i poczucie
humoru z dojrzałością wyborów i głębią
przeżywana swojej wiary.

Franciszek Kęsy
Urodził się w Berlinie 13 listopada
1920 roku. Rok później jego rodzina przeniosła się do Poznania. Ojciec pracował
w miejskiej elektrowni, a matka zajmowała
się domem i wychowaniem dzieci. Franciszek miał trzech braci i jedną siostrę. Do
oratorium trafił najpóźniej z „Piątki”, bo
dopiero w 1933 roku. Bardzo zżył się z Edą
Kaźmierskim, z którym płatali sporo figli,
co nie przeszkodziło w planowaniu zostania
salezjaninem. Był słabego zdrowia, często
chorował i to przeszkodziło mu w planach
wstąpienia do Niższego Seminarium Duchownego w Lądzie. Jego wielką pasją był
sport, lubił także występować w przedstawieniach oraz śpiewał w chórze Stefana
Stuligrosza. Wiara zajmowała w jego życiu
bardzo ważne miejsce. Codziennie służył do
Mszy św., odmawiał różaniec. Wielką wiarę, pokorę wobec swoich słabości i radość
ducha zachował do końca swoich dni.
Jak już wcześniej napisałem Błogosławieni Oratorianie na kilka chwil przed
egzekucją napisali do swoich bliskich listy.
Są one bardzo wzruszające, ale też bardzo

TEMAT NUMERU
budujące. Można z nich wyczytać ich niezwykłą wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny.
Fragmenty listów spod gilotyny:
"...Właśnie dzisiaj tj. w dzień MB Wspomożycielki... przychodzi mi się rozstać z tym
światem. Powiadam Wam, Moi Drodzy, że
z taką radością schodzę z tego świata, więcej się cieszę z tego, aniżeli miałbym być
ułaskawiony. Przed chwilą się wyspowiadałem i zaraz przyjmę Komunię św. do swego
serca... Ja będę się modlił za Was u Boga
o błogosławieństwo i o to, byśmy się wszyscy kiedyś razem mogli zobaczyć w niebie...
Do zobaczenia w niebie." /Czesław Jóźwiak/
"...Och, jaka to radość dla mnie, że już
schodzę z tego świata i tak, jak powinien
umierać każdy. Byłem właśnie przed chwilą
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u spowiedzi św., za chwilę zostanę posilony
Najśw. Sakramentem. Bóg dobry bierze
mnie do siebie. Nie żałuję, że w tak młodym
wieku schodzę z tego świata. Teraz jestem
w stanie łaski, a nie wiem, czy później byłbym wierny mym przyrzeczeniom... Idę do
nieba, do zobaczenia. Tam w niebie będę
prosił Boga..." /Franek Kęsy/
"...Pomyśl, jakie prawdziwe szczęście!
Odchodzę zjednoczony z Jezusem przez
Komunię św... ofiaruję ją za Ciebie i za
siebie z tą nadzieją, że cała nasza rodzina
bez wyjątku będzie szczęśliwa tam u Góry...
Idę już i oczekuję Cię tam w niebie z Matusią najmilszą..." /Jarek Wojciechowski/
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MARYJA

W tym roku organizowanych jest wiele
akcji, które mają na celu przybliżenie historii Błogosławionej Piątki Poznańskiej oraz
uczczenie 75. rocznicy ich męczeńskiej
śmierci. Centralne obchody uroczystości
odbędą się w Poznaniu 10 czerwca w obecności Generała Towarzystwa Salezjańskiego. Natomiast w naszym seminarium przy
współpracy z Instytutem pamięci Narodowej w Poznaniu odbędzie się 15 listopada
sympozjum historyczne pt. Być dobrym

chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę. Już dziś wszystkich serdecznie
zapraszamy na to sympozjum. Przykład
młodych bohaterów może być inspiracją nie
tylko dla młodych ludzi, lecz także dla rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców. Każdy z nas może być „dobrym
chrześcijaninem i prawym obywatelem”.
Tylko życie z miłości i dla miłości może
być życiem przeżytym na piątkę.
Kl. Mateusz Buczek SDB
Kurs II
Pochodzi z Międzyborza

Maryja w życiu Piątki Poznańskiej
Bardzo często poszukujemy w życiu autorytetów, wzorów do naśladowania. Na pewno takimi przewodnikami
w życiu duchowym mogą być święci i błogosławieni, którzy po ziemskim życiu radują się przebywaniem w Królestwie Niebieskim.
Kiedy patrzymy na ich życiorysy,
by dowiedzieć się jak żyli, dostrzegamy
wiele elementów pobożności. Przede
wszystkim będzie to miłość do Pana Boga,
drugiego człowieka i spełnianie czynów
zgodnych z nauką Ewangelii. Kolejnym

elementem obecnym w życiu świętych czy
błogosławionych jest pobożność maryjna.
To właśnie Maryja wstawia się za nami
u Boga, by upraszać nam potrzebne łaski.
Przyjrzyjmy się jak wyglądało
to nabożeństwo w życiu błogosławionych
wychowanków oratorium salezjańskiego
z Poznania, czyli Czesława Jóźwiaka,
Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jarogniewa Wojciechowskiego. Jest to tzw. Piątka Poznańska,
której 75. rocznica męczeńskiej śmierci
przypada w tym roku. Jakie miejsce zajmo-

MARYJA
wała Maryja w życiu
młodych chłopaków –
męczenników II wojny
światowej. Wzrastali
i wychowywali się oni
w oratorium salezjańskim, a więc kształtowali siebie według
ducha i poleceń św.
Jana Bosko. Jak wiemy
ks. Bosko zalecał nabożeństwo do Matki
Bożej czczonej szczególnie jako Wspomożycielki Wiernych. To
Jej zawdzięczał wiele
spraw w swoim życiu,
mówił też: „zaufajcie
Wspomożycielce,
a zobaczycie co to są
cuda”. Maryja obok
Jezusa Eucharystycznego stanowiła kolumnę podtrzymującą życie duchowe każdego
chrześcijanina. Od jednego Zdrowaś Maryjo
rozpoczynał on wykonywanie ważnych
spraw.
Wracając do Piątki Poznańskiej
dostrzegamy w niej obecność nabożeństwa
do Matki Najświętszej. Zobaczmy jak wyglądało to w praktyce, czyli w życiu, w sytuacjach dnia codziennego. Błogosławieni
Oratorianie oddawali cześć Maryi poprzez
modlitwę, śpiewali Godzinki, brali udział
w nowennach przed uroczystościami maryjnymi, szczególnie do Niepokalanego Poczęcia NMP i NMP Wspomożycielki Wiernych, odmawiali różaniec – Franciszek Kęsy uważał go za największy skarb jaki posiada. Czesław Jóźwiak z uwagi na głębokie
nabożeństwo do Matki Bożej został wybrany na prezesa Towarzystwa Niepokalanej.
Dodatkowo oprócz modlitw, Edward Kaźmierski ze swoim kolegą Czesławem
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Jóźwiakiem udali się na
pielgrzymkę z Poznania
do Częstochowy, by podziękować Bogu za
otrzymane łaski i prosić
Maryję o pomoc w wyborze dalszej drogi życia. W dzienniczku Edy
Kaźmierskiego możemy
przeczytać: Na godzinę
5.00 poszliśmy z „tatą”
na godzinki i odsłonięcie
Obrazu. Przeżycie takie
samo jak wczoraj. Serce
podchodziło mi do gardła, gdy zagrały fanfary
i z wolna zaczęło się
ukazywać ciemne oblicze
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Kiedy chłopcy
zostali aresztowani ich
nabożeństwo do Maryi
nie ustało, praktykowali oni dalej modlitwy,
a nawet powierzyli się w opiekę Matce Najświętszej. Możemy po tym stwierdzić, że
nie były to tylko zewnętrzne gesty budowane na uczuciach. Była to autentyczna gorliwość religijna, przejawiająca się nie tylko
w chwilach radości, wolności, ale także
w momencie, gdy ich wolność została ograniczona, a wokoło panował smutek, zniechęcenie i brak nadziei. Niech postawa Piątki Poznańskiej wzbudzi w nas pragnienie
praktykowania pobożności maryjnej i pomaga nam z nadzieją przeżywać chwile radosne jak i trudne momenty naszego życia.

Kl. Arkadiusz Żydziak SDB
Kurs II
Pochodzi z Częstochowy
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PATRIOTYZM

Szkoła patriotyzmu

Był piękny, sierpniowy wieczór.
Doskwierający upał zelżał, dlatego uliczki
Drezna zapełniły się ludźmi. Wesoły gwar
ulicy niósł się daleko, jednak nie był
w stanie się przebić przez grube mury
więzienia. Na plac, pod czujnym okiem
strażników, weszło pięciu skazańców. Szli
powoli, w skupieniu, szeptem odmawiając
modlitwy. Na rozkaz „klawisza” stanęli
na baczność. Na skąpanym trupiobladym
światłem dziedzińcu, stała ona – madame
Gilotine. Złowroga, milcząca, czekała
cierpliwie, by w swych ramionach odebrać im życie.

Za co zginęli? Wyrok mówił
o zdradzie Trzeciej Rzeszy, ale tak naprawdę zginęli za miłość. Miłość do Boga i Ojczyzny, którą przez wiele lat chłonęli
w domu rodzinnym i w domu na ul. Wronieckiej. To, że tata i mama przekazali im
swoje ideały, to wydaje się oczywiste, ale
w jaki sposób oratorium wychowało ich na
patriotów?
Przychodząc na Wroniecką nasi
bohaterowie byli już częściowo uformowani. Wynieśli z domu zasady dobrego wychowania, potrafili modlić się i postępować
moralnie. Byli dumni z tego, że byli Polaka-

PATRIOTYZM
mi. Jednak ta duma nie miała zabarwienia
szo wi nist ycznego , co p o twier d za
przykład postawy Edy Kaźmierskiego. Nie
widział problemu w zatrudnieniu się u Żyda
w charakterze pomocnika. Szanował swoich chlebodawców, czego nie potrafili niektórzy poznaniacy. Raz był świadkiem gorszącej sytuacji, kiedy to pewna kobieta
przyszła do sklepu kupić firanki. Szef Edy
nie wyglądał na Hebrajczyka – nie nosił
pejsów ani chałatu, nawet sklep miał otwarty w sobotę. Kiedy po dłuższym czasie kobieta zorientowała się, że robi zakupy u Żyda, tak ją to zirytowało, że zostawiwszy
firanki na ladzie, wychodząc z wrzaskiem
trzasnęła drzwiami. Takie zachowanie nie
uchodziło w oczach Edy, co pokazuje jego
zdrowe podejście do szacunku dla Ojczyzny.
A jak oratorium rozwijało postawy
patriotyczne? O dziwo, nie było praktycznie
żadnych zajęć, wykładów czy pogadanek.
Na prośbę rodziców i chłopców nie powołano drużyny harcerskiej, która zazwyczaj
była ostoją patriotyzmu. W oratorium nie
organizowano nawet świąt państwowych.
To ostatnie może się wydać szczególnie
dziwne, ale jeśli spojrzy się na realia
II Rzeczpospolitej to nie było to takie złe.
Po 123 latach niewoli Polacy byli spragnieni
wolności, wręcz się nią upajali. Dlatego
trafić na wiec, odczyt czy choćby pójść do
kościoła na Mszę św. za Ojczyznę było bardzo łatwo. Z kolei organizowanie większych
obchodów w oratorium wiązało się z koniecznością zapraszania gości.
I tu pojawiał się problem, bowiem w Polsce
ścierało się wiele wizji przyszłości naszego
kraju, sposobów rządzenia etc. Trudno byłoby zachować neutralność, a to groziło
wejściem polityki do oratorium. Do tego nie
można było dopuścić.
Najlepszą rzeczą jaką mogli zrobić
salezjanie było pójście śladami księdzem
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Bosko. Wychowywać dobrych chrześcijan
i uczciwych obywateli. I ta formuła zdała
egzamin o czym dobitnie świadczy przykład Piątki Poznańskiej. W ten sposób
kształci się człowieka nie tylko jako gorliwego katolika, ale także świadomego obywatela, który poprzez swoją ciężką pracę
jest w stanie utrzymać swoją rodzinę.
Uczciwie rozliczając się z państwem, spełniając swoje obywatelskie obowiązki przyczynia się także do rozwoju i bogacenia się
samego państwa. A w chwili próby jest
w stanie ofiarnie bronić Ojczyzny, między
innymi dzięki organizowaniu comiesięcznych ćwiczeń dobrej śmierci. Salezjanie
dbali także o rozwój kulturalny chłopców,
organizując jasełka, wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki. Oczywiście oratorianie
wyrażali swoje oddanie Ojczyźnie, np. raz
zorganizowali koncert pieśni patriotycznych na granicy z Niemcami, którego wysłuchał zdziwiony wartownik niemiecki.
Dzięki takim działaniom oratorianie nasiąkali polską tradycją i narodową dumą.
Zimny pot spływa po czole Eda,
a deski wżynają się w obolałe ciało. Już
tylko sekundy dzielą go od śmierci. Nagle
zgrzyt. To ostrze, zwolnione ręką kata sunie w kierunku szyi. Przerażający świst
i ostrze zagłębia się kark, przecinając skórę,
mięśnie, tchawicę. Głowa Eda toczy się po
płytkach więziennego dziedzińca. Oczy,
jeszcze przed chwilą pełne życia i blasku,
teraz patrzą martwo w przestrzeń.
A ty jesteś patriotką/tą?

Kl. Paweł Lehmann SDB
Kurs II
Pochodzi z Poznania
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KS. BOSKO

Dwie ręce księdza Bosko

Każdy z nas ma dwie ręce, więc mogłoby
się wydawać niczym szczególnym powiedzenie: Ksiądz Bosko ma dwie ręce. Ale
tak nie jest.
Przytoczone sformułowanie jest metaforyczne i odnosi się do sposobu realizacji
powołania salezjańskiego. Sam św. Jan Bosko użył tej metafory wobec swoich duchowych synów. Powiedział to, jak wspomniałem, odnośnie do sposobu realizacji charyzmatu salezjańskiego przez salezjanów:
kapłanów i koadiutorów, ale zanim przyjrzymy się bliżej samym salezjanom – rękom
księdza Bosko, spójrzmy na metaforę rąk.

Ręce, dlaczego właśnie ręce?
Moim zdaniem założyciel Towarzystwa Salezjańskiego nie przypadkowo porównuje salezjanów do rąk.
Ręce księdza Bosko już od najmłodszych lat były utrudzone pracą. Jego
matka zlecała mu w dzieciństwie
drobne prace w gospodarstwie, żeby
Janek uczył się pracowitości, ale też
żeby pomagał samotnej wdowie
w utrzymaniu gospodarstwa. W taki
sposób ksiądz Bosko od najmłodszych lat uczył się pracowitości.
W późniejszym okresie swoją pracowitość pokazywał na polu pracy
z młodzieżą, dla której pracował
z miłości.
W ten sposób ksiądz Bosko
ukazuje salezjanom ich przeznaczenie, są jego rękami, by nimi pracować
dla młodych, by na tych rękach nieść
młodym Chrystusa. Jak powiedział
św. Jan Bosko do swoich duchowych
synów: Chleba, pracy i nieba
w Zgromadzeniu Salezjańskim nigdy
wam nie zabraknie. To obiecywał
swoim „spadkobiercom”. Powiedzenie to oddaje w pewien sposób duchowość
księdza Bosko, który ufał Bożej Opatrzności
i cały czas, bez reszty pracował, jak by sam
powiedział: ad maiorem Dei gloriam – dla
większej chwały Bożej. Ale, żeby pracować
w pełni i w sposób jak najbardziej efektywny, każdy z nas potrzebuje dwóch rąk i tak
też jest w przypadku dzieła księdza Bosko.
Potrzeba kapłanów i koadiutorów.
O tych pierwszych wiemy sporo, bo
jest ich dużo więcej. Dlatego przyjrzyjmy
się koadiutorom, czyli braciom zakonnym w
Towarzystwie Salezjańskim. Św. Jan Bosko, jak doskonale wiemy, był kapłanem
diecezjalnym, tak więc skąd u niego wzięła

KS. BOSKO
się myśl, by w swoim zgromadzeniu mieć
braci zakonnych, zwanych koadiutorami.
Z pewnością, kiedy myślał on zapewnieniu
swojemu dziełu wychowawczemu przedłużenia w czasie, na początku myślał głównie
o kapłanach. Idea o braciach rodzi się trochę
później, ale jest równie ważna. Kiedy ksiądz
Bosko wychowywał chłopców, starał się
zapewnić im przyszłość w postaci umiejętności zawodowych. Gdy liczba wychowanków rosła, ksiądz Bosko nie mógł uczyć już
wszystkiego sam, wysyłał on chłopców
do pobliskich zakładów rzemieślniczych i
warsztatów, ale po powrocie często przeklinali (co w języku włoskim wiąże się z
bluźnierstwem, nie są to same wulgaryzmy) i wracali w pewien sposób zdemoralizowani przez starszych robotników.
Wtedy ksiądz Bosko zaplanował by w
jego dziełach ważną rolę pełnili bracia
zakonni - koadiutorzy, którzy mając jakiś
zawód np.: drukarza, szewca, krawca,
introligatora, stolarza czy wielu innych,
mogliby dzielić się wiedzą z wychowankami, ale przede wszystkim być z nimi,
czyli podejmować asystencje salezjańską.
Przez codzienne przebywanie z wychowankami mieliby przyprowadzać ich do
Chrystusa, w pracy zawodowej mieli
dawać świadectwo wiary i uświęcania
tejże pracy obecnością Boga. Taki pomysł
p i ę k n i e
wp i s u j e
s i ę
w kolejny rys duchowości salezjańskiej –
duchowości codzienności i wypełniania
swoich obowiązków. Ksiądz Bosko wskazał salezjanom dwie drogi realizacji tego
samego powołania salezjańskiego – zbawiania młodzieży.
Tak samo jak kapłanów, taki i koadiutorów, widział jako duszpasterzy młodzieńczych serc, którzy jak on sam podejmują wszelki trud dla zbawienia dusz. Koadiutorzy oddawali na służbę młodzieży
wszystkie swoje osobiste talenty i uzdolnie-
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nia, natomiast kapłani w sposób szczególny
oddawali się głoszeniu słowa Bożego
i sprawowaniu sakramentów.
Właśnie w ten sposób pracowały
i pracują także dziś dwie ręce księdza Bosko, koadiutorzy i kapłani w jednej winnicy
pańskiej, oddając swe życie Bogu tak, jak to
robił ksiądz Bosko.

Kl. Robert Sierota SDB
Kurs II
Pochodzi ze Słupska
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W YWIAD

Wywiad z ks. Marcinem Nowickim SDB

Jest Ksiądz od paru miesięcy
w WSDTS w Lądzie nad Wartą. Jak to
się stało? Na własne życzenie czy wola
przełożonych?
To była decyzja ks. Inspektora – podczas
rozmowy w czasie wizytacji w poprzedniej
placówce, w Szczecinie. Taka propozycja
padła ze strony Przełożonego, który uznał,
że nadaję się do takiej posługi, więc przybyłem.
Funkcja prorektor do spraw studiów –
to „szycha”?
To jest służba, tak to traktuje. Nie lubię słowa funkcja. To nie do końca odpowiada
temu jak podchodzę do swoich zadań. Obecnie służę współbraciom młodszym będącym
na etapie formacji początkowej. Nigdy nie
traktowałem tego jako jakiejś nobilitacji.
Wiemy, że nikt nie rodzi się zakonnikiem. Dlaczego salezjanie?
Mój wybór był motywowany kilkoma wydarzeniami. Po pierwsze chciałem pracować z ludźmi młodymi – takie miałem ma-

rzenie w liceum. Drugie, to spotkanie salezjanów i sióstr salezjanek. Oni swoim przykładem zachęcali mnie do odkrywania
i poznawania księdza Bosko, można powiedzieć: nie tylko w teorii. Charakteryzowała
ich otwarta postawa na młodego człowieka,
gotowość do wysłuchania i kierowania młodymi ludźmi poprzez przyjacielskie zachęty.
Wrażliwość na to, co młodzież przeżywa.
To zrobiło na mnie duże wrażenie.
Poprzednio posługiwał Ksiądz w salezjańskiej bursie. Jest to miejsce szczególne dla
młodzieży, ale pewnie bardziej dla wychowawców. Co tam było przewidywalne,
a gdzie można było liczyć na
niespodzianki?
Każdy człowiek jest pewną niespodzianką
i to już stwarza coś, co pozytywnie może
zaskoczyć lub stawia wychowawcę przed
pewnym wyzwaniem, by jakoś mądrze pokierować lub rozwiązać sytuacje. My, jako
salezjanie, podchodzimy do młodych ludzi
z założeniem, by pomóc w rozwiązywaniu
tego, co trudne, a nie pozbywać się problemu. To nie zawsze jest zrozumiałe przez
naszych współpracowników świeckich, bo

W YWIAD
o wiele łatwiej jest mieć na wszystko regulaminy, które w wielu sytuacjach pomagają,
choć należy pamiętać, aby w ich przestrzeganiu nie „zgubić˝ człowieka. Jednocześnie
powinniśmy pamiętać, żeby nasze decyzje
były wspólne, istniała wspólna linia,
bo wszelkie rozłamy źle wpływają na proces
wychowawczy.
Jako salezjanin z tak długim doświadczeniem na pewno mógłby Ksiądz poradzić
coś młodzieży?
Na pewno, by się nie bali stawiania trudnych pytań, które dotyczą ich życia, rzeczywistości, w której żyją, nie ograniczania się
do odpowiedzi „internetowych” czy
„facebookowych”, tylko szukania tego, co
może wydawać się trudniejsze, jednak
w dłuższej perspektywie okazuje się bardziej słuszne i trwalsze. Często propozycje
w stylu „fast” prowadzą do większych trudności.
Gdzie znaleźć kompromis pomiędzy wolą
Bożą, a tym co się komu podoba?
To jest pytanie, które nie jest szczęśliwie
postawione. Takie sformułowanie ukazuje,
że coś jest przeciwko czemuś. Jeśli ktoś
rzeczywiście rozumie „filozofię” miłości
Pana Boga, odkrywa, że Jego wola, którą
mamy realizować, jest w pełni zgodna
z tym, co nam służy i jest naprawdę dla naszego dobra. Nawet gdy na początku występuje z naszej strony jakiś sprzeciw, bo wydaje się nam, że jest to ograniczanie naszej
wolności – co dzisiaj szczególnie mocno
jest akcentowane. Do tego zagadnienia proponuje podejść nie od strony „konfrontacji”,
ale zaproszenia do dialogu. Pan Bóg jest
z nami, a nie przeciwko nam.
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Pełni też Ksiądz funkcję inspektorialnego
delegata dla Salezjanów Współpracowników. Kim oni są w Rodzinie Salezjańskiej?
Moja rola to bycie asystentem kościelnym,
dbającym o wymiar salezjański tego stowarzyszenia. Są to osoby, które zachwyciły się
ks. Bosko i chcą żyć jego duchowością,
służąc innym.
Czy jest to propozycja dla każdego?
Myślę, że w tym stowarzyszeniu widać genialność św. Jana Bosko, który od samego
początku był przekonany, że w działalność
wychowawczą powinien włączyć się każdy
chrześcijanin. I rzeczywiście, do Stowarzyszeniu Salezjanów Współpracowników może wstąpić każdy: małżeństwa, członkowie
poszczególnych rodzin, osoby samotne,
które chcą się realizować jako chrześcijanie
w stylu ks. Bosko. To jest miejsce dla tych,
którzy są zaangażowani w pracę zawodową
i służbę społeczną. Salezjanin Współpracownik to ten, kto w środowisku swojego
życia staje się znakiem miłości Boga,
w myśl zasady: kto może dać mało – daje
mało, kto może dać dużo – daje dużo.
Dziękuję bardzo Księże Marcinie. Życzę
radości ks. Bosko!
Życzę wszystkim zakochanym w Janie Bosko, by każdego dnia odkrywali coraz bardziej jego apostolskie i duchowe doświadczenie, odkrywali jego propozycję świętości
dla każdego.
Ko. Jarosław Kluczyński SDB
Kurs III
Pochodzi z Koronowa
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STUDIA

Lądzkie Sympozja Liturgiczne (1986-2017)
Podczas studiów teologicznych
w Wyższym Seminarium Duchownym
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
miałem możliwość uczestniczenia w kilku
Lądzkich Sympozjach Liturgicznych.
To właśnie w czasie ich trwania między
innymi wysłuchałem wykładu ks. dra Kazimierza Lijki (dzisiaj dr hab. i profesora
UAM) poświęconego symbolice liturgii
Wigilii Paschalnej. Był on dla mnie inspiracją do wyboru tematu pracy magisterskiej.
Również w czasie sympozjów
w Lądzie miałem okazję po raz pierwszy
w życiu spotkać i wysłuchać wykładu ks.
prof. dr hab. Helmuta Sobeczko z Opola –
jak się później pokazało – przyszłego promotora mojej rozprawy doktorskiej oraz
ówczesnego ks. dr hab. Krzysztofa
Koneckiego z Włocławka (a dzisiaj profesora) – przyszłego recenzenta mojej dysertacji
doktorskiej. Z perspektywy upływu
kilkunastu lat mogę z przekonaniem stwier-

dzić, że moja obecność na sympozjach liturgicznych w Lądzie wpłynęła na przyszłość
mojej posługi kapłańskiej i salezjańskiej
zarazem.
Od trzydziestu jeden lat Lądzkie
Sympozja Liturgiczne wpisały się w kalendarz przedsięwzięć organizowanych
przez Wyższe Seminarium Duchownego
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad
Wartą. W tym krótkim artykule chciałbym
ukazać ich historię. Cofnijmy się zatem 31
lat wstecz. Pomysłodawcą, inicjatorem
i organizatorem Lądzkich Sympozjów Liturgicznych był nieżyjący już, wieloletni wykładowca liturgiki w naszym seminarium
ks. prof. dr hab. Adam Durak SDB. Pierwsze sympozjum odbyło się 7 lutego 1986
roku. Przebiegało ono pod hasłem: Katechizować i celebrować aby żyć. W zamyśle
organizatora sympozja liturgiczne były
przewidziane dla alumnów przygotowujących się do kapłaństwa, kapłanów oraz osób
świeckich. Ks. prof. Adam Durak SDB

STUDIA
organizował omawiane przez nas spotkania
naukowe aż do końca swojego życia. Każde
sympozjum przebiegało pod ściśle określonym hasłem.
Tematyka sympozjów pod
względem merytorycznym omawiała generalnie zagadnienia liturgiczne w kontekście
reformy i odnowy Soboru Watykańskiego
II. Dotyczyła między innymi: kultu i celebrowaniu Eucharystii, przepowiadania Słowa Bożego podczas celebracji liturgicznej,
celebracji błogosławieństw, wychowywania do liturgii
i wielu innych zagadnień
– nie sposób ich
wszystkich w tym
miejscu wymienić.
W
ce l u
uatrakcyj nienia
i głębszego zrozumienia naświetlanych zagadnień pojawiały się również wykłady z pokrewnych dyscyplin, dzięki którym Lądzkie
Sympozja Liturgiczne nabrały charakteru interdyscyplinarnego. Każdorazowe
spotkanie naukowe w swojej strukturze
składało się z dwóch sesji naukowych. Centralnym momentem była uroczysta Msza
św. koncelebrowana, sprawowana w kościele parafialnym w Lądzie. Ubogaceniem merytorycznym oprócz poszerzenia wiadomości i spotkania kompetentnych specjalistów
w dziedzinie Liturgiki była możliwość dyskusji, co w znacznym stopniu zwiększało
prestiż tego wydarzenia naukowego.
Dzięki staraniom i inicjatywie
organizatora ukazały się drukiem dwie pozycje książkowe obejmujące swym zakresem wybrane materiały pokonferencyjne. Po
śmierci ks. prof. Duraka przez 5 lat organizatorem sympozjów był ks. lic. Zbigniew
Adamiak SDB. Po trzech latach przerwy,
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w 2013 roku, zostało wskrzeszone do życia
dzieło ks. prof. Adama. Organizatorzy podjęli inicjatywę przybliżenia słuchaczom zagadnień związanych z celebracją sakramentów świętych. W ubiegłym roku przeżywaliśmy jubileuszowe XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, które było poświęcone
sakramentowi namaszczenia chorych.
W tym roku odbędzie się kolejne
poświęcone sakramentowi kapłaństwa.

W tym miejscu pragnę serdecznie
zaprosić wszystkich czytelników dla których liturgia jest najważniejszym momentem spotkania z Niewidzialnym Bogiem
i Jego miłością miłosierną, do uczestnictwa
w naszych kolejnych naukowych poszukiwaniach.

Ks. dr Radosław Błaszczyk SDB
Wykładowca Liturgiki
Pochodzi z Poznania
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EWANGELIA

Czy życie radykalne jest w modzie ?
W dzisiejszych czasach trudno jest być chrześcijaninem – sądzę, że trudniej niż dotychczas.
Postęp technologiczny i cywilizacyjny zaszedł niezwykle daleko i cały czas się
rozwija. To wszystko utrudnia nam żyć
według zasad Ewangelii, tym
bardziej, że życie radykalne w chrześcijaństwie
albo
jest dyskryminowane albo
źle rozumiane i stawiane na równi
z fundamentalizmem.
Czym
różni się radykalizm chrześcijański
od fundamentalizmu?
Różnica jest prosta. Życie według
Bożych przykazań, zwłaszcza według przykazania miłości bliźniego, to jest życie radykalne. Natomiast nietolerancja, przeciwstawianie się jakimkolwiek zmianom, dyskryminacja, połączone z brakiem świadomości
o swoich wadach, z brakiem spojrzenia na
swoje prawdziwe wnętrze jest życiem według fundamentalizmu religijnego, co czyni
nas bardziej podobnymi do faryzeuszów,
których Jezus tak bardzo upominał i karcił.
Nie wolno nam w żadnej mierze popełnić
tego samego błędu co faryzeusze. My musimy żyć radykalnie, bo jeśli nie będziemy
żyć radykalnie, ulegniemy laicyzacji lub
fundamentalizm zwycięży w naszych
sercach.
Czy życie radykalne jest w modzie?
Oczywiście, że nie. My jednak musimy
„płynąć pod prąd” a nie „z prądem”, gdyż

tylko martwe ryby płyną z prądem. My musimy pozostać żywi.
Papież Benedykt XVI napisał w encyklice „Deus caritas est”: Miłość jest służbą, którą Kościół pełni, aby nieustannie
wychodzić naprzeciw cierpieniom i potrzebom, również materialnym, ludzi. Jak można
zastosować się do tych słów
i liczyć na jakieś efekty,
jeżeli nie będziemy
radykalni w życiu
według Bożych
przykazań, według przykazania
miłości
bliźniego, radykalni w relacji
z Bogiem? Mówi nam o tym fragment Ewangelii: Wy
jesteście solą ziemi. Lecz
jeżeli sól utraci smak swój,
czymże ją posolić? Na nic już się nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi (Mt 5, 13-16). Sól nie może być półsłona albo tylko trochę słona. Sól, aby spełniała swą rolę w świecie musi być w pełni
słona. Żaden katolik, czy to osoba duchowna, czy to osoba świecka, nie jest
w stanie zanieść Chrystusa drugiemu człowiekowi, jeśli sama nie ma głębokiej relacji
z Bogiem. Nasze życie, serce, dusza nie
mogą być puste. W nich może być Bóg albo
będzie miejsce dla złego Ducha.
Dlatego traktujmy poważnie naszą
Wiarę – żyjmy radykalnie.

Kl. Michał Wiśniewski SDB
Kurs II
Pochodzi z Krakowa

KRONIKA
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Kronika seminaryjna
świętowania była uroczysta Eucharystia
w kościele parafialnym, w czasie której modliliśmy się za naszą wolną, niepodległą
Ojczyznę.

21.10.2016 r. – Sympozjum Liturgiczne
Temat XXX Sympozjum Liturgicznego,
które odbyło się 21 październik, brzmiał:
„Świadomość sakramentu chorych wczoraj
i dziś”. Na sympozjum byli obecni profesorowie, wykładowcy seminariów, kapelani
szpitalni, alumni i katecheci. Oprócz prelekcji, wspólnego posiłku i kawy była uroczysta Msza Święta, będąca centrum naszego
życia – spotkaniem z żywym Chrystusem.
11.11.2016 r. – Święto Niepodległości
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą
jutrznią

w kaplicy seminaryjnej.
Po śniadaniu i wspólnej kawie odbył się
turniej w warcaby. Popołudniu w Sali Opackiej miała miejsce akademia oraz konkurs
historyczny, w którym udział wzięli salezjanie, młodzież, dzieci i parafianie. Na
wszystkich czekały nagrody. Uwieńczeniem

6.12.2016
r. Dzień
św. Mikołaja
Biskupa
W
tym
dniu alumni udali się
do szkół, gdzie
animowali dzień św. Mikołaja. Była to okazja do
sprawienia radości najmłodszym. Nasi seminarzyści posługiwali w Słupcy, Ciążeniu
i innych okolicznych miejscowościach. Także 23 grudnia przedstawiciele naszego seminarium wzięli udział w rodzinnym kolędowaniu na rynku w Słupcy.
8.12.2016r. – Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Maryja Niepokalana jest szczególnie
czczona w Zgromadzeniu Salezjańskim.
Ma to oczywiście swoje korzenie w życiu
ks. Bosko i jego spotkaniu z Bartłomiejem
Garellim, pamiętnego dnia 8 grudnia 1841
roku, kiedy to nasz Założyciel rozpoczął
w prostej, przyjacielskiej rozmowie katechizować napotkanego chłopca. Niektórzy
twierdzą, że są to początki salezjańskiego
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oratorium. W tym roku odwiedzili nas
uczniowie i nauczyciele salezjańskiej
szkoły z Konina. Salezjanie wraz z młodzieżą wzięli udział w rekreacji w oratorium, zwiedzaniu klasztoru, w części
artystycznej przygotowanej przez młodzież oraz w uroczystej Eucharystii.

21.12.2016r. – Wigilia wspólnotowa
Wigilia jest dla nas czasem szczególnym,
gdy cała wspólnota może spotkać się przy
jednym stole na pamiątkę narodzin Zbawiciela. Obchodzimy ją kilka dni przed tradycyjną Wigilią, by nikogo nie zabrakło przy
stole wigilijnym, w szczególności współbraci z I kursu, którzy już następnego dnia wyjeżdżali do swoich rodzinnych domów.
W czasie wigilii śpiewaliśmy kolędy i cieszyliśmy się czasem spędzonym razem. Po
kolacji wigilijnej alumni z kursu I-go zorganizowali jasełka, a po nich nastąpiło humorystyczne wręczenie prowizorycznych
listów posłuszeństwa, w których była wiadomość dla alumnów, którzy w tym roku
odejdą z naszej wspólnoty, gdzie udadzą się
na asystencję. Atmosfera wieczoru była
radosna i rodzinna.

7.01.2017 r. – Przekazanie władzy
w Inspektorii Krakowskiej
Salezjanie z Inspektorii Krakowskiej udali
się w raz z księdzem katechetą Radosławem
Błaszczykiem SDB na uroczystość zmiany
przełożonego inspektorii. Nowym prowincjałem został Ks. Adam Parszywka SDB,
który objął stanowisko po Ks. Dariuszu
Bartosze SDB. Cała uroczystość odbyła się
w Krakowie w Wyższym Seminarium duchownym Towarzystwa Salezjańskiego na
Łosiówce. Mszy Świętej przewodniczył
Radca Generalny ks. Tadeusz Rozmus SDB.

8.01.2017 r. – Jasełka
Salezjanie wraz z dziećmi i młodzieżą
z Oratorium im. bł. Piątki Poznańskiej przygotowali Jasełka. Spektakl poprzedziła
Msza Święta w naszym kościele parafialnym. Reżyserem tegorocznych jasełek był
kl. Bartosz Balcerzak SDB. Spotkanie
wspólnoty oratoryjnej i seminaryjnej przeniosło się do oratorium, gdzie mogliśmy
razem radośnie śpiewać kolędy i pastorałki
oraz spędzić wspólnie czas.

9.01-12.01.2017 r. – Wizytacja Inspektora
ks. Romana Jachimowicza SDB
Wizytacja Inspektora to spotkanie miejscowej wspólnoty z ojcem prowincji, to także
rozmowy-sprawozdania z Inspektorem oraz
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weryfikacja działalności wspólnoty. W czasie pobytu Inspektora miała miejsce wizyta
duszpasterska oraz poświęcenie podnośnika
dla osób niepełnosprawnych. Cała wizytacja
odbyła się w duchu rodzinnym i braterskim
19.01.2017 r. – Święto wspólnoty czyli
imieniny Księdza Dyrektora
Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą

Eucharystią, której przewodniczył nasz solenizant ks. Mariusz Chamarczuk SDB. Kontynuacją był uroczysty obiad oraz
wspólnotowy mecz w piłkę siatkową
Północ vs. Południe.
Wieczorem zgromadziliśmy się na adoracji
Najświętszego Sakramentu, aby modlić się
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za naszą wspólnotę. Po adoracji miało miejsce słówko na dobranoc ks. Dyrektora. Następnie po duchowym spotkaniu z Panem
Jezusem udaliśmy się do kawiarenki, aby
spędzić ze sobą jeszcze trochę czasu: rozmawiając i grając w gry planszowe.
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16.01-28.01.2017 r. – Zimowa sesja egzaminacyjna
Sesja egzaminacyjna jest czasem zbierania
owoców naszej pracy intelektualnej.
Oprócz nauki i egzaminów, w dniu 24
stycznia świętowaliśmy i czciliśmy głównego patrona naszego zgromadzenia św. Franciszka Salezego, który jest także patronem
naszej grupy medialnej Art. 43.

Jak co roku wieczór był zorganizowany
przez tę grupę. W ramach słówka obejrzeliśmy dwa filmy dokumentalne nagrane specjalnie dla nas: pierwszy to młodzież z Syrii
nagrała kilka słów o tym kim są dla niej
salezjanie, drugi natomiast nagrali zakonnicy z przesłaniem dla nas – młodych konsekrowanych.

29.01-4.02.2017 r. – Rekolekcje w Licheniu
Zgodnie ze zwyczajem nasze doroczne rekolekcje przeżywaliśmy w Licheniu. Rekolekcje wygłosił nam ks. Witold Drzyzgiewicz SDB. Był to czas bardzo potrzebny dla
nas, ponieważ mogliśmy jeszcze bardziej
pogłębić więź z Jezusem przez adorację,
słuchanie słowa Bożego oraz konferencje.
W czasie rekolekcji 2 lutego w Kościele
obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej
okazji część alumnów udała się do Gniezna
na Mszę św., której przewodniczył pasterz
naszej diecezji Prymas Polski abp Wojciech

Polak. Rekolekcje zakończyliśmy w sobotę
Mszą św., w czasie której odnowiliśmy naszą profesję zakonną. Czas rekolekcji był
czasem bliskości z Jezusem oraz odnowy
ducha.

Kl. Łukasz Grzenia SDB
Kurs I
Pochodzi ze Sosnowca
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02.04 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
03.04 Miesięczny Dzień Skupienia

K
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07.04 Msza święta za przyjaciół i wykładowców WSDTS w Lądzie
16.04 Wielkanoc
05.05

Wspomnienie św. Dominika Savio oraz Msza święta za przyjaciół i wykładowców WSDTS w Lądzie

05-07.05 Weekend w klasztorze
15.05 Miesięczny Dzień Skupienia
24.05 Uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
27.05 Święcenia kapłańskie w Lądzie
01.06 Rozpoczęcie letniej sesji egzaminacyjnej
03-04.06 Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
10.06

Centralne obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionej Piątki
Poznańskiej na Winogradach w Poznaniu
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