


 
 
 
 

 
 
Drodzy Czytelnicy! 
 
 Z wielką radością zapraszam Was do 
zapoznania się z nowym nr „Lendy”. Te-
mat, który tym razem nam towarzyszy, 
wywodzi się z przykazania Bożego 
„Będziesz miłował Pana Boga swego  
z całego serca swego i ze wszystkich sił 
swoich, a bliźniego swego jak siebie 
samego”. Pragniemy pochylić się nad 
tematyką miłości bliźniego, szczególnie w 
ważnym dla nas czasie obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości. Przy-
bliżymy także postać błogosławionego 
biskupa Michała Kozala w 100. rocznicę 
jego święceń kapłańskich. Poza tym, szacu-
nek w mediach, misje salezjańskie, świa-
dectwo Wietnamczyka oraz obszerny 
wywiad z księdzem Markiem Barańskim 
(dyrektorem domu dziecka w Kniewie na 
Kaszubach) o znaczeniu wspólnoty  
w Kościele powszechnym i wiele innych 
ciekawych artykułów czekają na Was w tym 
numerze Lendy. 
 Wszystkim czytającym nasze czaso-

pismo życzę błogosławionego czasu  

i dobrych przemyśleń oraz miłej lektury. 
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 Jezus Chrystus, przynosząc nam 
Dobrą Nowinę o zbawieniu, uczynił  
z przykazania miłości fundament swo-
jej misji. Dopełnił dekalog (dziesięć 
przykazań Bożych przekazanych przez 
Mojżesza) o przykazanie, które napełni-
ło najgłębszym sensem wszystko, co 
człowiek może czynić – prawdą o miło-
ści pochodzącej od 
Boga. A ponieważ 
Jezus nie był teore-
tykiem, opowiada-
czem legend niema-
jących pokrycia  
w rzeczywistości, ale 
nauczał o tym, czym 
sam żył i co realizo-
wał każdego dnia, to 
Jego autentyzm  
i wewnętrzna spójność przyciągały tłu-
my poszukujące sensu, miłości, nadziei, 
uleczenia, chleba – tego, czego każdy  
z nas potrzebuje.  
Na przestrzeni dziejów Jego obecność 
zmieniła życie wielu osób i narodów. 
Nauka, którą potwierdził życiem, zain-
spirowała ich do troski o drugiego czło-
wieka, jego los, biedę, chorobę, rozwój, 
otaczające środowisko, relacje, warto-
ści, które łączą, perspektywę rozwoju  
i ambicje stawania się podobnym do 
Niego. Dzięki temu powstały szpitale, 
ochronki, szkoły, uniwersytety, dzieła 
sztuki w architekturze, malarstwie, mu-

zyce, jako dowód, że wymagania po-
stawione przez Jezusa w przykazaniu 
miłości znalazły odważnych naśladow-
ców, którzy nie tylko pięknie mówili  
o miłości, ale potwierdzali te słowa wła-
snym, codziennym życiem, tworząc je 
każdego dnia od nowa, zgodnie z Bożą 
myślą, oddając część siebie dla dobra 
innych. 
Inspiracja płynąca z nauczania Jezusa 
dotyczy także mojej relacji do wszyst-

kiego, co obejmuje ter-
min Ojczyzna. Miłość do 
ludzi, wspólnoty, naro-
du, terytorium, przyro-
dy, dziejów, kultury, 
języka ojczystego, wy-
tworów i osiągnięć umy-
słu, sukcesów i błędów 
rodaków, identyfikowa-
nie się z krajem i regio-
nem – małą ojczyzną, 

dbanie o jej rozwój oraz ochronę i bez-
pieczeństwo jak o najbliższych, o dziad-
ków, rodziców i rodzeństwo. W szer-
szym kontekście Jezus otwiera nas tak-
że na wspólnotę ogólnoludzką, szacu-
nek dla odmienności ludzi różnych kul-
tur, którzy także są przez Niego zba-
wieni i którym głosi Dobrą Nowinę i 
przykazanie miłości Boga i Człowieka 
za pośrednictwem Kościoła.  
W roku obchodów 100-lecia odzyskania 
Niepodległości trzeba o tym pamiętać. 
 
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB 
Rektor WSD TS w Lądzie 

Najpiękniejsze i najtrudniejsze przykazanie 
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Galeria salezjanów w WSD TS w Lądzie 

 W poprzednim numerze Lendy 
złożyłem obietnicę, że przedstawię bio-
gramy salezjanów, którzy sukcesywnie 
są upamiętniani w naszym seminarium 
z racji zbliżającej się 100-tnej rocznicy 
przybycia salezjanów do Lądu, na obra-
zach zdobiących ściany naszych rozle-
głych korytarzy. Są to kapłani i koadiu-
torzy, którzy w swej drodze powołania 
zetknęli się z Lądem i jego historią,  
a także tworzyli ją poprzez pracę w sie-
rocińcu, domu dziecka, parafii lub semi-
narium. Pamięć o nich szybko zanika,  
a są to często postaci wybitne i zasłużo-
ne dla Zgromadzenia Salezjańskiego, 
Kościoła, ale przede wszystkim dla 
dzieci, młodzieży i bezpośrednich od-
biorców ich świadectwa wiary, pracy, 
pasji i optymizmu. Prezentowane wize-
runki pochodzą z portretów autorstwa 
malarki Ewy Goleckiej. 

Ks. Jan Woś SDB   
(1899-1973)  

Urodził się 21 stycznia 1899 roku  
w Hamborn-Bruckhausen (Westfalia). 
Nowicjat odbył w  latach 1916-1917  
w Pleszowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 10 lipca 1927 roku w Turynie.  
W latach 1929-1937 był wychowawcą  
i radcą szkolnym w Małym Seminarium 
Duchownym w Lądzie, gdzie w okresie 
jego pracy przebywało ok. 170 wycho-
wanków rocznie. Z czasów pobytu  
w pocysterskim lądzkim klasztorze po-
zostawił wiele cennych opisów tego 

niszczejącego zabytku, inskrypcji  
i zdjęć, co w późniejszych latach po-
zwoliło na ich odtworzenie.  Po wybu-
chu wojny w 1939 roku i zamknięciu 
przez Niemców zakładu salezjańskiego 
w Lądzie, został skierowany do Sokoło-
wa Podlaskiego. Aresztowany przez SS 
przeszedł przez niemieckie więzienia  
i obozy koncentracyjne takie jak: głów-
ne więzienie śledcze gestapo na war-
szawskim Pawiaku, następnie Au-
schwitz, Dachau, Freiman i Eschede. 
Przebywając w tych miejscach kaźni, 
dokumentował i charakteryzował cier-
pienie, trud, sposoby tortur, więźniów, 
hitlerowców. Po powrocie z obozów, 
po krótkim czasie rekonwalescencji, 
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został skierowany przez przełożonych 
do Paradyża-Gościkowa w celu przeję-
cia zabytkowego pocysterskiego  
obiektu dotychczas wykorzystywanego 
przez Niemców do celów wojskowych, 
aby w tym miejscu zorganizować siero-
ciniec i dom dziecka dla sierot czasu 
wojny oraz dzieci skierowanych przez 
władze okręgu. Kolejne wizytacje kura-
tora okazywały się coraz trudniejsze, aż 
ostatecznie uznano, że dzieci nie są 
wychowywane w duchu socjalistycz-
nym, ponieważ za dużo się modlą,  
w salach na ścianach są krzyże, a za 
przykład życia stawia się im świętych  
i błogosławionych. Z tego powodu za-
mknięto salezjański dom dziecka, który 
ks. Woś ze współpracownikami prowa-
dził w latach 1946-1952. Po opuszcze-
niu Paradyża pracował w duszpaster-
stwie parafialnym, między innymi  
w Siemczynie koło Czaplinka, gdzie 
również kontynuował swoją kronikar-
ską pasję z czasów wojennych. Zebrane 
informacje połączył z materiałami zgro-
madzonymi przez ks. Wiktora Jacewi-
cza SDB. Dzięki temu powstało cztero-
tomowe, bardzo cenne dzieło pt: 
„Martyrologium polskiego duchowień-
stwa rzymskokatolickiego pod okupa-
cją hitlerowską 1939-1945”, wydane 
drukiem po jego śmierci w 1977 roku. 
Zmarł 10 kwietnia 1973 roku w Łodzi  
w wieku 74 lat. 

Ks. Wincenty Zaleski SDB   
(1913-1983)  

Urodził się 9 sierpnia 1913 roku w Krze-
szowicach k. Chrzanowa. Szkołę pod-

stawową ukończył w rodzinnej miejsco-
wości, a następnie w 1925 r. rozpoczął 
naukę w gimnazjum sale-zjańskim  
w Oświęcimiu. W 1930 r. zdecydował 
się wstąpić do Zgromadzenia Salezjań-
skiego i rozpoczął nowicjat w Czerwiń-
sku n. Wisłą. Pierwsze śluby zakonne 
złożył 2 sierpnia 1931 r., a następnie  
w latach 1931-1932 studiował filo-zofię 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Salezjańskiego w Mar-
szałkach. Trzyletnią praktykę pedago-
giczną odbywał w Małym Seminarium 
w Lądzie nad Wartą oraz w domu nowi-
cjackim w Czerwińsku nad Wisłą.  
W latach 1936-1940 odbył studia teolo-
giczne w salezjańskim Wyższym Semi-
narium Du-chownym w Krakowie. 17 
lutego 1940 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. W latach 1940-1945 pracował  
w parafii św. Stanisława Kostki w Kra-
kowie, gdzie był m.in. spowiednikiem  
i ojcem duchownym młodego studenta 
i robotnika Karola Wojtyły (o czym bp. 
K. Wojtyła wspomina w napisanym  
w 1964 r. liście do przełożonych ). Od 
1945 r. rozpoczął pracę w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w War-
szawie, którą kontynuował do 1957 r., 
pełniąc funkcję katechety w szkołach  
i w parafii. Czas ten związany był ze 
stopniowym usuwaniem przez władze 
komunistyczne nauki religii ze szkoły. 
W przypadku ks. Wincentego, który był 
etatowym katechetą szkolnym, władze 
nie mogły całkowicie odsunąć go od 
nauczania. Utrudniały je jednak  
w znacznym stopniu, powierzając mu 
naukę religii w odle-głych od jego miej-
sca zamieszkania szkołach. W 1956 r., 
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kiedy nastąpił okres pewnego rodzaju 
„odwilży” w stosunkach między pań-
stwem a Kościołem, poja-wiła się moż-
liwość szerszego oddziaływania religij-
nego. Zaznaczyła się też po-trzeba 
przygotowania nowych kadr kateche-
tów, w związku z czym ks. W. Zaleski 
został kierownikiem Studium Kateche-
tycznego w Rokitnie Wielkopolskim 
(1956-1959). Następnie od 1959 do 19-
64 r. pełnił funkcję proboszcza, dzieka-
na i dyrektora wspólnoty zakonnej  
w parafii Świętej Rodziny w Pile. W la-
tach 1964-1966 był kapelanem urszula-
nek w Łęczycy, a od 1966 do 1972 r. pro
-boszczem i dyrektorem wspólnoty za-
konnej przy Bazylice Najświętszego 
Serca Jezusowego w Warszawie.  
W 1965 r. uzyskał doktorat z teologii na 
ATK w Warszawie na podstawie rozpra-
wy „Problem rysunku dziecka we 
współczesnej katechezie”. W ostatnich 
latach swojego życia poświęcił się pracy 
pisarskiej, chociaż pełnił także w tym 
okresie ważne funkcje. W latach 1970-
1975 był członkiem Komisji Katechet-
etycz-nej Episkopatu Polski. W 1975 r. 
został mianowany członkiem Kolegium 
Nauki Katolickiej przy Kurii Metropoli-
talnej w Warszawie i wizytatorem nauki 
religii. Przez jakiś czas prowadził także 
duszpasterstwo akademickie przy ko-
ściele św. Anny w Warszawie. Od 1975 
r. rezydował w Jaciążku, a od 1976 r.  
w Kutnie-Woźniakowie. Zmarł 26 mar-
ca 1983 r. w Kutnie-Woźniakowie. Jest 
autorem wielu opracowań, a najważ-
niejsze z nich, to: Nauka Boża. Kate-
chezy, t. 1-2, Poznań 1959 (wyd. 2, Po-
znań 1966);  Nauka Boża. Dekalog, Po-

znań 1960; Święci na każdy dzień, War-
szawa 1984 (wyd. 2, Łódź 1986); Rok 
kościelny, t. 1-2, Warszawa 1989-1993. 

Literatura: 
Misiaszek K., Ks. Wincenty Zaleski (1913
-1983), „Seminare” 26(2009), s. 477-
479. 

Wąsowicz J., Ks. Wincenty Zaleski – spo-
wiednik Karola Wojtyły, „Don Bosco – 
Kościół, szkoła, rodzina”, czerwiec 
 2014 , s. 16. 

Ks. Mariusz Chamarczuk  
Pochodzi z Czaplinka 
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Droga do duchowego ojcostwa 
Michał Kozal urodził się w 1893 roku  
w Nowym Folwarku w wielodzietnej 
rodzinie przenikniętej duchem wiary  
i patriotyzmu. Od dzieciństwa chętnie 
się modlił i dobrze uczył. Kiedy po 
ukończeniu gimnazjum oświadczył, że 
chce być księdzem, nauczyciele chcieli 
go odwieść od tego planu, proponując 
rządowe stypendium. Michał wstąpił 
jednak do seminarium i w 1918 roku 
został księdzem. Od początku dał się 
poznać jako gorliwy kapłan, będący 
wsparciem zarówno dla dorosłych, jak  
i dla młodzieży, którą uczył wiary, wy-
chowywał do patriotyzmu i wprowa-
dzał w świat kultury. Cechowała go 
dbałość o liturgię, zdolność wygłasza-
nia kazań przyciągających ludzi nawet  
z okolicznych parafii i głęboka więź  
z Chrystusem, która wyrażała się w ad-
oracji Najświętszego Sakramentu,  

a niekiedy nawet w pokor-
nej modlitwie w postawie 
leżenia krzyżem. Parafianie 
wiedzieli, że ich pasterz 
wstawia się za nimi u Boga 
i ofiaruje w tej intencji róż-
ne umartwienia. W 1928 
roku Michał Kozal został 
o j c e m  d u c h o w n y m  
w Gnieźnieńskim Semina-
rium, a dwa lata później 
jego rektorem, aż wreszcie 
w sierpniu 1939 roku został 
konsekrowany na biskupa. 

Posługa biskupia w przededniu wojny 
Michał Kozal gorliwie przygotowywał 
się do pracy w diecezji. Zaplanował 
wiele spotkań z osobami, z którymi ja-
ko biskup musiał utrzymywać kontakt, 
zasięgał rady specjalistów, jednak  
w tym wszystkim nie zaniedbał adoracji 
Najświętszego Sakramentu i modlitwy. 
To ona dawała mu siłę, aby podołać 
wszystkim czekającym go przeciwno-
ściom.  Po wybuchu wojny biskup Kozal 
wspierał duchowo ludność Włocławka, 
a kiedy miasto opuścił ordynariusz bi-
skup Karol Radoński, przejął jego obo-
wiązki. Po zajęciu miasta przez Niem-
ców troszczył się o sprawy Kościoła  
i kapłanów. Nie bał się interweniować 
w urzędach gestapo i pisemnie sprzeci-
wiać się hitlerowskiemu terrorowi.  
Aresztowanie i początek krzyżowej 
drogi biskupa Kozala 
Dnia 7 listopada biskup Michał Kozal 

Biskup Michał Kozal, jego umiłowanie krzyża i bliźniego  
oraz posługa kapłańska w Lądzie i w Dachau 
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został aresztowany wraz z wieloma in-
nymi włocławskimi kapłanami i alum-
nami. Jednak w odróżnieniu od reszty 
został umieszczony w osobnej, zimnej 
celi, z cementową posadzką. Stamtąd 
potajemnie nadal krzepił ludność Wło-
cławka. Kilka razy dostał pozwolenie na 
odprawienie Mszy Świętej dla pozosta-
łych duchownych przebywających  
w więzieniu, jednak nabożeństwo było 
ograniczone do 30 minut. Ponadto zda-
rzyło się, że musiał skończyć Euchary-
stię przed czasem i pomijając część mo-
dlitw spożyć najświętsze postacie Ciała 
i Krwi Pańskiej. 
Z więzienia we Włocławku kapłani wraz 
z biskupem Kozalem zostali przewie-
zieni do klasztoru Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Lądzie nad Wartą. Tam 
ich warunki uległy nieznacznej popra-
wie. Cieszyli się względną swobodą, 
jednak wciąż trapiła ich bolesna zależ-
ność od okupanta, izolacja, niepewność 
jutra i zakaz opuszczania klasztoru. 

Ksiądz biskup głęboko zmartwiony sy-
tuacją Kościoła i Ojczyzny, aby wybła-
gać ratunek, zdecydował się oddać Bo-
gu w ofierze swoje życie. Zwierzył się  
z tej decyzji w tajemnicy księdzu Fran-
ciszkowi Korszyńskiemu, który do wy-
buchu wojny był rektorem włocławskie-
go seminarium. W Lądzie miały też 
miejsce dwa wyjątkowe zdarzenia. Do 
klasztoru przybyli dwaj kapłani, i poda-
jąc się za wysłanników nuncjusza za-
proponowali biskupowi Kozalowi wy-
jazd do Lublina i objęcie tam stolicy 
biskupiej. Nie posiadali jednak żadnych 
dokumentów, więc biskup Michał uznał 
tę sytuację za podejrzaną. Odmówił 
wyjazdu i pozostał ze swoimi kapłana-
mi. Duchowni mieli jeszcze jedną pro-
pozycję wyjazdu, jednak biskup Michał 
zdecydował, że jest zobowiązany zo-
stać blisko swoich wiernych i to samo 
uważa za słuszne w stosunku do kapła-
nów swojej diecezji.  
Męczeńska śmierć w obozie w Dachau 
Z Lądu duchowni zostali przewiezieni 
etapami do Dachau. Dotkliwy dla księ-
dza biskupa okazał się krótki pobyt  
w Inowrocławiu. Został tam dotkliwie 
pobity. Od tamtej pory kulał do końca 
życia. W czasie przejazdów imponował 
towarzyszom nadzwyczajnym spoko-
jem i godnością. Po przyjeździe do obo-
zu koncentracyjnego w Dachau, Michał 
Kozal stał się „biskupem obozowym”. 
Wspierał swoją postawą obecnych tam 
kapłanów. Był wzorem skromności  
i miłości bliźniego. Niektórzy z tam 
obecnych zdobywali lepsze buty, czy 
opierali się przed hańbiącym strzyże-
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niem włosów na tak zwaną ulicę. Bi-
skup Michał mimo swojej konsekracji 
nie wychodził przed szereg i był solidar-
ny z innymi cierpiącymi. Jedynie, gdy 
znieważany był Kościół lub papież, głę-
boko ubolewał, sam nigdy nie skarżąc 
się na to, jak był traktowany. Do cier-
pień księdza biskupa należy doliczyć 
dotkliwe pobicie, w wyniku którego do 
końca życia dokuczało mu bolesne za-
palenie ucha.  Księża wspominają go 
jako kogoś kto podtrzymywał wszyst-
kich w tym trudnym obozowym czasie. 
Dla kleryków był jak ojciec. Potrafił 
dzielić się z nimi chlebem.  Umierają-
cym służył sakramentem pokuty i po-
jednania.  
W tej tragicznej atmosferze, na wieść, 
że wydana została encyklika o Mistycz-
nym Ciele Chrystusa, wśród kleru poja-
wiły się szemrania przeciwko papieżo-
wi. Kapłani poczuli się zawiedzeni tym, 
że w czasie wojny ojciec święty zajmuje 
się tak mało aktualnym tematem, za-
miast uroczyście potępić niemiecki hi-
tleryzm.  Biskup Kozal mimo ogromne-
go osobistego cierpienia był przekona-
ny, że Stolica Święta robiła wszystko, 
co w jej mocy, aby przyjść im z pomocą 
i upominał braci w kapłaństwie.  
W styczniu 1943 stan zdrowia „biskupa 
obozowego” znacznie się pogorszył. 
Pojawiła się wysoka temperatura. Pa-
dło podejrzenie zachorowania na tyfus. 
Michał Kozal został przeniesiony na 
blok szpitalny. Opatrzność sprawiła, że 
nad nim, na górnym łóżku, leżał jego 
bliski krewny ks. Czesław Kozal. Był on 
świadkiem ostatnich chwil życia księ-

dza biskupa. Dnia 26 stycznia 1943 roku 
biskup Michał Kozal będąc nieprzytom-
nym z powodu gorączki został dobity 
zastrzykiem fenolu przez pielęgniarza. 
Wieść o jego śmierci szybko obiegła 
obóz. Wywołała ogromny smutek potę-
gowany brakiem zgody na godny po-
chówek bohaterskiego biskupa. Za-
miast tego, jego ciało zostało spalone 
w obozowym krematorium. Ksiądz bi-
skup Michał Kozal zapisał się w pamięci 
więźniów jako święty. Został beatyfiko-
wany dnia 14 czerwca 1987 roku przez 
papieża Jana Pawła II. 

Kl. Piotr Warzocha SDB 
Pochodzi z  Rumi 
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Tożsamość narodowa to problem zgłę-
biany przez wielu badaczy różnych dys-
cyplin. Z jednej strony budzi zaintere-
sowanie socjologów, bądź psycholo-
gów społecznych (uczestnictwo jedno-
stek w różnych grupach kulturowych 
lub samoidentyfikacja etniczna), z dru-
giej zaś strony historyków oraz polito-
logów (znaczenie narodów jako wspól-
not politycznych). A co dla nas, Pola-
ków, znaczyła i znaczy tożsamość naro-
dowa, zwłaszcza dzisiaj, w roku setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez nasz naród. 

Tożsamość narodowa w naukach spo-
łecznych jest rozpatrywana w odniesie-
niu do grup społecznych. Jest ona bu-
dowana dzięki doświadczeniom spo-
łecznym, które mają być zintegrowane 
w spójny system wyznawanych warto-
ści. Wpływy społeczne wraz z ich ce-
chami kulturowymi stanowią jeden  
z najważniejszych czynników kształtu-
jących tożsamość narodową człowieka. 
Do ważniejszych składowych przyczy-
niających się do zakorzenienia człowie-
ka w konkretną tożsamość narodową 

można zaliczyć: doświadczenia histo-
ryczne; charakter narodowy; więzi spo-
łeczne; wierzenia i wartości.  Wyżej wy-
mienione czynniki wpływają i prowadzą 
człowieka do uznania przynależności 
do danego narodui poczucia własnej 
odrębności wobec innych państw. Jest 
to proces długotrwały, na który mają 
wpływ czynniki narodotwórcze. Pro-
dukt końcowy przejawiający 
się identyfikacją jednostki z własnym 
narodem podlega ciągłym zmianom 
oraz adaptacjom w wyniku np. wszech-
ogarniającej globalizacji, czy dewaluacji 
norm moralnych. Jednakże nie należy 
mylić uzyskanej tożsamości narodowej 
z patriotyzmem. Patriotyzm w skrócie 
jest utożsamiany z miłością do ojczy-
zny, nie zawsze materialnie istniejącej, 
a wiec patriotyzm jest przejawem do-
brze pielęgnowanej tożsamości naro-
dowej. To z niej wynika dalsze zaanga-
żowanie w sprawy własnego narodu.   

By móc dobrze zrozumieć odzyskanie 
niepodległości przez naród polski i po-
wrót naszego kraju na mapę świata  
w aspekcie tożsamości narodowej, 

Odzyskanie niepodległości  
wyrazem tożsamości narodowej 
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trzeba przytoczyć kilka faktów z historii 
tego wielkiegoi doniosłego dla nas wy-
darzenia. Po wybuchu I-szej wojny 
światowej Józef Piłsudski zapropono-
wał Austrii pomoc wojskową poprzez 
wywołanie powstania w Królestwie Pol-
skim. Już w 1914 roku granicę z Rosją 
przekroczył pierwszy polski oddział - 
Pierwsza Kadrowa Kompania Strzel-
ców. Wysiłki Piłsudskiego były jednak 
daremne, ludność Polska miała dość 
zrywów i nieudanych powstań. Posta-
nowiono zatem stworzyć Legiony Pol-
skie. Brały one czynny 
udział walce na frontach  
I-szej wojny światowej. 
Dodatkowo Polacy wal-
czyli o sprawę swojego 
kraju na arenie politycz-
nej, jednakże nie przynosi-
ła ona rezultatów na po-
czątku wojny, gdyż pań-
stwa trójprzymierza i trój-
porozumienia były zbyt 
pewne swoich racji i nie 
interesowały się takim 
krajem jak Polska. Dopie-
ro pierwszym widocznym efektem 
działalności politycznej był akt 5 listo-
pada wydany przez władze niemieckie  
i austro-węgierskie. Proklamował on 
„samodzielne Królestwo Polskie”, 
utworzone z ziem zaboru rosyjskiego. 
Oczywiście chodziło jedynie o zachęce-
nie Polaków do walki przeciwko Rosji,  
a deklaracja była tylko wabikiem na 
rekrutów pochodzenia polskiego. Po-
wstały jednak początki organizacji pań-
stwa w postaci Tymczasowej Rady Sta-
nu pełniącej funkcję rządu. Kolejnym 
przełomem była rewolucja w Rosji. 
Władze rewolucyjne postanowiły moż-
liwie dużo obiecać, a potem po ustabili-
zowaniu się sytuacji renegocjować. Po-

wstały nowe polskie jednostki:   
w kwietniu 1917 roku Dywizja Strzel-
ców Polskich oraz w czerwcu tego sa-
mego roku I Korpus Polski,  a także Błę-
kitna Armia generała Józefa Hallera we 
Francji. Kiedy Polacy mieli już własne 
siły zbrojne, państwa Trójprzymierza 
zauważyły zagrożenie. Polskie jednost-
ki miały złożyć przysięgę wierności.  
W wyniku odmowy rozwiązano I i III 
brygadę legionów,a żołnierzy interno-
wano. Piłsudski znalazł się w Magde-
burgu. Ponieważ państwa Trójprzymie-

rza pokonały Rosję, Polacy 
przestali być potrzebni Pru-
sakom jako samodzielny na-
ród. Spowodowało to spadek 
zainteresowania sprawą pol-
ską. Jednakże Rosja, podpi-
sując traktat brzeski, spowo-
dowała zerwanie wszelkich 
zobowiązań zachodnich 
aliantów. Teraz to państwom 
Trójporozumienia (Ententy) 
zaczęło zależeć na silnej Pol-
sce. Koniec I-szej wojny spo-
wodował chaos w całej Euro-

pie. Na terenach zaborczych rozpoczę-
ło się spontaniczne rozbrajanie wycofu-
jących się oddziałów niemieckich. Po-
wstawały liczne ośrodki polskie w mia-
stach. Powołanie Tymczasowego Rzą-
du Ludowego Republiki Polskiej w nocy 
6-7 listopada 1918 spowodowało usta-
bilizowanie sytuacji, a istniejącą Rada 
Regencyjna przejmowała rządowe 
urzędy. Przełomowym momentem by-
ło przybycie do Warszawy Józefa Pił-
sudskiego 10 listopada 1918 roku. Poli-
tycy w kraju porozumieli się z przeby-
wającym na emigracji rządem Dmow-
skiego i utworzono rząd z Jędrzejem 
Moraczewskim na czele. Wydał on de-
kret 11 listopada mianujący Józefa Pił-
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sudskiego Tymczasowym Naczelni-
kiem Państwa. Skupiając pełnię wła-
dzy w jednym ręku udało Mu się usta-
bilizować sytuację w kraju. Było to 
praktyczne uzyskanie niepodległości, 
potwierdzone następnie w licznych 
walkach zarówno na Litwie, Ukrainie, 
Śląsku i Wielkopolsce, a następnie  
w wojnie z bolszewikami.  

Wyżej wymienione fakty historyczne 
przytoczone w wielkim skrócie ukazu-
ją długotrwały i skomplikowany pro-
ces rozbudzenia na nowo w Polakach 
tożsamości narodowej, która przez 
123 lata zaborów była silnie zwalcza-
na przez zaborców. Jednakże tak 
zwana praca u podstaw, działalność 
polskiej inteligencji, działalność Ko-
ścioła Katolickiego, a przede wszyst-
kim pojawienie się na arenie politycz-
neji wojskowej Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, gen. Józefa 
Hallera i innych wielkich postaci tam-
tego czasu, przyczyniły się na do roz-
budzenia i zakorzeniania się w Pola-
kach myśli, że; „Ja jestem Polakiem  
i chcę na nowo wolnej Ojczyzny”. Ten 
impuls oraz sprzyjające dziejowe oko-
liczności geopolityczne przyczyniły 
się do odzyskania niepodległości 
przez Polskę, ale nie dokonało by się 
to, gdyby nie silnie ugruntowana oraz 
wsparta prawdziwymi przykładami 
tożsamość narodowa wlana na nowo 
w serca Polek i Polaków.  

A jak jest dzisiaj z Polską tożsamością 
narodową? Czy człowiek mówiący, że 
jest Polakiem jest nim naprawdę? Czy 
czuje on więź z innymi rodakami? Czy 
deklaracja „Ja jestem Polakiem” bu-
dzi w nas rzeczywiście uczucie bycia 
członkiem polskiej społeczności? Czy 

spełniamy nasze obowiązki wynikające 
z uznania się za Polaka. Niech pomocą 
w odpowiedzi na te pytania oraz reflek-
sją nad naszą tożsamością  będą słowa 
zawarte w naszej Konstytucji.  
W preambule ustawy zasadniczej czy-
tamy: „My Naród Polski – wszyscy oby-
watele Rzeczypospolitej, zarówno wie-
rzący w Boga będącego źródłem praw-
dy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jaki 
niepodzielający tej wiary (…), równi  
w prawach i w powinnościach wobec 
dobra wspólnego Polski, wdzięczni na-
szym przodkom za ich pracę, za walkęo 
niepodległość okupioną ogromnymi 
ofiarami, za kulturę zakorzenionąw 
chrześcijańskim dziedzictwie Narodui 
ogólnoludzkich wartościach, nawiązu-
jąc do najlepszych tradycji Pierwszej  
i Drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, 
by przekazać przyszłym pokoleniom 
wszystko, co cennez ponadtysiącletnie-
go dorobku (…).”  Czytając ten frag-
ment chciejmy uświadomić sobie naszą 
tożsamość i na nowo pobudzić się do 
jej pogłębienia i zakorzenienia w naj-
lepszych wartościach naszego narodu.    

Kl. Dariusz Kopczyński SDB 
Pochodzi ze Słupska 
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Pierwszym wrażeniem, które nasuwa 
mi się, gdy mówię o Polsce, jest moja 
relacja z Polakami. Pierwszy kontakt 
nawiązałem 5 lat temu z salezjanami, 
których poznałem w Odessie, na Ukra-
inie, gdzie od kilku lat mieszkałem  
i pracowałem. Kiedy dwa lata temu 
przyjechałem do Krakowa, zamieszka-
łem w polskiej wspólnocie. Nie znałem 
wówczas żadnego mojego rodaka, któ-
ry mieszka w Polsce, ale za to spotka-
łem się z wielką otwartością i życzliwo-
ścią Polaków. Bardzo dużo mi pomaga-
li, szczególnie w nauce języka polskie-
go, co stanowiło dla mnie niemałe wy-
zwanie. Dzięki doświadczeniu tej rela-
cji, nauczyłem się funkcjonować w no-
wym kręgu kulturowym, w jaki wpisuje 
się polska rzeczywistość. Bardzo cieszy 
mnie również świadectwo radości  
i otwartości polskiej młodzieży. Bardzo 
szybko wzbudziła we mnie sympatię  
i polubiłem jej towarzystwo. Jest to 
bardzo budujące w perspektywie na-
szego charyzmatu, który pragnę reali-
zować w swoim życiu. 
Polska jest naprawdę pięknym krajem, 
z jednej strony cechują go góry, z dru-
giej morze. Moje ulubione okresy  
w ciągu roku to wiosna i lato. Szczegól-
nie upodobałem sobie górskie wędrów-
ki, które sprzyjają doświadczeniu obec-
ności Boga i rodzą we mnie pokój serca. 
Również historia Polski jest bardzo cie-
kawa. Doświadczona ogromnym cier-

pieniem przez zabory i wojny, prze-
trwała dzięki głęboko zakorzenionej 
religii, tradycji i patriotyzmowi. Dzięki 
tym wartościom dziś możemy obser-
wować czas rozkwitu. 
Kolejnym bardzo ważnym elementem 
jest temat wiary. Sam jestem katoli-
kiem, dlatego wielką radością dla mnie 
jest to, że tak wiele osób w Polsce jest 
wierzących i praktykuje wiarę chrześci-
jańską, uczęszczając do Kościoła. Je-
stem naprawdę zbudowany tym świa-
dectwem. 
Żywię wielką sympatię do tego kraju  
i bardzo bym chciał, żeby dalej tak 
pięknie się rozwijał. 

Polska oczami Wietnamczyka 

Kl. Hung Trung Nguyen SDB 
Pochodzi z Wietnamu 
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Wywiad z ks. Markiem Barańskim 
SDB, założycielem i dyrektorem sale-
zjańskiej szkoły i internatu w Knie-
wie.  
 
Księże, tak na początek, bardzo ogól-
nie, czym jest dla księdza wspólnota? 
Myślę, że jest to doświadczenie relacji 
między osobami, które posiada kon-
kretne cechy, odczuwalne pomiędzy 
tymi, którzy wspólnotę tworzą jak  
i przez tych, którzy wspólnotę widzą  
z zewnątrz. Pierwsze skojarzenie z po-
jęciem wspólnota to  braterstwo, wza-
jemny szacunek, umiejętność rozwią-
zywania nieporozumień w dialogu, od-
czuwalna dobroć, jedność, zaangażo-
wanie i ukierunkowanie na jakiś wspól-
ny cel, który wspólnota może realizo-
wać w świecie. 
 
Jaki przykład wspólnoty, jaką wspól-
notę budował Chrystus? 
W Ewangelii św. Marka możemy zna-
leźć zapis mówiący o pierwotnej idei 
Chrystusa w tworzeniu wspólnoty:  
„I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzy-
szyli , by mógł wysyłać ich na głoszenie 
nauki” (Mt 3,14).  W zapisie tym wyraź-
ne jest to, że wspólnota uczniów Chry-
stusa to wspólnota, która najpierw 
przeżywa bliskość Mistrza, która uczy 
się bliskości.  Opisy ewangeliczne mó-
wią wiele razy o okolicznościach, w któ-
rych Apostołowie tę bliskość gubili  
(burza na Jeziorze Genezaret (Mk 4, 
35nn) . Na nowo ją  odzyskiwali, gdy  
wyznawali, że Jezus jest Panem, gdy 
się zadziwiali wspólnie nad Jego dzieła-
mi i oddawali wspólnie Jemu chwałę. 
Gdy przebywali z Nim razem mógł ich 
uczyć „metod ewangelizowania”. 

Charakterystycznym w tej drodze jest 
to, że ciągle ich zaskakiwał dziełami, 
które były odpowiedzią na wezwania, 
jakie spotykali na wspólnej drodze. Nie 
mogli nigdy powiedzieć, że z pewno-
ścią nic więcej się już nie wydarzy. Je-
zus przygotowywał ich do nowego do-
świadczenia Bożej miłości.  Tylko dlate-
go, że byli blisko Mistrza  mieli szansę 
dać się „zaskoczyć”. Dzięki temu widzi-
my wspólnotę uczniów Chrystusa  
w procesie wzrastania. Jeden z przykła-
dów. Piotr otrzymuje mandat Pierw-
szego wśród uczniów, po tym  jak wy-
znaje, że Jezus  jest Mesjaszem. I w ko-
lejności następuje ukazanie przez Jezu-
sa perspektywy zbawczego cierpienia  
i zmartwychwstania. Po spotkaniach ze 
Zmartwychwstałym, nie odchodzili  
z Jerozolimy w oczekiwaniu na zesłanie 
Obietnicy Ojca. Gdy zostali przyoble-
czeni Mocą z wysoka, Duchem Świę-

WYWIAD 

O tym jak ważna jest wspólnota, i nie tylko... 
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tym,  w pewnym sensie zakończył się 
proces przygotowania wspólnoty,  „by 
[Jezus] mógł wysyłać ich na głoszenie 
nauki”. 
 
W tym kontekście, jakie jest znacze-
nie wspólnoty w Kościele dzisiaj,  
w Kościele powszechnym? 
Pan Jezus powiedział, że bramy piekiel-
ne Kościoła nie przemogą. Wspólnota 
ukształtowana i posłana przez Ducha 
Świętego, będzie wspólnotą głoszącą 
Dobrą Nowinę, w centrum której jest 
prawda o Miłości Boga do  człowieka.   
Z pewnością dzisiaj sam Kościół potrze-
buje obecności wspólnot ożywianych 
Duchem Bożym, ożywianych doświad-
czeniem pierwotnego charyzmatu.   
Wyrazistość charyzmatyczna jest moż-
liwa dzięki powrotowi do pierwotnego 
charyzmatu wspólnoty. Ta potrzeba 
decyduje o „być, albo nie być”  wspól-
notą posłaną w dzisiejszym świecie. 
Myślę, że wspólnoty, które czują się 
jakby jałowe w dziele ewangelizowania, 
są nieustannie zapraszane do Wieczer-
nika.  Obietnica, którą Jezus pozostawił 
uczniom jest ciągle aktualna i Pan Jezus 
jej nie zawiesił.  W związku z tym świat 
dzisiaj potrzebuje i Kościół potrzebuje 
właśnie wspólnoty, ale takiej, która na 
nowo przeżyje całą inicjację, którą 
przeżywali pierwsi świadkowie Chry-
stusa, Apostołowie i Jego uczniowie. 
  
Co w takim razie może sprawić, że 
będziemy tworzyli takie wspólnoty  
i one będą wydawać dobry owoc? Co 
jest tym niezbędnym elementem? 
W pewnym sensie już uprzedziłem tro-
chę odpowiedź na to pytanie, ale bez 
względu na to, jaką przestrzeń rozu-
miemy przez pojęcie wspólnoty, pra-
gnąc, aby ona rodziła dobre owoce, 
Boże owoce, jako wspólnota powinna 

wszelkie działania, realizację swoich 
celów zacząć od modlitwy.   Ilość wy-
zwań, przed którymi stoi małżeństwo, 
rodzina, mała lub duża wspólnota para-
fialna czy wspólnota zakonna jest tak 
ogromna, że mówiąc potocznie „nie 
wiadomo, za co się wziąć”.   Są kwestie, 
co do których nie mamy wątpliwości, 
że są dobre i konieczne do wykonania.   
Jak natomiast wybrać formę i treść re-
alizowania misji danej wspólnoty? 
Chciałbym wspomnieć o potrzebie ro-
zeznawania. Kościół zna „metodologię”  
tego doświadczenia, którą warto do-
wartościować,  której w pewnym sensie 
trzeba się nauczyć. Jest to jeden ze 
sposobów, aby „nie robić cokolwiek”, 
ale by usłyszeć czego Pan Jezus od nas 
oczekuje i w jaki sposób należy to, co 
jest Jego wolą wypełnić.  Rozeznanie 
wspólnotowe jest „wejściem do wie-
czernika”, w którym powinno być miej-
sce, jeśli patrzymy na wspólnotę para-
fialną, nie tylko dla kapłanów, ale też 
dla nieprzypadkowych osób świeckich.  
Osoby tworzące taką wspólnotę, o ile 
tylko mają wolę posłuszeństwa Ducho-
wi Świętemu, będą zdolne rozeznać 
wolę Bożą i będą nie tylko 
„wykonawcami zadań”, ale posłanymi 
w imię Pana.  Dajemy wtedy szansę 
Bogu, aby mogły zaistnieć Jego dzieła. 
Wspólnota rodząca dobre owoce, to 
wspólnota, której źródłem jest Boża 
miłość i która naturalnie o niej świad-
czy.  W 5 rozdziale Listu św. Pawła do 
Galatów czytamy o owocach życia du-
chem. Warto się od czasu do czasu za-
pytać,  czy wspólnota, w której żyję 
daje świadectwo o takiej miłości z rado-
ścią, czy świadczy pokojem, czy jest 
cierpliwa, uprzejma, dobra, łagodna, 
wierna, opanowana.  Święty Paweł mó-
wi: „przeciw takim cnotom nie ma Pra-
wa”. Możemy powiedzieć, że taka 

WYWIAD 
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wspólnota może realizować zamysł 
Pana Jezusa. Znaczy to, że kiedy wspól-
nota kieruje się takimi wartościami, 
wtedy jest prorocza, wtedy spełnia 
swoją rolę. 
 
Jaką ksiądz widzi nadzieję dla Kościo-
ła dzisiaj, kiedy budzi się wiele wspól-
not ludzi świeckich, kiedy także na 
zachodzie w Kościele, który w jakiś 
sposób obumiera, rodzi się wiele no-
wych charyzmatycznych wspólnot, 
jaka jest nadzieja dla Kościoła w Euro-
pie? 
Nie znam aż tak bardzo doświadczenia 
młodych wspólnot, o których wiem, że 
się rodzą. Z pewnością zawsze tam, 
gdzie człowiek odpowiada na łaskę Du-
cha Świętego, Bóg będzie realizował 
swój plan i swój zamysł rozpoczynając 
od małych obecności. Prorok Izajasz  
w rozdziale 43, 19  mówi: „Oto ja doko-
nuję rzeczy nowej...”.   Tradycja Kościoła 
łączy to proroctwo z dziełem Jezusa. 
Pięknie ukazał to Mell Gibson w filmie 
Pasja, gdy Jezus po spotkaniu ze swoją 
Matką podnosi krzyż i idzie dalej, mó-
wiąc: „Oto idę czynić wszystko nowe”. 
Myślę, że pomimo wyraźnego osłabnię-
cia doświadczenia wiary w Kościele  
krajów zachodniej Europy, Chrystus 
„kroczy dalej czyniąc nowe rzeczy”. To 
„nowe” rozpoczyna się od małych 
wspólnot charyzmatycznych. A jeśli 
jest wzbudzone przez Ducha Świętego  
i przyjęte z miłością, to nic tego do-
świadczenia nie zatrzyma.  Wydaje się, 
że musi pójść w gruzy to, co nie jest 
Boże.  Jest to duża podpowiedź dla nas 
i wołanie zarazem o pogłębianie naszej 
przyjaźni z Panem, by nasze Wspólnoty 
nie tylko przetrwały czas próby, ale by 
były coraz bardziej prorocze w Ojczyź-
nie i poza jej granicami.   
 

Czy chciałby ksiądz coś jeszcze do-
dać? 
Może małe dopowiedzenie czy podkre-
ślenie wagi obecności miłości w na-
szych wspólnotach.  Myślę, że bez 
względu na to,  do jakich wspólnot 
przynależymy, raczej jesteśmy świado-
mi czego miłość od nas oczekuje.  Ona 
jest kryterium jakości życia jednostki  
i wspólnoty w świetle Bożego wezwa-
nia by być do Niego podobnym. Ona 
czyni misję danej wspólnoty twórczą  
i jest najpiękniejszą apologią dla współ-
czesnego świata.   Papież Benedykt XVI 
powiedział, że apologią Kościoła wobec 
współczesnego sprzeciwu  Ewangelii  
jest liturgia i sztuka. Św. Jan Bosko 
(1815 – 1888) napisał, że  w obliczu fali 
propagandy antykościelnej i laicyzacji 
jego apologią będą dzieła miłości dla 
najuboższej młodzieży.    
Dzieła miłości, to jest wezwanie dla 
małżeństw, wspólnot duszpasterskich, 
wspólnot zakonnych  dla  uczniów 
Chrystusa. Świat na nas oczekuje, czę-
sto nie wiedząc, że tego potrzebuje. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję również.  

Kl. Krzysztof Pałucki SDB 
Pochodzi z Lubina 
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 Pozycja ojca we współczesnej 
rodzinie została mocno zachwiana. Je-
go autorytet upada. Wielu badaczy 
wręcz stwierdza, że nastąpił kryzys oj-
costwa, a współczesna cywilizacja jest 
„cywilizacją bez ojców”. Zmienia się 
model rodziny, która z patriarchalnej 
staje się partnerską, choć widać w wielu 
przypadkach powrót do biblijnego wzo-
ru.   
 Dlatego bardzo ważne jest, aby  
o tym mówić i podkreślać jak powinno 
być i dlaczego tak powinno być. Ojco-
stwo najczęściej kojarzy się z małżeń-
stwem. I słusznie, chociaż wiadomo, że 
nie trzeba być mężem, aby zostać oj-
cem. Jednak w tym artykule skupimy 
się na formie pełnego ojcostwa, które 
można przeżyć w pełni w małżeństwie. 
W omawianym dokumencie papież 
Franciszek przypomina o jedności mał-
żeńskiej odwołując się do Pisma Świę-
tego: „Dlatego to mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i łączy się ze 
swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem” (Rdz 2,24). Czyli mężczyzna 
chcąc spełniać się jako ojciec w rodzi-
nie, powinien najpierw wejść ze swoją 
żoną na taki poziom relacji, że staną się 
jednością, czyli nie będą mieli przed 
sobą tematów tabu, będą żyć w pełni 

zaufania. Tylko w ten sposób będą 
mocnym fundamentem tworzonej ro-
dziny, w której powinien pojawić się 
owoc ich miłości: dzieci, które są ozna-
ką pełni rodziny.   
 Tę prawdę deformują pojawiają-
ce się w naszym życiu różne ideologie, 
proponując inny model rodziny, który 
rodzinę burzy, niszczy. Przykładem 
może być ideologia „gender”, którą 
papież charakteryzuje następująco: 
„Ideologia gender zaprzecza różnicy  
i naturalnej komplementarności męż-
czyzny i kobiety. Ukazuje ona społe-
czeństwo bez różnic płciowych i banali-
zuje podstawy antropologiczne rodzi-
ny. Ideologia ta wprowadza projekty 
edukacyjne i wytyczne legislacyjne pro-
mujące tożsamość osobistą i związki 
emocjonalne w całkowitym oderwaniu 
od różnic biologicznych między męż-
czyzną a kobietą. Tożsamość człowieka 
jest zdana na indywidualistyczny wy-
bór, który może się również z czasem 
zmieniać (…)” co za tym idzie, kładzie 
się nacisk na zaspokajanie własnych 
potrzeb i zachcianek. A doskonale wia-
domo, że nie na tym polega miłość, 
zwłaszcza w małżeństwie. „ (…) Chry-
stus wprowadził jako znamienną cechę 
swoich uczniów nade wszystko prawo 
miłości i daru z siebie dla innych (por. 
Mt 22, 39; J 13, 34), a uczynił to poprzez 
zasadę, której ojciec lub matka często 
dają świadectwo w swoim życiu: „Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich” (J 15, 13). Owocem miłości jest po-
nadto miłosierdzie i przebaczenie (…)”, 
które w otaczającym nas świecie od 

Miłość ojca w rodzinie w nauczaniu papieża Franciszka  
w oparciu o adhortację „Amoris Laetitia”  
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zawsze było oznaką słabości. A 
jednak każdy człowiek chciałby go 
doświadczyć… W dalszej czę-
ści papież Franciszek pisze: „(…) 
brak ojca poważnie naznacza ży-
cie rodzinne, wychowywanie dzie-
ci oraz ich integrację w życie spo-
łeczne. Jego nieobecność może 
być fizyczna, emocjonalna, po-
znawcza i duchowa. Brak ten po-
zbawia dzieci odpowiedniego 
wzorca postawy ojcowskiej (…)”. 
 Proszę zauważyć, że wymieniono 
kilka rodzajów nieobecności ojca. Za-
tem termin: samotnie wychowująca 
matka, niekoniecznie oznacza kobietę, 
która zajmuje się potomstwem, a nie 
ma u jej boku żadnego mężczyzny. 
Wręcz przeciwnie, to może być kobieta 
żyjąca w małżeństwie, w którym męż-
czyzna skupia się na zaspokojeniu po-
trzeby bezpieczeństwa materialnego, 
czyli posiadaniu mieszkania, zapłacenia 
rachunków, zapewnienia wyżywienia, 
ubrania i na tym poprzestaje. Chodzi  
o to, że ojciec w rodzinie okazuje swoją 
miłość nie tylko przez to, że zarobi pie-
niądze i przeznaczy je na utrzymanie.  
O ile okazanie miłości noworodkowi, 
poświęcenie uwagi, czasu, przytulenie, 
noszenie na rękach, czułe słowa, przy-
chodzi ojcu w miarę łatwo, o tyle, gdy 
dziecko zaczyna mieć większe wyma-
gania w okresie dorastania, bywa, że 
ojcowie zapominają o tych podstawo-
wych potrzebach bliskości i oparcia.  
 Rola ojca nie jest ciężarem, (choć 
czasami może przytłaczać), jest pięk-
nym darem, który jest doceniany tylko 
pod warunkiem, że jest rozwijany i roz-
dawany. Mężczyzna ma to do siebie, że 
lubi mieć zadania do wykonania w swo-
im życiu. Zadanie; wykonać; satysfak-
cja; koniec. Zauważalne jest, że  

w obecnych czasach chciałoby się 
wszystko szybko i łatwo osiągnąć,  
a rozwój technologiczny zdaje się po-
twierdzać te słowa. Poprzez taką sytu-
ację wkrada się łatwe zniechęcanie, gdy 
przychodzi nam spędzić więcej czasu 
nad wykonaniem jednego zadania,  
a jeśli mamy mówić o ojcostwie, to 
można powiedzieć, że jest to praca na 
całe życie, praca której efekty nie zaw-
sze są szybko zauważalne. Jednak, mi-
mo wszystko, ojciec powinien stawiać 
czoła wszelkim przeciwnościom i pa-
miętać o tym, że w tym wszystkim nig-
dy nie jest sam i zawsze ma oparcie  
w swojej małżonce.   
 Żona i dzieci powinny być w ży-
ciu ojca rodzajem motywatora, ponie-
waż dzięki nim i z nimi dąży do zbawie-
nia. Są też pierwszymi odbiorcami jego 
miłości, a bardzo często też tymi, przez 
których dobro, które zostało podaro-
wane, powraca. 

 

Kl. Dominik Nowak SDB 
Pochodzi z Dębicy 
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„W przeddzień święta Paschy Jezus 
wiedział już, że nadszedł Jego czas - 
czas odejścia ze świata do Ojca. Tym, 
których ukochał, chciał okazać miłość 
aż do samego końca.  
W czasie uroczystej kola-
cji diabeł zawładnął ser-
cem Judasza, syna Szy-
mona Iskarioty i pobudził 
go do zdrady. Jezus wie-
dział, że Ojciec wszystko 
Mu powierzył. Wiedział 
również, że przyszedł od 
Ojca i do Niego odcho-
dzi. Dlatego wstał od sto-
łu, złożył szaty, wziął 
prześcieradło i nim się 
przepasał,  a potem nalał 
wody do miski i zaczął 
myć uczniom nogi, wy-
cierając je prześcieradłem, które miał 
na sobie.” (J 13,1-5) 
Mandatum w prawie rzymskim ozna-
czało umowę, zlecenie. Obecnie można 
odczytać, że jest to umowa, którą czło-
wiek zawiera z Panem Jezusem do peł-
nienia miłości Caritas, czyli do służby 
bliźniemu, odczytanej z Ewangelii wg 
św. Jana. Obmycie nóg za czasów Jezu-
sa było znakiem niewolniczej służby, 
którą przejął Jezus, schylając się do nóg 
apostołów, zmieniając je w akt miłości. 
Wyraził On w ten sposób pokorę i uni-
żenie, w którym i my dopatrujemy się 
posługi charakterystycznej dla auten-
tycznego chrześcijanina.  
Gest mandatum, tak jak modlitwa krzy-

żem, należy do czynów odważnych  
i uniżonych, który wykonać można  
z miłości i w pokorze przed Bożym ma-
jestatem. Nie szuka się w nim poklasku 

wynikającego z pychy, lecz 
jest okazaniem szczerej mi-
łości – agape. Myjąc nogi, 
również duchowo, można 
powiedzieć „jestem w sta-
nie oddać za ciebie życie”, 
tak jak to uczynił Jezus na 
Ostatniej Wieczerzy, gdy 
mówił „to czyńcie na Moją 
pamiątkę”.  
Mandatum jest zaprosze-
niem skierowanym do każ-
dego chrześcijanina, aby 
żyć pełnią autentycznej mi-
łości. Dla salezjanina jest 
wezwaniem do głoszenia 

Chrystusa, Dobrego Pasterza, który 
pochyla się nad swoimi owcami, nad 
drugim człowiekiem, szczególnie mło-
dym. Jest drogowskazem do towarzy-
szenia młodzieży, w ich radościach oraz 
trudnościach wynikających z okresu 
dojrzewania, a czasem także z patologii 
życia koleżeńskiego, szkolnego lub ro-
dzinnego.  Mandatum jest, zatem umo-
wą między Bogiem a zakonnikiem-
salezjaninem, która została zawarta 
podczas jego ślubów zakonnych, do 
autentycznego życia zgodnego z rada-
mi ewangelicznymi. 
Dla małżonków, mandatum jest wza-
jemną służbą. Jest zachętą do towarzy-
szenia i wspierania siebie w trudnych 

Mandatum - wyraz autentycznej miłości bliźniego  
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sytuacjach wynikających z codzienno-
ści.  Symbol obmycia nóg jest znakiem, 
w którym wyraża się nasza miłość, któ-
ra została zapieczętowana Bożym bło-
gosławieństwem w trakcie przysięgi 
małżeńskiej wyrażonej słowami: 
„ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską, oraz że nie opuszczę aż do 
śmierci”. 
W rodzinie, mandatum, może być zna-
kiem zgody i pokoju. Gdy brat nienawi-
dzi brata, stają się jak Kain i Abel mię-
dzy którymi nie ma Bożego błogosła-
wieństwa i pokoju serca. W takiej rodzi-
nie towarzyszą emocje strachu, smut-
ku, depresji i rozgoryczenia. Brakuje w 
niej zgody, która jest relacją odbudo-
wującą więzy rodzinne. Pan Jezus po-
przez obmycie nóg, uczy nas jak mamy 
sobie wybaczać. On obmywając nogi 
apostołom, obmył również nogi Juda-
sza, tuż przed jego zdradą.  Dlatego 

potrzeba abyśmy wpatrzeni w przykład 
Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, chcieli się 
pojednać ze swoim bratem i siostrą, 
swoim bliźnim. Obmyli z brudów nasze 
winy takie jak na przykład gniew czy 
zawiść, a przemienili w czystość  
w Ofierze Jezusa Chrystusa, która pro-
wadzi do zjednoczenia z Nim w pełni  
w sakramencie Eucharystii. 
Ten gest miłości odczytywali na prze-
strzeni wieków święci, widząc  
w niej pokorę, służbę i oblicze Jezusa  
w drugim człowieku. Dostrzegali po-
trzebę wspólnoty – komunii, która wy-
maga ofiary, poświęcenia, trudu i upo-
korzenia. Miłości, która jest ofiarna  
i jest zjednoczona z Najwyższym Kapła-
nem Jezusem Chrystusem 

Ponad 2000 lat temu Jezus Chrystus 
powiedział swoim uczniom "Idźcie na 
cały świat i nauczajcie wszystkie naro-
dy, a kto uwierzy i przyjmie Chrzest, ten 
będzie zbawiony" (Mk 16, 15-16). Zada-
nie dane przez Zbawiciela swym aposto-
łom i uczniom jest kontynuowane do 
dziś przez posługę Kościoła. Przez spo-

tkanie z żywym Bogiem, misjonarz pra-
gnie podzielid się Nim z resztą ludzi, 
którzy jeszcze Go nie znają. Wciąż na 
świecie jest wielu, którzy nie znają orę-
dzia Ewangelii. Św. Jan Paweł II w ency-
klice Redemptoris missio na temat nie-
ustającej aktualności mandatu misyjne-
go pisał: «Nie możemy  byd spokojni, 

Kl. Paweł Klasa SDB 
Pochodzi z Krakowa 
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gdy pomyślimy o milionach naszych 
braci i sióstr, tak jak my odkupionych 
krwią Chrystusa, którzy żyją nieświado-
mi Bożej miłości»  
Misje Salezjaoskie i powołania są objęte 
szczególną troską z naszej strony. Po-
cząwszy od założyciela św. Jana Bosko, 
który wysyłał swoich pierwszych sale-
zjanów do krajów Ameryki Południowej, 
aby głosili orędzie Ewangelii. Młodzież 
wszędzie potrzebuje opieki, wyżywie-
nia, edukacji, ciepła, a nade wszystko 
Boga. Salezjanie wraz z Córkami Maryi 
Wspomożycielki są obecni na misjach, 
niemal na całym świecie, dokładnie w 
132 krajach. Wspomagają ich świeccy 
wolontariusze, są to bardzo często mło-
dzi ludzie, którzy są gotowi poświęcid 
się dla drugiego człowieka, gdyż "Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich" (J 15, 13).  
W swoich świadectwach często mówią  
o przewartościowaniu życia, gdy w mło-
dym wieku zetknęli się z rzeczywistymi 
problemami ludzi zamieszkującymi 
biedniejsze regiony świata. Pozwala im 
to obrad dobry kierunek w ich przy-
szłym, dorosłym życiu.  

 Powołanie misyjne jest dla ludzi 
gotowych do ofiary dla bliźniego. Po-
słannictwo to ciągnie za sobą bagaż tru-
dów. Czasem trzeba spad w stajni, no 
ale czego się nie robi dla ludzi, którzy 
potrafią okazad wdzięcznośd za obec-
nośd kapłana, siostry zakonnej, po pro-
stu kogoś kto się nimi interesuje. Dzia-
łalnośd misjonarzy jest szeroko rozwi-
nięta. Są budowane szkoły, szpitale, 
kościoły, jadalnie, domy, itp. Kto jest  
w stanie, może wysyład pieniądze na 
edukacje, wychowanie i wyżywienie 
dzieci w ubogich krajach. Można rów-
nież wspomagad misjonarzy i ich pod-
opiecznych modlitwą, postem i wyrze-
czeniami, tak by ich praca była owocna. 
Jednym słowem, każdy człowiek dobrej 
woli może wspierad misje na swoją mia-
rę, w ten sposób realizując posłannic-
two pielgrzymującego Kościoła. 
 Nawiązując do przeżywanego 
Wielkiego Postu A.D. 2018, chcę przyto-
czyd słowa Pana Jezusa: "Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie ob-
umrze, zostanie tylko samo, a jeżeli ob-
umrze, przynosi plon obfity" (J12,24).Są 
one odzwierciedleniem pracy ludzi po-
święconych misjom, którzy w pocie czo-
ła, z miłości do Boga i bliźniego zapomi-
nają o sobie, obumierają, abyśmy wszy-
scy mogli żyd lepiej na Ziemi i kiedyś  
w Królestwie Niebieskim.  

Kl. Norbert Rosiński SDB 
Pochodzi z Głogowa 
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    Często zastanawiamy się, czy silniej-
sza jest miłość czy nienawiść. Przy-
najmniej, co niedzielę, wyznajemy wia-
rę w Boga, Boga który jest miłością  
i który na końcu czasów zatriumfuje. 
Jednakże pytanie to staje się silniejsze 
gdy doznajemy krzywd, kiedy trudno 
jest wybaczyć. Nasze doznanie „hejtu” 
podczas codziennego życia jest mo-
mentami tak silne, że łatwo nabrać 
wątpliwości. Jednakże zanim coś więcej 
na ten temat, to warto napisać co nie 
co, o tytułowych słowach, ponie-
waż  dzisiejsze używanie tych terminów 
jest bardzo dynamiczne, tzn. wystarczy 
krótki czas nieobecności w danej prze-

strzeni, by zagubić się w rozmowie czy 
czytaniu prasy z powodu właśnie niero-
zumienia danego terminu. Największej 
ilości nowinek dostarcza nam Internet, 
skąd dane słownictwo przedostaje się 
do życia codziennego. Nie inaczej jest 
w przypadku słów „respect” oraz 
„hate” (czyt. hejt), czyli tłumacząc, sza-
cunek i nienawiść. Najlepszymi propa-
gatorami wyszukanego słownictwa jest 
młodzież, która w sieci spędza najwię-
cej czasu. Od niej usłyszymy jak 
„hejtowane” są wpisy na facebooku, 
filmiki, zdjęcia, dochodząc do wniosku, 
że „zhejtowany” może zostać każdy 
skrawek Internetu. To oczywiście wy-

„Respect” a nie „hate” 
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dostaje się ze świata wirtualnego. Sło-
wo hejt staje się coraz powszechniej-
sze. 
     Poruszany problem nie leży rzecz 
jasna w słownictwie, lecz w samej nie-
nawiści, która zabija miłość. O ile mi-
łość nadaje sens naszemu istnieniu, tyle 
nienawiść nam to  
życie rujnuje.  Jest ona w pewnym sen-
sie wpisana w naturę człowieka. Ileż 
razy doznana krzywda, kłamstwo, za-
zdrość sprawiają, że szybko odwraca-
my się od bliźniego.  Według mnie 
sztandarowym przykładem zazdrości  
i nienawiści jest postawa biblijnego Ka-
ina. Czytamy w Biblii, że Pan wejrzał na 
Abla i jego ofiarę, co wystarczyło, by 
Kain popełnił z zazdrości zbrodnię na 
swym bracie. Również i my często za-
stanawiamy się ile nasz sąsiad musiał 
ukraść, by kupić nowy samochód, za-
miast dostrzec jego pracę i trud. Ile razy 
szybko pojawia się pragnienie, by ów 
sąsiad rozbił się tym samochodem. Py-
cha nie pozwala nam akceptować in-
nych, uznać ich trudu, tolerować ich 
wad, ponieważ utrudnia nam stanąć w 
prawdzie o sobie. Nie jesteśmy w sta-
nie pokochać innych, dopóki nie poko-
chamy siebie i swoich zranień. Nie tak 
dawno temu miałem przyjemność wy-
jechać na praktykę wychowawczą do 
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego. Nie jest tajemnicą fakt, że 
do tego typu ośrodków młodzież jest 
kierowana przez orzeczenie sądu. 
Ogólnie rzecz biorąc, bałem się tego 
miejsca, obawiałem się, że zostanę źle 
przyjęty przez wychowanków. Dokona-

łem jednak błędnego osądu. Spotkałem 
tam nie zwyrodnialców, lecz młodych 
ludzi po przeżyciach, potrzebujących 
kontaktu i uznania. Najważniejszym 
doświadczeniem dla mnie był udział  
w rozmowie społeczności grupy. Jest to 
rozmowa, podczas której wychowan-
kowie wraz z wychowawcami danych 
grup rozmawiają ze sobą o swoich pro-
blemach. Niewątpliwie jest to jeden  
z największych skarbów domów wy-
chowawczych, ponieważ taka rozmowa 
pomaga przełamać swoje uczucie do-
skonałości i pokochać siebie, co stano-
wi podstawę miłości do bliźniego. 
Oczywiście chłopcy nie są święci, ale 
byłem pod wielkim wrażeniem kiedy 
widziałem okazywany sobie nawzajem 
szacunek. 
    Jak długo będzie istniał świat, tak 
długo wszyscy będziemy kuszeni, by-
śmy nie nawiązali relacji z Bogiem  
i bliźnimi, bo tak właściwie „to oni są 
odpowiedzialni za całe zło, które nas 
dotyka”. Jak mówi bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko za św. Pawłem: „zło dobrem 
zwyciężaj”, tak samo na nienawiść od-
powiadać trzeba cierpliwą miłością  
i modlitwą. Naszym bliźnim tak samo 
jak nam, należy się „respekt”, a nie 
„hate”. 
     

Kl. Radosław Szyłak SDB 
Pochodzi z Suwałk 
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26  listopada 2017 r. – Cecyliada 
Św. Cecylia jest patronką muzyki ko-
ścielnej. Taki dzieo upamiętnienia pa-
tronki miał miejsce również w naszym 
postnowicjacie. Organizatorami tego 
wieczoru byli klerycy, wychowawcy                    
z oratorium, animatorzy. Przybyli goście                
z całej parafii lądzkiej oraz księża sale-
zjanie z domu lądzkiego na czele                
z rektorem WSD ks. Mariuszem Cha-
marczukiem, który przywitał zebranych 
gości, a ks. proboszcz lądzkiej parafii 
podziękował wszystkim                     za 
przybycie oraz za zorganizowanie tego 
pięknego wieczoru. 

08 grudnia 2017 r. – Święto Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny   
Tego właśnie dnia, według ks. Bosko, 
rozpoczęło działalnośd salezjaoskie ora-
torium i zaistniało nasze Zgromadzenie. 
Mowa tutaj o spotkaniu ks. Bosko z Bar-
tłomiejem Garellim. Maryja Niepokala-
na jest szczególnie czczona w naszym 
Towarzystwie. Tak jak co roku, z tej oka-
zji przybyli do nas uczniowie ze szkoły 
salezjaoskiej  w Koninie, aby razem  
z nami świętowad,  modlid się i wspólnie 
bawid. Salezjanie     z Lądu mieli okazję 
poznad uczniów, oprowadzid ich po 
klasztorze, ale także i wspólnie spędzid 

20 października 2017 r.   
Sympozjum Liturgiczne  
Kolejne w naszym seminarium już XXXI 
Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, które 
odbyło się 20 października. Tematem 
tego spotkania było omówienie sakra-
mentu kapłaostwa jako daru i tajemni-
cy. Gościem honorowym tego spotkania 
był ks. bp Adam Bałabuch – Przewodni-
czący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów KEP, a także wzięli 
w nim udział profesorowie, wykładowcy 
seminarium, klerycy i osoby świeckie. 
Głównym punktem programu była 
wspólna Eucharystia pod przewodnic-
twem bp. Adama Bałabucha.  
 
31 października 2017 r. – Holy Wins    
Holy Wins to inicjatywa, która ma za-
chęcid do powrotu kultu świętych, któ-
rzy byli od zawsze w Kościele. Miała ona 
na celu przypomnienie (szczególnie 
dzieciom i młodzieży) sylwetek świę-
tych, którzy swoim życiem pokazywali 
jak dążyd do Królestwa Niebieskiego. 
Organizatorem tego spotkania był                  
ks. proboszcz Piotr Przyborski, wycho-
wawcy, animatorzy, dzieci oraz  klerycy 
z WSDTS. Atmosfera była radosna i bar-
dzo rodzinna tego spotkania.  
  

KRONIKA 
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czas i budowad wspólnotę. 
 
21 grudnia 2017 r.   
Wspólnotowa Wigilia 
Jak w każdej rodzinie także i u nas cała 
wspólnota miała okazję spotkad się ra-
zem i cieszyd się z Narodzin Chrystusa. 
Obchodzimy ją kilka dni wcześniej, aby 
klerycy z I-go kursu mogli w uczestni-
czyd, ponieważ jak to jest w tradycji,  
I-szy rok następnego dnia wyjeżdża na 
święta do swoich domów rodzinnych. 
Swoją obecnością zaszczycił nas ks. in-
spektor Roman Jachimowicz.  W czasie 
tego wieczoru mogliśmy śpiewad wspól-
nie kolędy i pastorałki. Po kolacji klerycy 
z pierwszego roku zorganizowali jasełka 
oraz w sposób humorystyczny rozdane 
zostały listy posłuszeostwa kierując kurs 
II (czyli tych co w tym roku odejdą ze 
wspólnoty na asystencje) na poszcze-
gólne placówki.  Atmosfera tego wie-
czoru była radosna i rodzinna.  

07 stycznia 2018 r. – Spotkanie opłat-
kowe w oratorium im. Piątki Poznao-
skiej 
Spotkanie opłatkowe, które odbyło się 
w oratorium poprzedziła wspólna Eu-
charystia i Jasełka zorganizowane przez 
kleryków i młodzież z oratorium bł. Piąt-
ki Poznaoskiej. Reżyserem jasełek był kl. 
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Maciej Cendrowski. Wspólne świętowa-
nie, śpiewanie kolęd przyczyniło się do 
pięknej świątecznej atmosfery.  
 
6 – 9 stycznia 2018 r. – Kanoniczna Wi-
zytacja ks. inspektora Romana Jachi-
mowicza SDB 
Taka wizytacja ma na celu spotkanie się  
całej wspólnoty ze swoim przełożonym 
oraz rozmowy, sprawozdania                    
z przełożonym całej Inspektorii oraz 
weryfikacji poziomu życia zakonnego  
i  działalności wspólnoty. W czasie tej 
wizytacji miała miejsce wizyta duszpa-
sterska. Cała wizytacja odbyła się w du-
chu braterskim. 
 

19 stycznia 2018 r. – Święto Wspólnoty 
Święto wspólnoty to dzieo imienin                        
naszego przełożonego ks. Mariusza 
Chamarczuka. Świętowanie rozpoczęli-
śmy od porannej uroczystej Eucharystii, 
której przewodniczył ks. prorektor Mar-
cin Nowicki, który także wygłosił Słowo 
Boże. Kontynuacją był uroczysty obiad  
i mecz piłki siatkowej Wschód vs. Za-
chód. Wieczorem całą wspólnotą zgro-
madziliśmy się na wspólnym pogodnym 
wieczorze, który przygotowali klerycy.  
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i Nauczyciela Młodzieży. W tym dniu 
gościliśmy ks. abp Stanisława Gądeckie-
go – Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski                   i  Metropolitę 
Poznaoskiego, który przewodniczył uro-
czystej Eucharystii oraz wygłosił do nas 
Słowo Boże. Eucharystię poprzedziło 
przedstawienie teatralne o Ks. Bosko, w 
którym grały dzieci i młodzież z naszego 
oratorium. Na wspólne świętowanie 
przybyli parafianie, ministranci, dzieci i 
młodzież z lądzkiego oratorium, a także 
przedstawiciele zgromadzeo zakonnych 
w z archidiecezji, tym siostry salezjanki. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem  
 
2 lutego 2018 r.   
Święto Ofiarowania Paoskiego  
W tym dniu  grupa kleryków wraz z ks. 
katechetą Radosławem Błaszczykiem 
wzięła udział w spotkaniu osób konse-
krowanych z archidiecezji gnieźnieo-
skiej. Punktem kulminacyjnym była Eu-
charystia pod przewodnictwem   abpa 
Wojciecha Polaka - Prymasa Polski  
w katedrze gnieźnieoskiej. Rekolekcje 
zakooczyliśmy               Mszą świętą  
podczas której odnowiliśmy nasze śluby 
zakonne. Czas ten był bogaty                                                     
w doświadczenia, darem odnowy ducha            
i pogłębienia więzi z tym, który nas po-
wołał.  

Kl. Łukasz Grzenia SDB 
Pochodzi z Sosnowca 
 

 

 
 

 
 
 

 

15 – 26 stycznia 2018 r. Zimowa Sesja 
Egzaminacyjna 
Jak to na każdej uczelni bywa, także               
w naszym seminarium jest czas na zbie-
ranie owoców z wykładów, a mianowi-
cie czas egzaminów i zaliczeo. W tym 
czasie obchodziliśmy i czciliśmy główne-
go patrona Zgromadzenia Salezjaoskie-
go, oraz patrona ART. 43  święto  św. 
Franciszka Salezego. Dzieo ten był oka-
zją do uczestnictwa w warsztatach me-
dialnych prowadzonych przez ks. Wie-
sława Żygadło - dyrektora wspólnoty 
nowicjackiej w Kopcu koło Częstocho-
wy, który także przewodniczył Mszy 
świętej. Wieczorne spotkanie animowa-
ła grupa medialna ART43 w naszym se-
minarium.  
 

27 stycznia – 3 lutego 2018 r. Roczne 
rekolekcje dla alumnów w Lądzie 
Rekolekcje roczne głosił nam ks. Michał 
Piechota z Częstochowy. Czas ten był 
nam bardzo potrzebny, ponieważ dzięki 
niemu mieliśmy chwilę na odnowę na-
szego życia duchowego poprzez nauki 
rekolekcyjne, codzienną Adorację Naj-
świętszego Sakramentu, skupienie i ci-
szę. W czasie trwania rekolekcji obcho-
dziliśmy uroczystośd św. Jan Bosko Ojca 
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19.03 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

25.03 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

26.03—31.03 Wielki Tydzień 

01.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

02.04 13 Rocznica śmierci Jana Pawła II 

08.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego 

09.04 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

19.04 Ekoseminarium w Lądzie 

21.04 Sympozjum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie 

29.04-03.05 Pielgrzymka Ministrantów w Twardogórze 

04.05 Msza Święta za Przyjaciół i Wykładowców 

05.05 Wspomnienie świętego Dominika Savio 

20.05 Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

21.05 NMP Matki Kościoła. Jubileusze 25 i 50-lecia kapłaństwa 

24.05 Uroczystość MB Wspomożycielki Wiernych 

31.05.  Uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

01-20.06 Letnia sesja egzaminacyjna 

02-03.06 XIV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 
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