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Drodzy Czytelnicy!
Cezary Jasiński
PREZES KOŁA NAUKOWEGO

J

ak co roku w Seminarium przeżywamy jedno ze znaczniejszych wydarzeń o charakterze edukacyjnobadawczym. Odbywające się w tym roku 43. Sympozjum Naukowe, organizowane przez Koło Naukowe Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku
skłoniło nas do wydania specjalnego
numeru kleryckiego czasopisma Sursum
Corda. Jego tematyka oscyluje zarówno
wokół wątków sympozjalnych, jak
i specyfiki życia seminaryjnego.
Tegoroczne sympozjum przedstawia nam postacie kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej, dlatego też pierwsze artykuły są bezpośrednio związane Prymasem Tysiąclecia –
jego odwiedzinami w Płocku oraz miejscem urodzenia. Dalej mamy okazję zajrzeć za kurtynę Seminarium – na pytania, czym są obłóczyny i jak je przeżyli
tegoroczni kandydaci, odpowiedzi już
czekają! Zaraz za powiewającymi sutannami uwagę teksty pisane przez niedawno wyświęconych kapłanów –
świadectwo powołania ks. Piotra
Adamiaka oraz wywiad na temat duszpasterstwa głuchych z ks. Bogdanem
Kołodziejskim.

Jeżeli szanowni Czytelnicy wyczuli
gorący klimat tak wielu różnorodnych
publikacji zgromadzonym w jednym
miejscu, z pomocą przychodzi chłodniejsze spojrzenie – sprawozdanie
z praktyk wakacyjnych na dalekiej Islandii i w nieodległym Płońsku! Kierowani jednak słowami sławnego Polskiego literata Stanisława Jachowicza
„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”
powracamy w nasze seminaryjne mury
z pomocą artykułów traktujących o domowym wymiarze tego miejsca oraz jego historii. Jest także tekst o istocie powołania i rozeznawania w czasie seminaryjnej drogi. Zwieńczeniem numeru
jest galeria z ostatniego sympozjum i artykuł podejmujący również tematykę
Pontyfikału Płockiego I. Tekst traktujący
o malarstwie w kontekście Wszystkich
Świętych przedstawia nie kto inny, jak
sam redaktor naczelny!
W imieniu całej redakcji zapraszam
Was serdecznie w tę podróż po ścieżkach seminaryjnych korytarzy z oknami
otwartymi na cały szeroki świat. Mam
nadzieję, że nasze kleryckie spojrzenie
pozwoli szanownym Czytelnikom zgłębić bogaty koloryt różnych przedstawianych przez nas kwestii.
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Bł. Stefan Wyszyński – bliższy niż się wydaje
Szymon Kuczyński
Myśląc o Stefanie Wyszyńskim, pierwsze co nam przychodzi do głowy, to zapewne jego
beatyfikacja, która miała miejsce 12 września 2021 r. Większość wie, że był prymasem
i to nieprzeciętnym, bo nazwano go Prymasem Tysiąclecia. Skoro prymas, to raczej związany
z Gnieznem i Warszawą. Jaki jest więc jego związek z Płockiem?
Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski

w Płocku. W drodze powrotnej
do siedziby biskupiej. Ks. kard. Stefan
Wyszyński błogosławi i rozmawia
z uczestnikami uroczystości.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

naszą diecezję i dobrze ją
wspominał. Z tych odwiedzin
zapamiętał słowa arcybiskupa
Nowowiejskiego:
„Bierzmowałem księdza profesora, a tak rzadko do
nas
przyjeżdża. – Jak gdyby słusznie uważał, że powinienem
płacić tym, na co mnie stać, za
wielką łaskę pasowania mnie
na rycerzy Chrystusowego”.
NASZ ZIOMEK
Z DIECEZJI
tefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901
r. w Zuzeli nad Bugiem
na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W tamtym czasie tereny te należały do diecezji
płockiej (obecnie jest to diecezja łomżyńska, która powstała w 1925 r.). To właśnie
biskup płocki, dziś bł. Antoni
Julian Nowowiejski, udzielał
mu sakramentu bierzmowania
w 1913 r. Sam prymas Wyszyński wspominał: „To spotkanie małego chłopca z dostojnym biskupem wywarło

S

na mnie potężne i niezatarte
wrażenie”. Krąży wiele historii o tym, że młody Stefan
chciał wstąpić do płockiego
seminarium. Jedni twierdzą,
że nie został przyjęty ze
względu na brak miejsc. Inni,
że przyjście do Płocka odradzał mu ojciec, który będąc
organistą, pokłócił się o dobór pieśni z biskupem Nowowiejskim podczas wizytacji.
Trudno jest jednoznacznie
stwierdzić, dlaczego prymas
Wyszyński nie formował się
w seminarium na terenie diecezji pochodzenia. Już jako
ksiądz kilka razy odwiedzał
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POCZĄTKI
PRYMASOSTWA
W 1948 r. papież Pius XII
mianował ks. Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski. Do 1992 r. te
dwie stolice metropolitalne
tworzyły unię personalną,
czyli posiadały wspólnego biskupa. Jego jedną z pierwszych wizyt w Płocku jako
prymasa był pogrzeb jego
przyjaciela, biskupa płockiego
Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Poznał go podczas swoich
studiów w Rzymie. Później
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spotykali się dość często, ponieważ ordynariusz płocki był
m.in. przewodniczącym Komisji Liturgicznej. Prymas
Wyszyński w swoim dzienniku pisze, że bp Zakrzewski
był „najczęstszym gościem
Warszawy ze wszystkich biskupów polskich”. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się
29 listopada 1961 r. od wyprowadzenia zwłok biskupa z seminarium do katedry. Podczas nieszporów żałobnych
prymas wygłosił kazanie, zatytułowane Ecce sacerdos magnus. Następnego dnia rano
kardynał odprawił w seminarium Mszę świętą dla kleryków oraz wygłosił krótkie
przemówienie o powołaniu
kapłańskim. Następnie wziął
udział we Mszy pogrzebowej
i złożeniu zwłok do krypty. Po
obiedzie w seminarium wygłosił kilka słów, prosząc
o trwanie w miłości i w jedności. Dwa miesiące później
kard. Stefan Wyszyński od-
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wiedził Płock z okazji konsekracji biskupa Jana Wosińskiego (4 lutego 1962 r.). Prymas przyjechał dzień wcześniej i m.in. wygłosił konferencję do sióstr zakonnych
z Płocka i diecezji. Następnego dnia prymas udzielił święceń biskupich ks. J. Wosińskiemu. W swoich notatkach
zapisał: „Udział duchowieństwa, zakonów i wiernych
bardzo liczny. W zimnej bazylice robi się gorąco”.
MILENIJNE TE DEUM
W PŁOCKU
Rok 1966 to jeden
z ważniejszych momentów
dla Kościoła w XX-wiecznej
Polsce. Z jednej strony kościelne obchody Tysiąclecia
Chrztu Polski, z drugiej –
państwowe obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski
w Płocku. Fot. z archiwum
kaplicy WSD.
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Najlepiej konflikt ten ujął Zenon Kliszko, współpracownik
Władysława Gomułki: „Rozpoczęła się w nowych warunkach walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować rząd dusz w narodzie”.
Walka ta miała również bitwę
w Płocku. 12 i 13 listopada
1966 r. były zaplanowane
ogólnopolskie obchody milenium w książęcym mieście, na
których oczywiście nie mogło
zabraknąć prymasa. W drodze
na te uroczystości – 12 listopada – funkcjonariusze posterunku MO w Łącku zatrzymali i dokonali kontroli samochodu, którym jechał prymas.
Bezpieka w swoich depeszach
podaje dokładny opis uroczystości: „O godz. 17.50 orszak
na czele z kardynałem wyruszył sprzed pałacu biskupiego
do katedry. (…) Orszak przechodził szpalerem utworzonym z wiernych, wzdłuż ulicy
Tumskiej. Na trasie przejścia
orszaku wzniesiono trzykrot-

SURSUM CORDA
nie okrzyki «Niech żyje Prymas i Episkopat!». Okrzyki
spotkały się z aprobatą większości zgromadzonych i były
podejmowane przez pojedyncze osoby, a szczególnie zakonnice. W czasie przejścia
biskupów z pałacu do katedry
zgromadzonych było na trasie
około 6 tys. osób, z czego około 20 procent młodzieży”.
W katedrze abp Karol Wojtyła
celebrował Mszę świętą, podczas której kardynał Wyszyński wygłosił kazanie, zatytułowane Płock – Czerwińsk –
Grunwald – Konstancja – Jasna
Góra. Z dziejów narodu milenijnego. Następnego dnia miał
miejsce centralny punkt obchodów – suma pontyfikalna,
podczas której prymas wygłosił kazanie Soborowe światła na
drogę nowego tysiąclecia wiary.
Po obiedzie nastąpiło odczytanie referatu Średniowieczny biskupi Płock jako ośrodek kultury
umysłowej. Prymas Wyszyński
w Zapiskach milenijnych zanotował, że referat był za długi
i zbyt specjalistyczny, jak na
audytorium. Następnie prymas poświęcił w płockiej bazylice katedralnej tablicę upamiętniającą księży zamordowanych podczas II wojny
światowej i poprowadził modlitwę w Kaplicy Królewskiej.
Sam przebieg uroczystości milenijnych kardynał Wyszyński
ocenił, że były przygotowane
„rzetelnie i na poziomie”, za
minus uznał odprawienie
Mszy świętej wewnątrz katedry, mimo tłumu wiernych.
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OSTATNIE WIZYTY
Kolejną okazją do odwiedzenia Płocka był jubileusz 50-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek,
którego główne obchody
miały miejsce 16 czerwca
1968 r. Prymas razem z abp.
Wojtyłą uczestniczył w sumie
pontyfikalnej w katedrze.
Podczas obiadu w Domu
Sióstr Pasjonistek przy ul.
Sienkiewicza wygłosił przemówienie
Program życia
w radości. Tego dnia również
odwiedził seminarium i obejrzał fragment sztuki Książę
niezłomny wystawionej przez
kleryków. Dwa lata później
prymas uczestniczył w 25leciu kapłaństwa biskupa
płockiego Bogdana Mariana
Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski
w Płocku. W drodze powrotnej
do siedziby biskupiej. Ks. kard. Stefan
Wyszyński błogosławi i rozmawia
z uczestnikami uroczystości.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Sikorskiego. Ostatni raz kardynał Wyszyński przybył do
Płocka 1 czerwca 1975 r. z okazji 900-lecia istnienia diecezji
płockiej. Podczas uroczystej
Mszy pontyfikalnej wygłosił
kazanie Służbie religijnej i narodowej racji stanu.
DZIEDZICTWO
BŁ. STEFANA
W PŁOCKU
Ile obecnie zostało z wizyt prymasa Wyszyńskiego
w Płocku? Starsze osoby doskonale pamiętają prymasa.
Pamiętają
jego
obecność
w tym mieście, pamiętają jego
przemówienia, jego osobę.
Młodzi natomiast nie mają takiego doświadczenia, a w
szkołach o prymasie mówi się
mało albo wcale. Ostatnia beatyfikacja spowodowała wzrost
zainteresowania, tylko na jak
długo... Ile zostanie z człowieka, na którego przyjazd z okazji Milenium Chrztu Polski
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młode osoby spieszyły do
Płocka i sprzeciwiały się władzy, żeby tylko go zobaczyć?
Z własnego doświadczenia
wiem, kończąc szkołę podstawową im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, że tej wiedzy
dużo nie zostało. Dopiero w
seminarium bardziej zainteresowałem się prymasem Wyszyńskim. Na jednych z wykładów poznałem bliżej Zapiski więzienne z zawartą tam
ogromną troską o modlitwę
i bliźniego oraz jego 10 zasad
– Timete Deum, które napisał
jako diakon i zawsze je nosił
w brewiarzu. Ostatnia z tych
zasad brzmiała: Misericordias
Dei in aeternum cantabo! –
„Miłosierdzie Boże na wieki
wyśpiewał będę”. Może to

B

właśnie jest najlepszy most
między kardynałem Wyszyńskim a Płockiem, miejscem
pierwszych objawień Jezusa
siostrze Faustynie, skąd wyszła iskra miłosierdzia.
Pogrzeb biskupa Tadeusza
Pawła Zakrzewskiego.
Fot. z archiwum Sióstr Pasjonistek.
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*Korzystałem m.in. z:
Bożenna Ostrowska, Spotkania
Prymasa Tysiąclecia z Kościołem
Płockim; Mariusz Celmer Władze komunistyczne wobec uroczystości Milenium Chrztu Polski w Płocku w 1966 roku”;
Włodzimierz Piętka, Nasz duchowy krewny.

Zuzela. Tu wszystko się zaczęło...

Każdy człowiek ma swoją

Cezary Zawada

i błogosławieni również.

eatyfikacja kardynała
Stefana Wyszyńskiego to wydarzenie,
którego niemalże wszyscy Polacy od lat wyczekiwali, tym
bardziej, iż czas pandemii to
oczekiwanie wydłużył. Ogrom zasług dla Kościoła i Ojczyzny oraz niepowtarzalny
autorytet nie powinny pozostać nam obojętne. Wiele bowiem Prymasowi zawdzięczamy jako Kościół i naród polski. Dla mnie osobiście to wydarzenie było bardzo głębokim przeżyciem. Wyrażam
ogromną radość i wdzięcz-

ność Panu Bogu, że ten moment wyniesienia na ołtarze
już nastąpił. O Prymasie Tysiąclecia powiedziano już
bardzo wiele, szczególnie teraz, w okresie przed i po beatyfikacji. Czasem jednak, moim zdaniem, zapomina się
o bardzo ważnym fakcie
z biografii błogosławionego
prymasa
Wyszyńskiego.
Otóż dla nas, alumnów, duchowieństwa i wiernych Kościoła Płockiego, jednym
z istotnych elementów z życia naszego błogosławionego,
powinno być jego miejsce
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„małą ojczyznę”. Święci

urodzenia. Parafia Zuzela, bo
o niej mowa, to przecież ówcześnie parafia leżąca na terenie naszej prastarej diecezji
płockiej. Warto zatem lepiej
poznać to miejsce, w którym
wzrastało powołanie do świętości Kardynała Wyszyńskiego. To bardzo ważny punkt na
osi historii naszej diecezji.
Parafia Zuzela leży na
pograniczu Mazowsza i Podlasia. Sama Zuzela zlokalizowana jest w widełkach Pukawki i Zuzałki. Nazwę
„Zuzela” językoznawcy wywodzą
od
rzeczownika
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„żużel”, „zuzel” – porowata
masa wydzielająca się przy
hutniczym otrzymywaniu niektórych metali, jak: żelazo,
miedź. Chociaż formalnie nazwa „Zuzel” łączy się z rzeczownikiem „żużel”, to znaczenie należy przyjąć inne, od
dzisiejszego: „odpady po spalaniu węgla czy żelaza”.
W językach słowiańskich
„żużel” oznaczał bowiem
owady brzęczące, czerwie we
zbożu, mole. Na przestrzeni
dziejów nazwę miejscowości
pisano różnie. W obecnej postaci urzędowej występuje
pod nazwą Zuzela.
Rozwój Zuzeli nastąpił
między XIII a XV w. i związany był z rozwojem handlu wymiennego,
prowadzonego
przez kupców na utworzo-

nym targowisku,
którzy
z obu stron Bugu podążali do
głównych szlaków handlowych. W tym czasie Zuzela
otrzymała nawet prawa miejskie. Na skutek wojny, kontrybucji, pożarów, epidemii
morowego powietrza, straciła
je w 1648 r. i już nigdy nie
podniosła się z gospodarczego upadku. Z zapisków wizytacyjnych wynika, że parafia była prawie jednolita wyznaniowo. Wyznawana religia najczęściej odzwierciedlała narodowość wyznawcy.
Dlatego Polacy – katolicy byli
zdecydowaną większością.
W XV w. utworzono parafię
obejmującą znaczny obszar
po obu stronach Bugu. Parafię erygował 10 lipca 1448 r.
biskup płocki Paweł Giżycki,
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a uposażył ojciec Rafał – opat
klasztoru kanoników regularnych laterańskich z Czerwińska. Oni też sprawowali opiekę duszpasterską w parafii do
1796 r. Po tym czasie zaczęli
pracować księża diecezjalni,
najpierw diecezji płockiej, a od
28 października 1925 r. diecezji łomżyńskiej.
Na początku XX w., po
wnikliwej ocenie stanu świątyni, zdecydowano o budowie
nowego, murowanego kościoła. Budowę rozpoczął ksiądz
proboszcz Antoni Lipowski
w 1908 r. według projektu
warszawskiego inżyniera Józefa Piusa Dziekońskiego.
Stroną rachunkową i gospodarczą zajmował się miejscoParafia pw. Przemienienia Pańskiego
w Zuzeli. Fot. Robert Wielgórski.
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Muzeum lat dziecięcych Stefana Wyszyńskiego. Fot. Robert Wielgórski.

wy organista Stanisław Wyszyński, ojciec przyszłego Prymasa. Budowę ukończono
w 1913 r. staraniem księdza
Antoniego Pomirskiego. Konsekrował go 29 sierpnia 1913 r.
biskup płocki Antoni Julian
Nowowiejski. W czasie wojny
kościół został w połowie
zniszczony. Odbudowano go
w latach 1957-1967 dzięki staraniom proboszczów zuzelskich: księdza Czesława Roszkowskiego i księdza Jana Dobka. Zamiast zburzonej wieży
wystawiono nowy szczyt, zaprojektowany przez architekta
Karola Szymańskiego. W kościele w ołtarzu bocznym jest
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przeniesiony ze
starego kościoła, przed którym modlił się jako dziecko
prymas
Wyszyński,
oraz
chrzcielnica, przy której został
ochrzczony.
Do parafii na przestrzeni
lat należała różna liczba wiosek (do 40) i wiernych (na po-

czątku XX w. ok. 4700 osób).
Była to parafia z wikariuszem. 1 października 1987 r.
biskup łomżyński erygował
z części parafii Zuzela parafię pw. NMP Królowej
Polski w Szulborzu. Obecnie
zuzelska parafia liczy ok.
1500 wiernych, mieszkających w 17 wioskach.
W 1982 r. utworzono Ośrodek Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Inicjatywę jego powstania
podjął Społeczny Komitet
Utworzenia Muzeum i Budo-
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wy Pomnika Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Polski. Staraniem komitetu powstały następujące
dzieła, które warto zobaczyć:
 Odrestaurowana chrzcielnica, przy której w 1901 r. został ochrzczony Stefan Wyszyński. Obecnie stoi w nawie głównej kościoła parafialnego po prawej stronie.
 Pomnik ustawiony przed
kościołem. Został odlany ze
spiżu według projektu artysty rzeźbiarza Leona Machowskiego.
Przedstawia
Prymasa jako nauczyciela
narodu. 14 czerwca 1987 r.
pomnik został pobłogosławiony przez papieża Jana
Pawła II, a 22 listopada 1987
r. w Zuzeli odbyła się uroczystość jego odsłonięcia.
Przewodniczył jej abp Bronisław Dąbrowski – przyjaciel i wieloletni współpracownik kard. Stefana Wyszyńskiego.
 Muzeum Lat Dziecięcych
Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
– to zrekonstruowany budy-
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ZUZELA. TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO...

nek dawnej szkoły, do której
uczęszczał w latach 19081910 młody Stefan. Po lewej
stronie odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich, a po prawej izbę
szkolną z początku XX w.
Uroczystość
poświęcenia
muzeum miała miejsce 14
października 1990 r.
 Dzwonnica – wybudowana
w latach 1992-1994. Zawieszone dzwony otrzymały
imiona trzech wielkich polskich kapłanów: „Jana Pawła II” (3500 kg), „Stefana
Wyszyńskiego” (1800 kg)
i „Jerzego Popiełuszki” (820
kg). Poświęcenia dokonał 19
czerwca 1994 r. kard. Józef
Glemp,
prymas
Polski,
z udziałem Episkopatu.
 Grota NMP z Lourdes wybudowana w 1994 r. przez
parafian dla uczczenia 70.
rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia.
W 1997 r. wmurowano

w nią kamień przywieziony z Groty Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes.
 Kamienny obelisk z pamiątkową płytą dla uczczenia 100. rocznicy urodzin
Prymasa Tysiąclecia poświęcony 3 sierpnia 2001 r.
przez biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.
Na końcu trzeba dodać,
iż parafia przeżywała niedawno szczególnie ważną

„Niech Pan zwlecze z Ciebie starego człowieka”

S

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
w Zuzeli. Fot. Robert Wielgórski.

uroczystość. Biskup łomżyński Janusz Stepnowski w niedzielę 12 września 2021 r.,
ogłosił miejscowy kościół
pierwszym w Polsce sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego. Po beatyfikacji odprawił
tam Mszę świętą dziękczynną
za wyniesienie na ołtarze Prymasa Wyszyńskiego.

Początek roku akademickiego,
kiedy rozpoczyna się trzeci

Paweł Klicki
PRZYGOTOWANIE
tres, obawa, ale przede
wszystkim radość z tego faktu towarzyszyły
mi od samego początku wakacji. Bo przecież trzeba było
wybrać materiał, krój sutanny,
rodzaj stójki, kupić koszule,
pektorał i wiele innych rzeczy.
Później skreślałem dni w ka-
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rok formacji, to zawsze

lendarzu, do 28 września, bo
wówczas miały miejsce obłóczyny. I spoglądałem często
na pokrowiec w moim pokoju, w którym wisiała gotowa
do założenia sutanna. Był to
czas wielkiego oczekiwania
na to wydarzenie.
Jednak sutanna ma
zmieniać człowieka nie tylko
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ogromne przeżycie. Alumni
będący na tym etapie
rozpoczynają studia
teologiczne oraz otrzymują
strój duchowny – sutannę.
W tym roku otrzymałem go
również i ja wraz z moimi

dwoma braćmi kursowymi.

SURSUM CORDA

„NIECH PAN ZWLECZE Z CIEBIE STAREGO CZŁOWIEKA”

zewnętrznie. Ma zmieniać
mnie przede wszystkim wewnętrznie, pogłębiać moją relację z Panem Bogiem, czynić
mnie Jemu bliższym w skrytości serca, a nie w oczach ludzi.
Dlatego w tym czasie nie mogło zabraknąć przygotowania
duchowego, które rozpoczęliśmy wraz z moimi braćmi
kursowymi dniem skupienia,
zaraz na początku wakacji,
poświęconemu obłóczynom
i stroju duchownemu. Poprowadził nam go ks. Piotr Grzywaczewski, który cały czas
podkreślał i uświadamiał
nam, że sutanna nigdy nie
może stać się dla nas przepustką
do
zajmowania

„pierwszych krzeseł”, ale ma
być zawsze przypomnieniem
o konieczności rozwijania
w sobie życia duchowego
i strojem do pracy. Sierpień
i wrzesień były dla mnie –
myślę, że i dla moich współbraci również – czasem intensywnego przygotowania duchowego.
DZIEŃ OBŁÓCZYN
W
końcu
nadszedł
dzień 28 września 2021 r. Po
zakończonych rekolekcjach,
sporym pośpiechu związanym
z
przygotowaniem
wszystkiego na czas, rozpoczęła się Msza święta z obrzędem obłóczyn. Zebrało się

Piotr Jurczyński, Paweł Klicki i Piotr Osipowicz wraz z ks. kanclerzem Piotrem
Grzywaczewskim przed wyjazdem na dzień skupienia przed sutanną, 25 czerwca 2021 r.
Fot. WSD.
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wielu gości: rodziny, przyjaciele, klerycy, siostry zakonne.
Bardzo cieszyła nas obecność
tak wielu kapłanów, naszych
księży proboszczów, wikariuszy, profesorów i księży,
z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni. Po wygłoszonej przez
Księdza Rektora homilii, nasze sutanny, które przez całą
Mszę świętą trzymaliśmy
w swoich dłoniach, zostały
poświęcone, po czym udaliśmy się do zakrystii. Tam, po
wspólnym odmówieniu aktu
oddania się Chrystusowi Panu, przystąpiliśmy do oblekania się w suknię duchowną.
Pomagali nam w tym nasi
przyjaciele, których o to wcześniej poprosiliśmy. Wiele emocji towarzyszyło temu momentowi, pojawiały się łzy ra-
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„NIECH PAN ZWLECZE Z CIEBIE STAREGO CZŁOWIEKA”

dości, uśmiechy, trzęsły się
dłonie. Ubrani w nowiutkie
pektorały, sutanny, w idealnie
wyprasowane komże, weszliśmy odmienieni do kaplicy.
Rozbrzmiewał śpiew antyfony: „Niech Pan zwlecze z ciebie starego człowieka z jego
uczynkami i przyoblecze cię
w nowego człowieka, stworzonego według wzoru Boga,
w sprawiedliwości i świętości
polegającej na prawdzie”
(por. Ef 4,21-24). Patrzyliśmy
na naszych bliskich, na mamy
ocierające łzy, na kleryków
uśmiechających się do nas,
na proboszczów, oczekujących by w końcu ujrzeć nas
w sutannach.
Po Mszy świętej miał
miejsce „klerycki obrzęd gratulowania” – uścisk wraz ze
śpiewem znanej piosenki pt.
„Sutanna”. Był to wielki dzień
nie tylko dla mnie i dla moich

kolegów z roku, ale również
dla całej społeczności seminaryjnej. Pokazała to ich radość,
ich zaangażowanie w każdy
element, przygotowanie bardzo uroczystej liturgii, wraz
ze śpiewaną Ewangelią, piękne przygotowanie kwiatów
do ołtarza i na stoły w refektarzu, wszelka pomoc w składaniu sutann, przygotowaniu zakrystii i wielu, wielu
innych rzeczach, których nie
sposób wymienić.
A CO PO
OBŁÓCZYNACH?
Zaraz następnego dnia
rozpoczął się „czarny tydzień”, kiedy to nowo obłóczeni klerycy, wychodząc do
miasta po raz pierwszy w nowym
stroju,
przyciągają
wzrok, słyszą szepty, ale też
po raz pierwszy kierowane
do nich „Niech będzie po-
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chwalony Jezus Chrystus”,
z racji, że idą w stroju duchownym. W tym czasie
wszystko czyni się w sutannie:
sprząta się, uczy, wychodzi do
miasta, odpoczywa… Wszystko to wynika z wielkiej radości z przyjęcia stroju duchownego. Obym jak najrzadziej go
zdejmował i nigdy nie wstydził się udać w nim, gdziekolwiek będę musiał się znaleźć.
Dlatego moje krótkie słowo
kończę prośbą… Módlcie się
za nas, abyśmy szanowali koloratkę i sutannę, abyśmy zakładali ją każdego dnia z miłością do Tego, do którego ma
ona zbliżać, abyśmy byli
prawdziwie „nowym człowiekiem”, a porzucili „starego
człowieka”.
Nowo obłóczeni wraz z księżmi
moderatorami, 28 września 2021 r.
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„Po owocach ich poznacie”,
te słowa z Mateuszowej
Ewangelii kierują moim
myśleniem, kiedy trzeba
napisać mi kilka słów
o swoim powołaniu. Ponad
rok temu zakończyłem
6-letnią formację
seminaryjną, która tak
naprawdę stanowi początek
„poznawania po owocach".
Te kilka lat upłynęło
bardzo szybko.

Czas na owoce
Ks. Piotr Adamiak

O

brazy i odczucia, jakie towarzyszyły mi
w momencie rozpoczęcia pierwszych rekolekcji
wstępnych (wrzesień 2014),
wydają się odzwierciedlać jakby wczoraj przeżywaną rzeczywistość. Choć nie postrzegamy świata z boskiej perspektywy, na myśl cisną się
słowa Psalmisty: „Tysiąc lat
w Twoich oczach, jest jak
wczorajszy dzień, który minął
albo straż nocna”. 2050 dni, bo
tyle dokładnie upłynęło od
momentu przekroczenia seminaryjnego progu do dnia
święceń kapłańskich, obfitowało w wiele wydarzeń, które
na długo zapiszą się w mojej
pamięci i będą rzutowały na
moją dalszą posługę. Nie sposób ich teraz wszystkich wymienić, jednak każde z nich

stanowiło element procesu
jaki można porównać z kładzeniem fundamentów pod
budowę domu. Nie zawsze
temu etapowi towarzyszyły
osobiste pełne zaangażowanie, pracowitość, dobra organizacja czasu czy umiejętność
współpracy i wyśmienita pogoda. Nierzadko trzeba było
borykać się zarówno z trudnościami osobistymi, jak i zewnętrznymi. Nie jesteśmy
przecież idealni – tak indywidualnie, jak i wspólnotowo.
Jest jednak jeden czynnik,
który potrafi zredukować do
zera wszelkie przeciwności
i jest gwarantem, że budowla
której na imię „powołanie”,
w przyszłości nie runie pod
warunkiem, że pozwolimy
mu na pełne działanie
i współdziałanie w budowa-
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niu – to Bóg i relacja z Nim.
Bez Jego inicjatywy i pierwszeństwa
w
planowaniu,
w moim życiu prawdopodobnie wszelkie próby wznoszenia czegokolwiek skończyłyby
się fiaskiem, a ja po raz 100,
1000 i kolejny próbowałbym
postawić jakiś szałas, który
zniszczyłby pierwszy silniejszy deszcz czy wiatr. Tymcza-

SURSUM CORDA

sem z Jego pomocą udało mi
się, jak wierzę, wypracować
solidne podstawy ku temu, by
kontynuować budowę i cegiełka po cegiełce wznosić teraz
kondygnacje, których nazwa
brzmi „Kapłaństwo".
Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie dane mi było zobaczyć innych tego typu budowli, które zainspirowały do
podjęcia tego wyzwania. Położenie fundamentów pod zasadniczą budowę wymagało
również osobistych refleksji,
pracy nad sobą, pracy z wieloma opracowaniami teoretyków i duchowych mistrzów
budowy „Kapłaństwa", także
budowniczych mistrzów życia
– rodziców, dziadków, rodziny. Nie udałoby mi się zdobyć
podstaw do takiego budowania, gdybym pracował w pojedynkę. Dzięki pomocy, towarzyszeniu i zaangażowaniu
innych mogę kontynuować
pracę. Nic by to wszystko nie
znaczyło, gdybym w tym nie
dostrzegł wyższych wartości
i w chwilach Ducha nie adorował najpiękniejszej i najświętszej budowli – Domu Bożego
i Bramy niebios.

CZAS NA OWOCE

Rok temu, po święceniach, rozpocząłem kolejny
etap we wznoszeniu powołaniowej budowli. Działo się to
w Bieżuniu, gdzie stawiałem
swoje pierwsze kroki w kapłaństwie u boku wspaniałego księdza proboszcza Tomasza Ozimkowskiego. Mogłem
uczyć się od niego przeżywania kapłaństwa i tego jak planować dzień, by dobrze wykorzystać dany od Boga czas
przez osobistą pobożność,
modlitwę, rozmowę i pomoc
innym, realizowanie swoich
pasji. Bardzo miło wspomiNa zdjęciach kleryk Piotr wraz z członkami
grupy teatralnej, za którą był odpowiedzialny.
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nam czas spędzony w tej nadwkrzańskiej
parafii
także
z perspektywy posługi wśród
młodzieży, ministrantów, chorych. Eucharystia, rozmowa,
spowiedź, spotkanie, inicjatywa duszpasterska, uśmiech
i bycie z każdym, z kim było
mi tam dane się spotkać,
to dla mnie niezwykle ważne
pomoce w budowaniu mojej
powołaniowej budowli – to
swoiste podawanie kolejnych
cegieł.
Decyzją Księdza Biskupa
po roku posługi w Bieżuniu,
swoje narzędzia i materiały
budowlane musiałem przenieść nieco dalej – do Lublina
i Dysa. Obecnie jestem studen-
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tem psychologii na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II i jednocześnie kapelanem Sióstr Karmelitanek
Bosych w Dysie. To aktualne
połączenie dwóch wymiarów
mojego bycia księdzem pozwala mi zachować równowagę między studenckimi
obowiązkami, a zobowiązaniami
wobec
klasztoru
i sióstr. Głęboko wierzę, że
dzięki takiemu połączeniu
w przyszłości będę mógł jeszcze
efektywniej
pomagać
innym i prowadzić ich oraz
siebie do Boga, bo przecież
po to zostałem księdzem.
Choć minął już rok od
święceń kapłańskich, to wciąż

CZAS NA OWOCE
jestem na początku drogi, budowy. Nie mogę pozwolić
sobie na jakiekolwiek opóźnienia, przestoje, przeliczanie
wszystkiego na pieniądze
i sprowadzanie działań do
zysku czy perspektywy świetlanej przyszłości. Wiem, że
bardzo pomocne będą mi te
rzeczywistości, dzięki którym udało mi się położyć
fundament. Muszę być czujny na to co niesie ze sobą
świat, a w chwilach złej pogody, przeciwności i słabości,
odwoływać się do Jedynego
Pomocnika – Gwaranta pomyślności – Boga. Zanim
jednak moja budowa osiągnie zaawansowany stopień,
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trzeba mi jeszcze posadzić jakieś drzewo pewności siebie
i przekonania, że to On mnie
wybrał, nie ja Jego – drzewo
najlepiej mocne, odporne,
z silnym systemem korzeniowym i rozległą koroną, która
w trudzie da trochę cienia
i odpoczynku. Aha, musi być
ono owocowe, by mogły być
również w moim przypadku
weryfikowalne słowa Jezusa:
„Po owocach ich poznacie".
Pozdrawiam serdecznie i życzę każdemu dobrej budowy!

Wszystkie zdjęcia pochodzą
z prywatnego archiwum autora.
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Wakacje kleryka, czyli duszpasterskie wyzwania w Polsce i na Islandii
Piotr Majtyka
Mimo, że Płońsk i Reykjavik dzieli blisko 3 tys. kilometrów,
to jednak łączy te miasta więcej niż mogłoby się wydawać.

J

ak wiadomo, czas wakacji to nie tylko odpoczynek, ale również czas wyjazdów, spotkań i niezliczonych możliwości zdobycia nowych doświadczeń. W tym
roku miałem okazję odbyć
miesięczną praktykę parafialną, i to nie jedną, a dwie, a w
dodatku w różnych miejscach,
żeby pozbierać jak najwięcej
tych doświadczeń i tym samym jak najwięcej się nauczyć. Te dwie parafie, w których w wakacje 2021 r. uczyłem się kapłańskiego życia, są
oddalone od siebie o… 3 tysiące kilometrów, ale przez fakt,
że jesteśmy jednym Kościołem, ich funkcjonowanie nie
różni się tak bardzo, jak mogłoby się zdawać.
Pierwszym
miejscem,
w którym odbywałem praktyki, była katedra Chrystusa

Króla w Reykjaviku, gdzie
stacjonowałem w lipcu. Jeżdżę tam co roku (a to był już
czwarty raz), aby przygotować się do przyszłej pracy na
Islandii. Po powrocie do
Polski i czasie wakacji w domu, we wrześniu, przebywałem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
W poprzednich numerach
czasopisma Sursum Corda
dzieliłem się moimi doświadczeniami z wakacyjnych
praktyk na Islandii, dlatego
postaram się tu dłużej nad
nimi nie rozwodzić. Nie sposób jednak uciec od porównań, gdy w tak krótkim odstępie czasu przychodzi wykonywać porównywalne zadania w podobnych, choć odległych parafiach.
Nie da się ukryć, że te
dwie parafie, choć obie są ka-
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tolickie, to różnią się od siebie
przez mentalność ludzi, którzy je tworzą, język i pewnie
jeszcze wiele innych czynników, których nie sposób tu
wymienić. Zarysuję jedynie
obraz islandzkiego sposobu
myślenia przez przytoczenie
ich popularnego żartu o pandemii. Jeden mężczyzna wyżala się do drugiego, że nie
może się przyzwyczaić do zachowania nakazanego dwumetrowego dystansu. A drugi
odpowiada: „To prawda, ja
też wolę nasze tradycyjne pięć
metrów odstępu…”.
Parafie w Polsce obfitują
w działalność duszpasterską,
podczas gdy na Islandii duszpasterze starają się prowadzić
indywidualne kierownictwo
czy też posługę dla małych
grup. Taki stan rzeczy wynika
z bardzo prostego faktu.
W Polsce wciąż mamy wielu
praktykujących
katolików,
a na Wyspie Ognia i Wody
katolikami są jednostki.
Na Islandii moim głównym zadaniem była nauka języka islandzkiego w szkole.
Jest to długoterminowa inwestycja w duszpasterstwo, które
– jak ufam – będę w przyszłości prowadził. Bez znajomości
języka ludzi, wśród których
mam żyć i którym mam służyć, nie miałbym wszystkich
niezbędnych narzędzi, by najpierw ich zrozumieć, a potem
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móc odpowiednio zareagować. Poza tym pomagałem
w jadłodajni dla ubogich prowadzonej przez siostry ze
Zgromadzenia Misjonarek Miłości, założonego przez św.
Teresę z Kalkuty. To przestrzeń do spotkania z bardzo
różnymi ludźmi, z różnych
części świata i różnych
warstw społecznych. Moim
zadaniem było przygotowywanie śniadania i zwykłe towarzyszenie czy też rozmowa.
Wierzę, że właśnie to, co zdaje
się najprostsze – właśnie towarzyszenie – jest najważniejszym zadaniem duszpasterskim i najlepszą praktyką służącą poznaniu człowieka i jego realnych potrzeb. Dużo się
nauczyłem właśnie przy okazji tej prostej służby, polegają-

WAKACJE KLERYKA

cej na przygotowywaniu
wspólnego posiłku dla ubogich.
Pozostałe moje prace
zdają się całkiem podobne do
tych, które później miałem
okazję podjąć w Płońsku. Należało do nich przygotowy-
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wanie Mszy świętych oraz pomoc przy sprawowaniu nabożeństw (również w języku
polskim, co sprawia, że można
się tam poczuć jak u siebie).
W każdą niedzielę jeździłem na Msze święte do różnych miejscowości, w których
nie ma cotygodniowych Eucharystii, by towarzyszyć księdzu przy ich sprawowaniu
oraz spotykać się z wiernymi.
To pomogło mi dostrzec jeszcze większą wartość powszechnej dostępności Mszy
świętych w Polsce.
W tym roku mój pobyt
na Islandii był krótszy ze
względu na ograniczony czas
na odpoczynek z najbliższymi
przez dodatkowe miesięczne
praktyki parafialne w Płońsku, o których wspomniałem
na początku. Tam właśnie mogłem porównać moje islandzkie doświadczenia z polskim
standardem, szczególnie te
odnoszące się do braku pragnienia przyjęcia sakramentów i małej ich dostępności
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z powodu niewielkiej liczby
księży.
W Płońsku zapoznałem
się z codziennym życiem parafii i działalnością duszpasterską. Co prawda mógłbym
powiedzieć, że to dla mnie nic
nowego, bo w polskiej parafii
jestem od dziecka, ale nigdy
nie mieszkałem na plebanii,
nie jadłem codziennych posiłków z księżmi ani nie chodziłem na wszystkie niedzielne
Msze święte. Tych wszystkich
rzeczy doświadczyłem właśnie w zwykłej, miejskiej parafii. Uczestniczyłem w spotkaniach kapłańskich i grup parafialnych.
Wziąłem
udział
w pieszej pielgrzymce młodzieży z Płońska do Czerwińska oraz zagrałem w turnieju
siatkarskim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (chociaż nie należę do tej wspólnoty), gdzie reprezentowałem
seminarium.
Wrzesień
w
parafii
św. Michała Archanioła był
też dla mnie powrotem do
szkoły po pięciu latach od
matury. Stało się to za
sprawą praktyki katechetycz-

WAKACJE KLERYKA

no-pedagogicznej w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Miałem
okazję, jak za dawnych lat,
przejść się po zatłoczonych
korytarzach, ale tym razem
także wejść do pokoju nauczycielskiego nie w charakterze intruza, lecz gościa
i młodego quasi-nauczyciela.
Na moje zadania składały się:
obserwacja lekcji, dyżury,
dzielenie się świadectwem
i prowadzenie zajęć. Niby
niedużo, a jednak sporo pracy, przygotowań i, niestety,
stosy dokumentów.
Myślę, że sporo nauczyłem się w tym czasie i będę
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wracał do tych momentów
w mojej pamięci. Wszystkie te
aktywności uświadomiły mi,
jak wiele dzieje się w polskim
życiu parafialnym i jak szybkie jest tempo życia księdza,
choć może na pierwszy rzut
oka tego nie widać. Postaram
się wyciągnąć z tego jak najwięcej dla mojej przyszłej posługi na Islandii, żeby nie
zmarnować tych doświadczeń
wspólnoty, które zdobyłem
w parafii pw. św. Michała Archanioła. Wymiana darów
i dzielenie się doświadczeniem Boga to, jak wierzę, wielki dar, ale również zadanie dla
każdego z nas. Pan daje nam
siebie w różnych, odmiennych
sytuacjach i formach, abyśmy
się tym dzielili i tworzyli bogaty i różnorodny Kościół.
Myślę, że jest to przesłanie
i jednocześnie zadanie dla
mnie oraz wszystkich Drogich
Czytelników.
Wszystkie fotografie pochodzą
z prywatnego archiwum autora.

LISTOPAD 2021

SURSUM CORDA

Rozmowy bez słów. Wywiad z ks. Bogdanem Kołodziejskim –
– duszpasterzem osób niesłyszących i słabosłyszących w diecezji płockiej
Rozmawiał: Wiktor Rękawiecki
Głusi są osobami, których nie widać w społeczeństwie. Czasami się o nich słyszy w telewizji,
może czasami ktoś z naszych znajomych taką osobę spotkał. Mimo to najczęściej są to osoby
anonimowe, nie znamy ich osobiście. Mało kto zastanawia się, jakie trudności musi
pokonywać osoba głucha każdego dnia. Ja również nie zastanawiałem się nad losem osób
niesłyszących. Do pewnego czasu… Przed przyjściem do seminarium, czekając w kolejce
do ortopedy, widywałem małżeństwo głuchych, którzy do lekarza przychodzili zawsze ze
swoją córką. Dziecko było w pełni słyszące, dlatego pomagało rodzicom porozumieć się
z lekarzem. Ten widok skłonił mnie do refleksji nad tym, jak osoby niesłyszące funkcjonują
w Kościele? Myślałem nawet, czy jest jakiś sposób, żeby im pomóc? Te myśli towarzyszyły
mi także po przyjściu do seminarium. Dlatego wieść o tym, że w seminarium jest kleryk,
który uczy języka migowego, była dla mnie wielką uciechą i można powiedzieć,
że także pewnym „znakiem”, co mam robić.

B

ogdanie, mówię oczywiście o Tobie. Od
dwóch lat jesteś księdzem, zaś odpowiedzialnym
za duszpasterstwo niesłyszących i słabosłyszących w diecezji płockiej zostałeś mianowany niedługo po święceniach. Opowiesz nam trochę
o duszpasterstwie i o tym,
czym się zajmujesz? Ilu księży działa w tym duszpasterstwie? Czy jest to wystarczająca liczba, czy zapotrzebowanie jest większe? Jak liczna jest u nas w diecezji społeczność osób głuchoniemych?
Teraz jestem sam, ale mam nadzieję, że niedługo ktoś do
mnie dołączy (śmiech). Pomimo tego, że na terenie diecezji
nie mamy ośrodka dla głuchych, mieszka tu około kilkuset osób z niepełnosprawnością słuchową. Ja lubię jeździć

samochodem – zawsze jest
okazja, żeby kogoś odwiedzić
– ale są momenty, że mój samochód chciałby już odpocząć. Niestety, on nie ma lekko…
Wiem, że w każdą drugą
środę miesiąca odprawiasz
Mszę świętą w Płocku,
od niedawna w płockiej
farze. Do jakich miast jeszcze jeździsz?
Od roku udaje mi się odwiedzać każdego miesiąca cztery
miasta – Pułtusk, Płock, Mławę i Rypin. Problem polega
na tym, że głusi, nawet chcąc
spełniać obowiązek niedzielnej Mszy świętej, nie za bardzo mają taką możliwość. Niby zawsze mogą iść do kościoła, ale gdy nic nie rozumieją, motywacja spada. Nie
usprawiedliwiam ich, tylko
staram się zrozumieć. Gdy-
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bym ja miał co tydzień chodzić do kościoła na Mszę
w języku chińskim, pewnie też
zapał by po jakimś czasie malał (szczególnie, gdyby moja
świadomość religijna była tak
podstawowa jak wielu niesłyszących). Dlatego bardzo mi
zależało, żeby dać głuchym
z całej diecezji możliwość jak
najczęstszego uczestniczenia
we Mszach świętych w języku

Logo języka migowego.
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migowym. Niestety, jako wikariusz mam dość ograniczony czas wolny i nie jestem
w stanie jeździć do każdego
miasta raz w tygodniu (a wiadomo, że żaden głuchy z Rypina nie dojedzie na Mszę do
Płocka), więc wykorzystałem
mój wolny dzień w parafii –
środę – i ustaliłem sobie grafik
na cały miesiąc: cztery środy,
czyli cztery miasta, w różnych
częściach diecezji. Gdy któregoś miesiąca wypada piąta
środa, mam wolne.
A to, że w farze… Potrzebowaliśmy otwartego kościoła w
centrum, żeby nie odprawiać
Mszy na komodzie w świetlicy. Super się złożyło, że
ksiądz proboszcz Jarosław Kamiński (znany i ceniony profesor teologii pastoralnej, którego z tego miejsca pozdrawiam) otworzył nam farne
wrota. Naprawdę bardzo się
z tego cieszę, zresztą głusi też,
bo pamiętają go jeszcze jako
dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, jak brał udział

ROZMOWY BEZ SŁÓW

Wyjazd z osobami głuchymi oraz
słabosłyszącymi do Torunia
i Ciechocinka, 30-31 lipca 2019 r.

w jakiś naszych diecezjalnych
uroczystościach.
Wszystko
pięknie się ułożyło – Pan Bóg
prowadzi.
Znając Ciebie to na samej
Mszy nie poprzestajesz. Pamiętam wycieczkę, którą
zorganizowałeś dla głuchych dwa lata temu. Jakie
inne akcje organizujesz?
Ach, planów i marzeń trochę
jest, ale robię tyle, na ile mi
pozwalają możliwości. Rzeczywiście, staramy się raz
w roku zrobić wycieczkę
(w 2021 roku też będzie taka
w listopadzie – w kontekście
beatyfikacji jedziemy do bł.
Matki Czackiej i do muzeum
bł. kard. Wyszyńskiego i św.
Jana Pawła II, które znajduje
się nad Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie).
Oprócz tego mam nadzieję,
że w przyszłym roku uda
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nam się zrobić diecezjalny
dzień głuchych i sprowadzić
relikwie bł. Filipa Smaldone –
patrona niesłyszących. Prowadzimy także stronę duszpasterstwa na Facebooku, ale
niestety na tym musimy poprzestać. Na resztę pomysłów
brakuje godzin w ciągu doby.
Widać, że jesteś bardzo aktywnym księdzem. W seminarium również sporo robiłeś: chodziłeś do głuchych,
uczyłeś mnie i innych języka
migowego. Powiedz, jak to
wszystko się zaczęło?
Zdania są podzielone, czy jestem aktywny, czy głupi
(śmiech). Ja osobiście sądzę, że
to coś między jednym a drugim. Przygoda z głuchymi zaczęła się tak… Na pierwszym
roku bardzo mi się nudziło
w trakcie sesji i zacząłem się
trochę „migać”, wtedy wpadła
mi do głowy myśl, że nigdy
nie widziałem tak na poważnie migającego księdza. Postanowiłem spróbować. Zapro-
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wadzono mnie do świetlicy
dla głuchych i zacząłem się
uczyć migowego. Niestety nigdy nie byłem zbyt systematycznym uczniem, przez co
pewnie nauka migowego też
szłaby mi dość opornie, gdyby
nie ksiądz rektor! Otóż ksiądz
rektor, gdy dowiedział się, że
w wolnym czasie chodzę do
świetlicy dla głuchych, uznał,
że kleryk pierwszego roku nie
powinien realizować jeszcze
praktyk i zabronił mi tam chodzić. Dziś uważam, że miał
rację – potrzebowałem czasu,
żeby samemu się zacząć formować, a nie od razu formować innych. Wtedy mocno się
zdenerwowałem.
Ale
to
„zmotywowało” mnie, żeby
systematycznie, każdego wieczoru przed snem, przez cały
rok brać podręcznik i samemu
uczyć się języka migowego,
z utęsknieniem oczekując rozpoczęcia drugiego roku formacji seminaryjnej, kiedy to –
według obietnicy księdza rektora – miałem wrócić do świetlicy. Tak też się stało. Mało
ewangeliczna
ta
historia
(śmiech).

ROZMOWY BEZ SŁÓW
łeś, choć wydaje mi się, że
wtedy towarzyszyło mi coś
dużo mniej szlachetnego.
Dawno temu, „słyszałem” od
głuchych (ciekawostka: wiecie, że głusi na przywitanie
migają do siebie „co słychać?”), że w WSD było
koło migowego prowadzone
przez osobę niesłyszącą, ale
to były czasy, gdy liczba kleryków przekraczała setkę.
Obecnie mamy dwóch kleryków uczących się języka migowego – Ciebie i kolegę.
A co robicie, to już sami wiecie najlepiej – super was widzieć na Mszach i wyjazdach,
głusi też cieszą się, jak możecie z nami gdzieś jechać.
Sam nas do tego zachęcasz,
jak widzimy, ile wkładasz w
to serca… Czy jednak nie
jest to przerost zaangażowania nad potrzeby głuchych?
Czy chętnie przychodzą na
Msze, które odprawiasz?
Czy uczestniczą w innych
akcjach, które organizujesz?
Głusi przede wszystkim chętnie przychodzą do miejsc,
w których stworzy się dla
nich przestrzeń, gdzie czują

Może i mało ewangeliczna,
ale dzięki swojej „upartości”
przetarłeś szlak dla innych…
Ja bardzo się ucieszyłem, kiedy na pierwszym roku usłyszałem, że uczysz innych języka migowego… Czy wcześniej seminarium angażowało się w jakiś sposób w duszpasterstwo?
„Upartość” – ładnie to określi-

19

LISTOPAD 2021
się rozumiani i mają możliwość spotkania się z innymi
niesłyszącymi. Msza święta
często nie stanowi dla nich jakiegoś szczególnie interesującego wydarzenia, dlatego często łączymy ją z późniejszą
„agapą”. Moim zdaniem głusi
to teren misyjny w Polsce i należy go ewangelizować misyjnymi metodami – najpierw
budujemy szpital, później
szkołę a dopiero potem kościół i zaczynamy mówić
o tym, że Jezus jest Synem Bożym – co dla głuchych wcale
nie jest takie oczywiste.
Żeby mówić w języku migowym trzeba mieć wolne ręce.
Jak radzisz sobie z odprawieniem Mszy świętej? Jakie są
inne trudności w odprawianiu Mszy świętej dla niesłyszących?
Czuję się, jakbym „mówił kazanie
z
pełnymi
ustami” (śmiech). Część gestów
Wyjazd z osobami głuchymi oraz
słabosłyszącymi do Torunia
i Ciechocinka, 30-31 lipca 2019 r.
Na zdjęciu klerycy (od lewej): Piotr
Stann i Wiktor Rękawiecki wraz

z ks. Bogdanem Kołodziejskim.
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podczas Mszy świętej jest
uproszczonych – na przykład
odmawiając kolektę ręce rozkładam jedynie na początku
modlitwy, po czym zaczynam
po prostu migać. W momentach, gdy muszę na przykład
podnieść Najświętsze Postacie, używam do tego jednej
ręki, podczas gdy drugą wykonuje uproszczone znaki języka migowego. Trudności
jest dużo, dużo więcej. Jedną
z nich jest szyk wyrazów
w zdaniu. Migowy to nie jest
język polski pokazany znakami i bardzo często kolejność
wyrazów w języku polskim
jest zupełnie inny niż w języku migowym. To oznacza, że
ksiądz jest zmuszony wypowiadać słowa zgodnie z zapisem zamieszczonym w Mszale, jednocześnie migając zgodnie z zasadami języka migoWyjazd z osobami głuchymi oraz
słabosłyszącymi do Torunia
i Ciechocinka, 30-31 lipca 2019 r.

ROZMOWY BEZ SŁÓW
wego. Można dostać rozdwojenia jaźni… Ale z czasem
takie symultaniczne tłumaczenia
wychodzą
coraz
sprawniej i jakoś to idzie.
Czym różni się Msza dla
osób niesłyszących od Mszy
dla osób dobrze słyszących?
Przede wszystkim na Mszy
dla głuchych jest dużo głośniej. Głusi nie słyszą, więc
nie zdają sobie sprawy z tego, że zachowują się głośno
na przykład odsuwając krzesło albo „szepcząc” coś do
sąsiada (bardzo często głusi
podczas migania wydają
dziwne dźwięki). Liturgicznie żadnych zmian nie ma,
ponieważ nie może ich być.
W Polsce nie zostało wydane
żadne dostosowanie, na podstawie którego Mszę świętą
dla niesłyszących można by
jakoś szczególnie upraszczać.
Najczęściej korzystamy z zasad ogólnych dotyczących
Mszy dla małych grup.
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Język migowy ma swoje
ograniczenia, jak poradzić
sobie z trudnym słownictwem, które czasami pojawia
się tekstach Mszy świętej?
Każde słowo można przeliterować, jednak to niewiele
zmienia. Głusi (szczególnie
starsi) najczęściej nie znają języka polskiego, dlatego kolejność liter niewiele im mówi.
Dbając o to, aby głusi rozumieli sens modlitw i czytań,
tłumaczę je, zamieniając całe
frazy tak, aby oddawały sens.
Na przykład w liście do Rzymian
św.
Paweł
pisze:
„Albowiem Chrystus - mówię
– stał się sługą obrzezanych
(…)”. Dla osoby niesłyszącej
trudne jest nie tylko zrozumienie słowa „obrzezany”, ale
także właściwe rozumienie
pojęcia „sługi” w tym kontekście. Dlatego podane zdanie
tłumaczę jako „Chrystus – stał
się podporządkowany Żydom” oddając sens, a nie tłumacząc poszczególnych słów.

SURSUM CORDA
Takie tłumaczenia wymagają
oczywiście
przygotowania.
Kolejnym
sposobem
jest
wprowadzanie znaków biblijnych języka migowego, które
dla głuchych są zupełnie nieznane, ponieważ w domu czy
szkole nie miał ich kto tego
nauczyć.

Msza święta to nie wszystko… Ciekawi mnie jak wygląda ślub osób niesłyszących? Jak „mówią” w momencie przysięgi, kiedy ich
dłonie są związane stułą?
Ostatnio miałem dwie takie
sytuacje ślubu osób niesłyszących. Są dwie opcje. Rytuał
przewiduje dwie formuły
przysięgi. Druga polega na
zadawaniu pytań przez celebransa, podczas gdy narzeczeni tylko kiwają głowami albo
dają jakiś inny znak oznaczający zgodę. Ale to rozwiązanie, gdy nie ma migającego
księdza. Dla mnie jest ważne,
żeby to wyjątkowe wydarzenie było w stu procentach ich.
Dlatego robimy kurs przedmałżeński w języku migowym, a potem uczymy się, jak
i co mają robić, żeby ślub był
ważny i zrozumiały. Cała
przysięga jest w języku migowym, a ręce wiążę im stułą
dopiero, gdy wypowiadam
słowa „co Bóg złączył…”. Żeby to wszystko się udało mamy przed ślubem kilka prób,
bo nie ma tam miejsca na pomyłki, więc głusi muszą się
wszystkiego nauczyć.

ROZMOWY BEZ SŁÓW
W mojej parafii jest niesłyszące rodzeństwo. Pamiętam
jeszcze z czasów, jak byłem
młodszym ministrantem, że
przychodzili się spowiadać
do mojego proboszcza – mimo, że nie znał języka migowego. Wtedy wszyscy ministranci wychodzili z zakrystii i odbywała się spowiedź. Czy tak wygląda każda spowiedź osoby niesłyszącej?
To, o czym mówisz, pewnie
dotyczyło osób słabosłyszących albo takich, które czytają z ruchu warg. Czasem tak
się da, jeśli głuchy zna język
polski, wtedy od biedy można też grzechy napisać na
kartce, ale to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Spowiedź jest chyba dla mnie
największym
wyzwaniem
duszpasterskim i wcale nie
chodzi tu o tłumaczenie czy
znalezienie odpowiedniego
miejsca. Pomieszczenie zazwyczaj nie jest problemem.
Oczywiście sakrament pokuty i pojednania nie odbywa
się w konfesjonale, to uniemożliwiałoby miganie. Często idziemy do nawy bocznej,
zakrystii, osobnego pokoju
albo nawet na koniec kościoła. Głusi wiedzą, że spowiedź
to intymna rozmowa i nie
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można jej „podglądać”. Prawdziwy problem stanowi brak
świadomości grzechów. Wielokrotnie sprawowanie tego
sakramentu to walka o materię, o wyznanie konkretnych
grzechów. Głusi nie wychowywali się w naszym świecie.
Dramatem jest, że zdecydowana większość rodziców, rodzeństwa i rodzin osób niesłyszących nie zna języka migowego! Głusi, pomimo dobrego, wrażliwego serca i szczerej
chęci podążania zgodnie z nauką Kościoła, często sami musieli uformować w sobie system wartości, który niejednokrotnie rozbiega się z chrześcijańskim. Dlatego katechizację,
a tak naprawdę ewangelizację
osób z niepełnosprawnością
słuchową, należy rozpocząć
od samego początku i potrzeba ofiarnych ludzi, którymi
mógłby się w tym dziele posłużyć Bóg.
Dziękuję Ci za poświęcony
czas. Mam nadzieję, że nasza
rozmowa przybliżyła Czytelnikom realia, w jakich żyją
osoby niesłyszące oraz sprawi, że staną się oni mniej
anonimowi
w
naszych
oczach, a ubytek słuchu nie
będzie tematem tabu. Może
również zainspiruje kogoś do
nauki języka migowego bądź
kontaktu z głuchymi oraz
oczywiście do zaangażowania
się w duszpasterstwo osób
niesłyszących i słabosłyszących diecezji płockiej.
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Seminarium, czyli czas rozeznawania

W

dzisiaj na mapie świata takimi punktami przypominający-

Ks. dr Wojciech Kućko
2021 r. Konferencja
Episkopatu Polski
zatwierdziła dokument zatytułowany „Droga
formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, zawierający
ważne wskazania, dotyczące
seminariów
duchownych
w naszym kraju. Został on
przygotowany w oparciu o
ogólnokościelne
wskazania
Kongregacji ds. Duchowieństwa z 8 grudnia 2016 r. (Ratio
fundamentalis). Na początku
XXI w. Kościół katolicki podejmuje refleksję o tym, w jaki
sposób przygotowywać do
kapłaństwa kolejne pokolenia
młodych mężczyzn, którzy

Seminaria duchowną mogą być

mi o potrzebie rozeznawania.

żyją i wzrastają w zupełnie
nowych, ciągle zmieniających
się okolicznościach. Czym
zatem jest seminarium duchowne na początku trzeciego tysiąclecia?
DZIEDZICTWO
Instytucja seminariów
duchownych pojawiła się
w Kościele katolickim dopiero po Soborze Trydenckim
(1545-1563), co jednak nie
znaczy, że wcześniej nie dbano o kształcenie przyszłych
osób duchownych. Kandydaci
przygotowywani
byli
przedtem w różnoraki sposób – czasem na uniwersytetach, częściej przy konkret-
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nych parafiach, zawsze ucząc
się przede wszystkim sposobu
sprawowania
sakramentów
i modlitwy. Reforma trydencka zapoczątkowała ogromny
rozwój
seminariów
jako
specjalnych szkół formacji duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej. Biskup niemal
każdej diecezji katolickiej
w świecie chciał mieć własne
seminarium, by było ono
ośrodkiem formacji duchowieństwa. Płockie seminarium
duchowne swymi korzeniami
Wyjazd wspólnoty seminaryjnej
do Narodowego Sanktuarium Świętego

Józefa w Kaliszu, 11 listopada 2021 r.
Fot. WSD.
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sięga 1594 r., przez co jest żywym świadectwem pięknego
dziedzictwa kapłanów Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej.
W wieku XX podjęto
próbę
reformy
instytucji
seminarium. Św. papież Jan
Paweł II w dokumencie Pastores dabo vobis z 1992 r. podkreślił, że obok różnych wymiarów przygotowania do kapłaństwa fundamentalną jest
formacja ludzka, czyli postawienie pytania o kondycję
kandydata do kapłaństwa
w odniesieniu do Boga i bliźnich. Papież Polak słusznie
twierdził, że właściwe ukształtowanie w sobie cech
ludzkich jest istotne do budowania na nich dalszych walorów kapłana, którymi będą
np. sprawność duszpasterska,
duchowość, pobożność, wiedza. Zaczęto zatem bardziej
zwracać uwagę na przygotowanie ludzkie kandydatów do
kapłaństwa, co zaowocowało
dowartościowaniem pewnego
otwarcia seminariów na świat,
działalność
duszpasterską,
szersze kontakty z żywymi
członkami Kościoła, dowartościowanie owoców współczesnych nauk w patrzeniu na
człowieka.
NOWE WYZWANIA
Wspomniane wyżej dokumenty podkreślają rangę
i potrzebę istnienia seminariów duchownych. Są one bowiem nie tylko miejscami formacji i nauki, ale mają również rolę zwierania całej diece-
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zji, prowadzenia formacji
wszystkich kapłanów, przechowywania
dziedzictwa
wiary i kultury danego Ko-

Chrześcijanin
to człowiek, który całe
swoje życie rozeznaje.
ścioła lokalnego. Zarówno te
duże, liczne, jak i małe seminaria są ważne dla geografii
duchowej Kościoła katolickiego, dlatego tak istotna jest
troska o te miejsca, w których
młodzi mężczyźni podejmują
trud rozeznawania swojego
powołania.
Seminarium duchowne
jest miejscem przede wszystkim przyglądania się własnemu powołaniu życiowemu,
odkrywania go i lepszego rozumienia. W czasach papieża
Franciszka bardzo mocno
zwraca się uwagę na owo
„rozeznawanie”, czyli długi

LISTOPAD 2021
i wymagający cierpliwości
proces rozstrzygania nie tyle
norm i reguł, ale przede
wszystkim wsłuchiwania się
w to, co Duch Święty ma do
powiedzenia człowiekowi. Rozeznawanie jest zatem trudną
i wymagającą dyspozycyjności
praktyką życia chrześcijańskiego właściwą nie tylko seminarium. Chrześcijanin to
człowiek, który całe swoje życie rozeznaje. Nie każdy zatem, kto wstępuje w progi seminarium, rozezna, że to jego
droga i zostanie wyświęcony.
Czas formacji to godziny i dni
stawiania sobie pytań, przyglądania się sobie i wewnętrznemu stawaniu w prawdzie,
czy to, co nazywamy kapłaństwem, jest słusznym dla danego kandydata. Czasem młody człowiek w seminarium
odkrywa, że jego powołaniem
jest małżeństwo i założenie
własnej rodziny, co należy
uznać za normalny efekt roze-

Spotkanie z księdzem biskupem Mirosławem Milewskim

po wizycie ad limina Apostolorum, 9 listopada 2021 r. Fot. WSD.
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Klerycy roku propedeutycznego
2021/2022: (od lewej) Paweł Stęmpliński,
Mikołaj Pęsik i Wojciech Nowacki
włączeni w poczet studentów WSD
w Płocku. Fot. WSD.

znawania. Innym zaś razem
kandydat uzna, że mógłby
prowadzić wspaniałe życie
jako mąż i ojciec, ale rezygnuje
z tego świadomie i dobrowolnie, bo chce swoje siły, czas
i umiejętności oddać większej
rodzinie – Kościołowi, w parafii, we wspólnocie, w jakiejś
grupie wiernych. Czas seminarium duchownego jest zatem okresem układania głazów fundamentu pod całe
przyszłe życie.
Można powiedzieć więcej, seminaria duchowną mogą być dzisiaj na mapie świata
takimi punktami przypominającymi o potrzebie rozeznawania. W świecie, w którym niemal wszystko chcielibyśmy
mieć natychmiast, w którym
niewiele rzeczy wydaje się stałych, a praktycznie wszystko
można zmienić i ciągle lawirować, postawa człowieka, który
chce coś spokojnie rozeznać,
nie jest zbyt mile widziana.
Dlatego seminaria mogą stawać się takimi źródłami światła dla wszystkich młodych
ludzi, by im uświadomić, że
trzeba w życiu podejmować

ważne decyzje, nie tylko te
związane z pytaniem o jedzenie i picie, o materialne
„dziś”. Trzeba czasem dłuższego czasu namysłu nad
wyborem drogi, podjęcia trudu rekolekcji i modlitwy, żeby podjąć słuszną, zgodną
z wolą Bożą decyzję. Modlitwa za seminaria i za powołanych jawi się w tej perspektywie jako trud i walka o ocalenie świata, który unika rozeznawania. Im lepiej będziemy troszczyć się o seminaria
duchowne, tym bardziej będziemy mogli liczyć na to, że
ludzie, nie tylko kandydaci
do kapłaństwa, podejmą trud
rozeznawania.
KULTURA
ROZEZNAWANIA
Z tej przyczyny wszystkie wspomniane wyżej dokumenty zawierają wskazania
i zachętę, by „tworzyć kulturę formacyjną i powołaniową”. Polega ona na tworzeniu życia i świata przepełnionego głębszym sensem. Kultura rozeznawania to umiejętność stawiania pytań, nie-
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rzadko niewygodnych, odsuwanych, które motywują człowieka do podejmowania ciągle nowych decyzji. Wielką
rolę mają tu do odegrania rodzice, którym nie powinno
być obojętne, czy ich dzieci
podejmują drogę rozeznawania własnej przyszłości. Trzeba także pamiętać, by uczyć
młodych ludzi nazywania
i kształtowania świata przeżyć
i emocji, równoważąc takie
doświadczenia rozumną oceną sytuacji. Jakkolwiek domeną młodości jest spontaniczność zachowań, mamy jednak
zadanie pomagać młodzieży
w znajdowaniu racjonalnego
patrzenia na świat. Służy temu uczenie ich stawiania pytań: o tożsamość, sens istnienia, istotę szczęścia i wartość
prawdy w codziennym życiu.
Temu służą także lekcje religii,
które mogą być szansą na
podjęcie dyskusji o tematach
duchowych i życiowych.
Modlitwa za powołanych nie jest więc jedynie
prośbą do Boga o nowych,
świętych i licznych kapłanów,
siostry zakonne lub misjonarzy. Modlitwa za powołanych
może być dziś rozumiana jako
troska o młodych, by właściwie rozeznali swoją drogę
i kierunek własnego życia,
także w małżeństwie oraz
rodzinie.
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Przez redakcję naszego czasopisma przeszły pokolenia kleryków. Na łamach najbliższych
dwóch stron pragniemy powrócić do 1991 roku, kiedy ówczesny alumn Andrzej Wychucki
napisał artykuł do „Sursum Corda. Numer Specjalny” o historii płockiego seminarium.
Zachowaliśmy pisownię oryginalną i dodaliśmy zdjęcia.
Piotr Jurczyński
„Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem”

Seminarium wczoraj i dziś
Ks. Andrzej Wychucki

(J 15,16)

P

ierwsze
seminarium
diecezji płockiej powstało w Pułtusku
w 1594 roku. Natomiast twórcą Seminarium Płockiego był
bp L. B. Załuski, który erygował je 6 maja 1710 r. Kapituła
przeznaczyła na siedzibę seminarium dom murowany
oraz dochody ze wsi Okoniewko. Kierownictwo nim bp
Załuski zlecił księżom misjonarzom. Pomieszczenie nie
było wielkie. Na parterze znajdowały się: kaplica, refektarz,
kuchnia i spiżarnia; na piętrze:
pokoje dla profesorów, kleryków oraz sala wykładowa.

Przez długie lata kadrę wychowawczą stanowiło 2-3
Księży Misjonarzy. Kleryków
było od 4 do 12. Dzień pracy
liczył 16 godzin – od 5.00
do 21.00. Studia trwały zwykle 2 lata.
Bp M. J. Poniatowski,
późniejszy prymas Rzeczypospolitej, będąc przez 12 lat
ordynariuszem płockim, dał
się poznać jako reformator
seminarium
pułtuskiego
i płockiego. Ustanowił trzyletnie studium w obu zakładach, wprowadził nowe wykłady, uwzględniając niektóre przedmioty świeckie. Pro-
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gram ten z niewielkimi zmianami przetrwał 100 lat, tj. do
czasów bpa M. Nowodworskiego. Bp Poniatowski poprawił także warunki lokalowe,
przenosząc seminarium z niewielkiej kamienicy do obszernego opactwa św. Wojciecha
naprzeciwko Katedry, które w
1782 r. opuścili benedyktyni.
Na nowym miejscu, znacznie
wygodniejszym, seminarium
płockie funkcjonowało blisko
80 lat.
Gmach seminaryjny w latach 1900-1905.
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa.
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SEMINARIUM WCZORAJ I DZIŚ
Aktualny wygląd biblioteki seminaryjnej.
Fot. ks. Wojciech Kućko.

Szczególnie trudny okres
dziejów Kościoła na Mazowszu rozpoczął się po upadku
powstania styczniowego. Odczuły to również seminaria
w Płocku i Pułtusku. Kleryków było kilku, a fundusze
bardzo skąpe. Dlatego bp Popiel podjął decyzję połączenia
obu instytucji. Początkowo
przeniósł z Pułtuska tylko
kursy teologiczne, a w rok potem – w 1865 r. – filozoficzne.
Kierownictwo
seminarium
z woli biskupa objęli księża
diecezjalni. Rosyjskie władze
zaborcze, wykonując zarządzenie o konfiskacie majątku
po zniesionych klasztorach,
zabrały dawną siedzibę benedyktynów, nakazując przeniesienie seminarium do stojącego pustką klasztoru poreformackiego.
W 1895 r. bp M. Nowodworski przedłużył czas nauki do 6 lat. Przybyło też i profesorów. Największy jednak
rozwój naukowy osiągnęło

seminarium za bpa Nowowiejskiego. W 1910 r. otrzymało od Piusa X przywilej
nadawania naukowego stopnia bakalaureatu. W czasie I
wojny światowej został zbudowany gmach Seminarium
Niższego. W kolejnych latach
powstały dalsze budynki z
oddzielnym gmachem bibliotecznym. 25 września 1925 r.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uznała Seminarium Płockie za szkołę wyższą. Świetny rozwój placówki
przerwała II wojna światowa.
9 grudnia 1939 r. Seminarium

Aktualny wygląd gmachu seminaryjnego

i Szkół Katolickich. Fot. WSD.
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duchowne zostało brutalnie
rozpędzone. Profesorowie i
klerycy tułali się po różnych
diecezjach. Wielu zginęło. Natychmiast po ustaniu działań
wojennych, z polecenia administratora apostolskiego ks.
prał. S. Figielskiego, księża: W.
Jezusek i Cz. Pacuszka, którzy
jako pierwsi wrócili do Płocka,
zaczęli organizować życie w
opuszczonym przez żołnierzy
SS gmachu seminaryjnym. W
marcu 1945 r. rozpoczęły się
prace porządkowe, zaś w
kwietniu zainaugurowano zajęcia naukowe.
W maju 1946 r. seminarium witało nowego pasterza
– bpa T. P. Zakrzewskiego.
Skompletowano kadrę profesorską, a w roku 1955 seminarium osiągnęło rekordową
liczbę 157 studentów. W 1960
r. uczelnia obchodziła 250lecie istnienia.
(…) W ostatnich latach
przeprowadzono gruntowne
remonty gmachów i kaplic seminaryjnych, ozdabiając je
dziełami wybitnych polskich
rzeźbiarzy: G. Zemły, J. Jarnuszkiewicza i G. Roman.

42. Sympozjum Koła Naukowego
Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku
22 listopada 2019 r.
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Pontyfikał Płocki I w malarstwie?

CZYM JEST
PONTYFIKAŁ PŁOCKI I?
Fragmenty artykułu Cezarego Jasiń-

Piotr Jurczyński

skiego Wehikuł czasu to byłby cud

Niebo i piekło od początków tradycji chrześcijańskiej
odpowiednio fascynowało oraz przerażało człowieka
wierzącego. Motyw życia pozagrobowego pojawiał się często

w Sursum Corda. Płocka Perła Średniowiecza:
Kodeks, o którym mowa, jest najstarszym pełnym tego typu zabyt-

w sztuce malarskiej. Barwne i plastyczne opisy tych

kiem w Polsce. (…) Pierwotnie księ-

rzeczywistości znajdują się na kartach źródeł historycznych,

ga została stworzona dla pewnego

również „Pontyfikału Płockiego I”.

biskupa diecezji poznańskiej, praw-

PONADCZASOWE
PYTANIA
roczystość
Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, dwa wydarzenia, które skupiają uwagę milionów Polaków na przełomie października i listopada, to wyjątkowy czas refleksji
o śmierci i życiu pozagrobowym. Spotkania przy grobach
bliskich zmarłych pobudzają
w nas myśli o osobach, które
odeszły z tego świata, mimo
że jeszcze niedawno siedzieli
razem z nami przy wspólnym
stole. „Gdzie teraz się znajdują?”, „co odczuwają?” – to pytania, które z pewnością zadaje sobie niejeden człowiek. Są
one ponadczasowe – ludzie
epoki nowożytnej, średniowiecza, starożytności, również
je zadawali, zdawać mogłoby
się, że może nawet czynili to
częściej. Dzisiaj wkroczymy w
te dawne czasy. Otwierając
księgę Pontyfikału Płockiego I
(który był przedmiotem 42.
Sympozjum Koła Naukowego
Wyższego Seminarium Du-

U

chownego w Płocku w 2019
r.) i oglądając dzieła malarskie wybitnych artystów, zobaczmy jak kiedyś wyobrażano sobie życie pozagrobowe.
ŚMIERĆ
W ŚREDNIOWIECZU
Aby zrozumieć, dlaczego popularne było w średniowiecznym malarstwie przedstawianie śmierci i tego, co
po niej następuje, musimy
przenieść się w realia życia
przeciętnego mieszkańca Europy wieków od XII do XV.
Pontyfikał Płocki I.
Fot. PAP/Paweł Supernak
[naukawpolsce.pap.pl]
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dopodobnie przez znajdujące się
tam skryptorium, do Płocka natomiast trafiła dopiero na początku
XIV wieku. (…) Odnaleziona w Monachium w 1973 roku miała przed
sobą nadal długą drogę powrotną.
Jej powrót, który nastąpił w kwietniu 2015 uznano za jedno z najważniejszych

wydarzeń

w

zakresie

ochrony dziedzictwa narodowego

w Polsce. (…) Pontyfikał odgrywał
rolę wzoru, modelu dla wszelkich
akcji liturgicznych i pozaliturgicznych, jaką niegdysiejsi kapłani opracowywali i sprawowali w swoich
parafiach. Biskup – pasterz diecezji –
mając taki kodeks w ręku miał
za zadanie czuwać, by prowadzenie
ludu Bożego przez jego kapłanów
odbywało się zgodnie z podanym
wzorem.
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PONTYFIKAŁ PŁOCKI I W MALARSTWIE?

Świat, w którym żyje ów człowiek, targany jest nieustannymi wojnami (wojna stuletnia,
szereg wypraw krzyżowych,
wojny o sukcesję, z naszej perspektywy wojny z Krzyżakami i wiele innych), klęski żywiołowe czy wreszcie epidemie, jak na przykład dżumy w
latach 1348-1352. To wszystko
budowało w człowieku świadomość
kruchości
życia
i wiecznej niepewności co do
własnej przyszłości. Żony żegnające swoich rycerzy nie
wiedziały, czy w miejsce ukochanych nie przyjdzie wróg,
niszczący wszystko, co spotka
na drodze. Chłopi pracujący
na roli usłyszawszy, że w sąsiedniej wiosce umierają ich
znajomi z bolącymi obrzękami
na ciele, na pewno nie mieli
optymistycznych planów na
następne miesiące, a powróciwszy do domu, modlili się
o uchronienie od zarazy.
Wszystkie tego typu trudne
sytuacje, które z zewnątrz napierały na przeciętnego człowieka, silnie oddziaływały na
jego wnętrze, uświadamiając,
jak szybka, gwałtowna, nieprzewidywalna, ale i dotykająca prędzej czy później każdego może być śmierć.
Równość wobec śmierci
to zdecydowanie ważny element w refleksji ludzi średniowiecza. Wyrazem tego jest

motyw danse macabre pojawiający się w sztuce tego
okresu. Taniec śmierci, bo tak
został przetłumaczony ten
zwrot z języka francuskiego
na język polski, przedstawia
ludzi wszystkich stanów bawiących się ze śmiercią. Przykładem może być XVwieczny fresk o takim tytule,
znajdujący się w kościele
Świętej Trójcy w Hrastovlje
(Słowenia).
Możemy zauważyć, że
ludzie z różnych stanów społecznych idą w parach za
śmiercią prosto do grobu,
wszyscy w ten sam sposób.
Nie ma znaczenia, czy ktoś
jest
majętnym,
młodym
mieszczaninem, czy niepełnosprawnym bezdomnym,
jeden za drugim, wędrują w
to samo miejsce. Taka perspektywa mogła pocieszać
człowieka, dotkniętego niesprawiedliwością życia ziemskiego, a jednocześnie zasmucać możnych tego świata,
że ani władza, ani pieniądze,
ani prestiż nie mogą zapełnić
szczęśliwej wieczności w jakimś pałacu. Śmierć jawi się
więc jako niezwykle bliska
człowiekowi,
zrównująca
wszystkich ludzi przed Bogiem i otwierająca drogę do
Jego sprawiedliwości. Jak ten
Boży wymiar sprawiedliwości sobie wyobrażano?
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Fresk Dance macabre, XV w., Hrastovlje.

UMIEJSCOWIENIE
NIEBA I PIEKŁA,
OBECNOŚĆ BRAMY
I OTCHŁANI
„Człowiek «Pontyfikału»
– pisze ks. prof. H. Seweryniak w rozdziale O rzeczach
ostatecznych człowieka w monografii Studia nad Pontificale Plocense I – wierzy więc mocno,
że ziemia jest miejscem krótkiej pielgrzymki życia w ciele,
później zaś człowiek wędruje
do nieba lub piekła. Niebo
umiejscawia nad ziemią, a piekło w jej wnętrzu”. U większości artystów średniowiecza,
którzy przedstawiają wizje
ostateczne, aby zachować ducha Ewangelii (owce Chrystus
postawi po swojej prawej,
a kozły po lewej stronie [por.
Mt 25, 31-46]) oraz orientację
poziomą obrazu, niebo odnajdujemy w lewej części, a piekło w prawej części dzieła.
Przyjrzyjmy się trzem dziełom, które podejmują ten motyw, by przekonać się, że taka
kompozycja nie wyklucza wizji Pontyfikału.
W Sądzie Ostatecznym Rogiera van der Weydena brama
do nieba i otchłań piekielna
znajdują się na tym samym
poziomie, jednak prowadzą
odpowiednio w górę i w dół.
Piekło jest jak podziemie, bo
tylko tam człowiek może zna-

Rogier van der Weyden,
Sąd Ostateczny, poł. XV w., Hôtel-Dieu Museum
– Hospices de Beaune,
część lewa dzieła, na dole prawa.

Czerwonymi ramkami zaznaczone zostały
brama do nieba i otchłań piekielna,
o których jest mowa w artykule.
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Hans Memling, Sąd Ostateczny,
ok. 1470 r., detale.

leźć się w sytuacji braku wyjścia i nawet niemożności podjęcia ucieczki. Można również
zauważyć istotną różnicę we
wchodzeniu ludzi w obydwa
miejsca – zbawionych jest niewielu i są wprowadzani przez
anioła, natomiast w otchłań
trafia więcej osób, bezwładnie
wpadając w ciemną przepaść.
Podobna
kompozycja
występuje w być może najbar-

dziej znanej odsłonie Sądu
Ostatecznego, monumentalnym dziele Hansa Memlinga.
Widoczna „brama niebiańskiego pałacu”, którego to
określenia używa człowiek
Pontyfikału, może fascynować
odbiorcę z racji na bogate
przyozdobienie i chóry anielskie witające zbawionych.
Zamiast anioła przy bramie –
w porównaniu do obrazu
Weydena – występuje św.
Piotr, natomiast w piekle dostrzegamy wiele ciemnych
postaci, chwytających za potępionych.
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Należy zwrócić uwagę
na jeszcze jeden aspekt – zbawienie w dniu zmartwychwstania, o którym mówi Pontyfikał. Powyższe dzieła również na to wskazują, przedstawiając powstających z ziemi
ludzi, którzy otrzymawszy
Boski wyrok, idą ku zbawieniu bądź potępieniu.
Stefan Lochner przyjął
odmienną wizję szczegółów –
otchłanią piekielną są dla niego zwierzęta i ich paszcze,
o których więcej zostanie powiedziane w kolejnym rozdziale, jednak układ całościowy jest podobny do wcześniej
opisywanego. Między innymi
pojawia się również brama
prowadząca w niebiosa, natomiast potępieni trafiają do pełnej zwierząt głębiny ziemi.
Zauważamy więc, że mimo pozornie innego umiejscowienia na obrazach nieba
i piekła, myśl jest taka sama
jak w Pontyfikale – zbawieni
kierują się w górę, natomiast
potępieni pod ziemię.
ZWIERZĘTA
I PASZCZE PIEKIELNE
Kolejnymi
wspólnymi
elementami Pontyfikału i malarstwa badanych okresów są
wyobrażenia animalistyczne
oraz „paszcze piekła”. Te motywy szczególnie upodobali
sobie ówcześni artyści, co
odnajduje
odzwierciedlenie
w przedstawianiu dnia sądu
Bożego – większość z nich zawiera jeden lub nawet obydwa wspomniane motywy.

Hans Memling, Sąd Ostateczny, ok. 1470 r.,
Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Stefan Lochner, Sąd Ostateczny, ok. 1435 r.,
Wallraf-Richartz-Museum.
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Mówiąc o zwierzętach w Pontyfikale, ks. prof. H. Seweryniak nawiązuje do Psalmów
17 i 22, które mogły stanowić
źródło takich wyobrażeń istot
piekielnych. W tychże utworach możemy odnaleźć porównania do „lwa dyszącego
na zdobycz” lub do wrogów,
którzy „rozwierają przeciwko
mnie swoje paszcze, jak lew
drapieżny i ryczący”, czy też
dramatycznego wołanie, że
„[sfora] psów mnie opada”.
Artyści wprowadzili jednak
jeszcze większą różnorodność
zwierząt grasujących w piekle,
za każdym razem prezentując
je jako niezwykle groźne, brutalne i krwawe. Zamierzenie
przyświecające autorom było
proste – przerazić ludzi piekłem i przestrzec przed nim.
Przerażać miała również
sama wizja piekła jako wielkiej paszczy. Źródła tego motywu można szukać w Księ-

dze Liczb: „Gdy jednak Pan
uczyni rzecz niesłychaną,
gdy otworzy ziemia swoją
paszczę i pochłonie ich razem
ze wszystkim, co do nich należy, tak że żywcem wpadną
do szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu” (Lb 16,30). Odniesienie wizji paszczy do krainy ponurej i bez nadziei
(gdzie – według Żydów –
miały
przebywać
dusze
zmarłych) przełożyło się
w sposób naturalny na późniejszą, chrześcijańską wizję
piekła. Zwróćmy teraz uwagę na dwa przykłady ukazania zwierząt i paszcz w malarstwie.
Zacznijmy od wspomnianego Stefana Lochnera
i jego propozycji Sądu Ostatecznego. Zauważamy zwierzęta, zwłaszcza jedno na
pierwszym planie. Trudno
stwierdzić, do jakiego gatun-

Stefan Lochner, Sąd Ostateczny,

ok. 1435 r., detal.
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ku mogłoby należeć, lecz
oczywiście nie to jest zamierzeniem artysty – ma przede
wszystkim przerażać odbiorcę. Potępieni są chwytani i być
może trafiają w paszczę zwierzęcia. Ciekawym zabiegiem
S. Lochnera jest umieszczenie
dodatkowego oblicza istoty na
brzuchu, co sugeruje jej nienaturalność – coś niespotykanego na ziemi.
Drugim
przykładem,
które warto pokazać, jest ilustracja z francuskiej Księgi Godzin. Czym jest sama Księga
Godzin? Muzeum Brytyjskie,
które jest w posiadaniu omawianego dzieła, pisze: „Księgi
Godzin był najpopularniejszymi książkami dla świeckich
w późnym średniowieczu
i renesansie. Zawierały zestawy modlitw do odmawiania
w ciągu dnia i nocy. Rękopis
zawierał również – tak, jak
w poniższym przypadku –

Ilustracja z Księgi Godzin, ok. 1410 r., detal.
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André d'Ypres, Ukrzyżowanie, XV w.,

Ilustracja z Księgi Godzin, ok. 1410 r.,

J. Paul Getty Museum.

British Library.
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ilustracje piekła, które przypominały, że zachowanie na Ziemi określi przeznaczenie ich
duszy. Sceny w tym rękopisie
pokazują ludzi, którzy są
chwytani, torturowani i zjadani przez potwory i demony”.
Jedno z potworów-zwierząt
koloru zielonoszarego wkłada
do swej paszczy kolejnych potępionych, być może wyjąwszy wcześniej ich z pieca ognistego (notabene takie piece są
również wspominane przez
Pontyfikał). Nietrudno zauważyć, że omawiane motywy nie
są tutaj tak wyeksponowane
jak przy poprzednich przykładach, jednak – ukazane
w skromniejszej formie – nadal budzą grozę, straszą odbiorcę piekłem i przestrzegają
przed nim.
CHRYSTUS
WYZWALAJĄCY
PIEKŁO
Ostatnim aspektem, pojawiającym się w Pontyfikale
Płockim I i malarstwie, który
przedstawię, jest Chrystus
wyzwalający Adama i Ewę
z piekła. Ks. prof. H. Seweryniak pisze: „Obie te rzeczywistości – niebo i piekło – są
stworzone; obiema wstrząsnął
Chrystus «mocą krzyża świętego» i pokonawszy królestwo
szatana,
«jako
zwycięzca
wstąpił do nieba». On też zechciał «uwolnić Adama z piekła»”. To wydarzenie jest dosyć powszechnie znane, gdyż
podczas niedzielnego wyznania
wiary
powtarzamy:

PONTYFIKAŁ PŁOCKI I W MALARSTWIE?
„zstąpił do piekieł”. Nie należy jednak „piekieł”, czyli otchłani, mylić z „piekłem”,
czyli stanem potępienia.
Jak zatem mogło wyglądać zstąpienie Chrystusa do
piekieł? Z pomocą przychodzi nam piękne kazanie z Liturgii Godzin Wielkiej Soboty: „Przyszedł więc do nich
Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy
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krzyżową Chrystusa w dosyć
specyficznej scenerii. Zielone
łąki i zamki średniowieczne
niczym z Europy Zachodniej
towarzyszą w tle dramatowi
dziejącemu się na pierwszym
planie. Po „wyzionięciu ducha” Chrystus nawiedza piekła. Niczym kraty więzienne,
podaje dłoń Adamowi i Ewie,
zapraszając do wyjścia z krainy potępienia.

Płocka liturgia XIII w. nie była uboga
i zawstydzająca w porównaniu
z Europą Zachodnią.
Go praojciec Adam, pełen
zdumienia,
uderzył
się
w piersi i zawołał do wszystkich: «Pan mój z nami
wszystkimi!» I odrzekł Chrystus Adamowi: «I z duchem
twoim!» A pochwyciwszy go
za rękę, podniósł go mówiąc:
«Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. […] Zbudź
się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś
pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych,
albowiem jestem życiem
umarłych»”.
Jaka jest odpowiedź
malarstwa na te słowa?
Przyjrzyjmy się dwóm dziełom, które znakomicie ilustrują ten motyw.
Na obrazie Ukrzyżowanie Mistrza Dreuxa Budé
(prawdop. André d’Ypres)
możemy zauważyć mękę
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Ostatnim
przykładem,
który przedstawię, jest ilustracja znajdująca się w manuskrypcie Vaux Passional. Poza
omawianym wcześniej motywem zwierzęcym, bardzo wyraźnie tutaj przedstawionym,
ponownie widzimy Chrystusa
zstępującego do piekieł i wyciągającego Adama spośród
wielu potępionych. Piekło jawi się nam więc jako czasowe,
„nie
do
końca
wieczne” (przynajmniej nie dla
wszystkich), jak nazywa to ks.
prof. H. Seweryniak na podstawie Pontyfikału.
BOGACTWO
PONTYFICALE
PLOCENSE I
Niebo i piekło to tematy,
które wywołują nadal wiele
pytań u wierzącego człowieka.
Zapewne nie jest ich mniej niż
u ludzi średniowiecza i rene-
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Ilustracja z Vaux Passional,

ok. 1500 r.
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Simon Marion, The Beast Acheron,
XV w., J. Paul Getty Museum.

sansu, co udowadniają zapisy
w naszej płockiej perle średniowiecza. Wyżej ukazane
różnorodne motywy, które
możemy również odnaleźć
w wielu przykładach dzieł
malarskich (subiektywnie dobrane i zasygnalizowane w
artykule), pokazują nam nie
tylko niezwykłą barwność tekstów Pontyfikału, ale również
fakt, że płocka liturgia XIII w.
nie była uboga i zawstydzająca w porównaniu z Europą
Zachodnią, lecz przeciwnie –
była obfitym skarbcem pojęć
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Płock, 7 czerwca 1991 r., modlitwa papieża Jana Pawła II
przed pomnikiem bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONYCH BISKUPÓW
MĘCZENNIKÓW PŁOCKICH
Panie Jezu Chryste, nasz jedyny Mistrzu i Nauczycielu, Ty dałeś naszemu Kościołowi
jako przewodników w drodze do świętości, bł. arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i bł. biskupa Leona Wetmańskiego, a w ich męczeństwie zechciałeś ukazać
promienny wzór wierności najwyższym ideałom miłości i braterstwa.
Za ich wstawiennictwem prosimy Cię dzisiaj, abyś wzbudzał w naszych rodzinach

i wspólnotach liczne powołania kapłańskie oraz zakonne,
otwierał młode serca na ich przyjęcie i wspomagał w trwaniu w Twojej miłości do końca.
Panie dobry jak chleb, niech wszyscy na naszej ziemi doświadczają,
jak wciąż potrzebna jest pokorna posługa kapłana przebaczającego i proszącego o przebaczenie,
świadomego swoich braków, ale nigdy nie zdradzającego ani Ciebie,
ani powierzonych mu owiec, zwłaszcza najmniejszych.
Prosimy, niech za wstawiennictwem Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich
także dzisiaj nie zabraknie Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów,
którzy na ich wzór będą nieść wszystkim owoce Twojej Śmierci i Zmartwychwstania.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

