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CZASOPISMO STUDENTÓW
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

„RADOSNA EWANGELIZACJA PRZYBIERA POSTAĆ PIĘKNA
W LITURGII I CODZIENNIE POMNAŻA DOBRO”
OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK

Drodzy Czytelnicy!
Z radością i dumą oddajemy w Wasze
ręce kolejny numer Żyć Liturgią. Od poprzedniego numeru, wydanego w marcu
tego roku, dzieli nas osiem miesięcy. Nie
był to jednak czas bezowocny – wraz z redaktorem czasopismem Sursum Corda oraz
Kołem Naukowym WSD w Płocku nasza
redakcja współpracowała nad projektem literacko-badawczym, którego efektem było
ukazanie się numeru specjalnego wspomnianego czasopisma pt. Płocka Perła Średniowiecza – czyli kleryckie spojrzenie
w Pontyfikał Płocki I. Numer dostępny jest
na stronie internetowej WSD, zapraszamy
do zapoznania się z nim. Ale dość reklamy
konkurencji!
W aktualnym numerze zajęliśmy się
między innymi wizytą Ad limina Apostolorum naszych pasterzy oraz wrześniową beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego
i matki Róży Czackiej. Dzielimy się
z Wami także przemyśleniami na temat wieści z Watykanu – rozpoczęcia Synodu

o synodalności oraz kontrowersyjnego
w pewnych kręgach motu proprio Traditionis Custodes Papieża Franciszka.
Ale nie samym światem żyje człowiek – wiadomości z naszego kraju i diecezji przynoszą nam artykuły o ostatnim okresie trzyletniego programu duszpasterskiego
w Polsce pt. Eucharystia daje życie oraz zyskującej na wadze w ostatnich latach kwestii dzieci nienarodzonych i miejsc pamięci
o nich. Nie mogło także zabraknąć akcentów już wprost lokalnych – wspominamy
długą historię posługi Sióstr Pasjonistek
w płockim Seminarium oraz, załączając artykuł oddany niedawno do czasopisma Króluj nam Chryste, dokumentujemy zwyczaje
otaczające nasze obchodzenie uroczystości
Wszystkich Świętych.
Mając nadzieję na pozytywny odbiór
naszej pracy życzymy dobrej lektury!
kl. Cezary Jasiński
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Episkopat Polski u św. Piotra
Wizyta całego Episkopatu Polski
w Watykanie nie miała formy tłumaczenia
się z błędów i z kryzysu polskiego Kościoła,
ale było to cykliczne, wyznaczone prawem
kanonicznym (co pięć lat) spotkanie mające
na celu spotkania w Kongregacjach, Radach i Komisjach Watykańskich, a przede
wszystkim spotkanie z Ojcem Świętym i rozmowy na tematy trudne dotyczące problemów, z jakimi Kościół się zmaga.

kraju do serca – „fundamentu” Kościoła.
w bieżącym roku ta „pielgrzymka” polskiego Episkopatu odbyła się w czterech turach i trwała od 4 do 29 października br.

Ad limina – co to jest?
To już wielowiekowa tradycja w Kościele, sięgająca swoim początkiem pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie można
dokładnie określić, kiedy się narodziła. Ale
zanim zaistniała w obecnej postaci, musiała
przejść przez stulecia wiele reform. Pierwsze świadectwa mówiące o wizytach biskupów w Rzymie sięgają ok. połowy IV w.,
a mniej więcej w XVI w. znajdujemy informacje o formie i organizowaniu wizyt, które
są porównywalne z dzisiejszymi zwyczajami.
Ad limina Apostolorum
jest wizytą hierarchów kościelnych w Rzymie, która jest
także usankcjonowana prawnie. KPK w kan. 399 i 400 nakłada na biskupa diecezjalnego
obowiązek odbywania co 5 lat
wizyt
i przedstawiania

Etymologia
Ad limina Apostolorum z łac. do progów Apostołów, co oznacza w praktyce, odwiedziny grobu św. Piotra i nie tylko. Jak
powiedział jeden z biskupów jest to „swego
rodzaju pielgrzymka” biskupów danego
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papieżowi sprawozdań o stanie powierzonej
sobie diecezji. Ale zanim dojdzie do takiej
wizyty, Kościół – od niedawna – wypracował tzw. pomoce, które mają przygotować
biskupów do tej wizyty. Takimi pomocami
są dyrektoria wydane przez Kongregację ds.
Biskupów: nt. duszpasterskiej posługi biskupów „Apostolorum successores” z 22 lutego 2004 i w sprawie wizyty „Ad limina”
z 29 czerwca 1988 r. Zaś od czasu powstania dyrektorium o wizytach „Ad limina” powstała w Kongregacji Biskupów oddzielna
jednostka – Urząd ds. Koordynacji Wizyt
„Ad limina”, który jest jednoosobowy i zajmuje się przygotowaniem wizyty od strony
organizacyjnej (terminy odwiedzin).

Czemu służy Ad limina?
Wizyta biskupów posiada trzy
podstawowe cele: wizyta „Ad limina Apostolorum”, czyli odwiedziny grobów apostołów Piotra i Pawła, przedstawienie sytuacji danego Kościoła partykularnego Ojcu
Świętemu i wzrost wiary.
Podczas pobytu w Rzymie polscy biskupi spotykali się z Kongregacjami, Radami i Komisjami. Jak tłumaczył abp Gądecki, przebieg takich spotkań był prosty.
Najpierw przedstawia się z danego tematu
najpoważniejsze problemy, później słucha
się odpowiedzi pracowników Kongregacji,
a także zadaje się pytania i toczą się dyskutuje.
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Celem takiej wizyty – jak podaje Dyrektorium nt. duszpasterskiej posługi biskupów „Apostolorum successores” w II rozdziale 15 punkcie – jest nawiedzenie grobów św. Piotra i Pawła oraz spotkanie się
z Ojcem Świętym, aby umocnić „więzy
wiary, wspólnoty i dyscypliny, łączące go
z Kościołem Rzymu i całym ciałem biskupim”. Mówiąc kolokwialnie jest to „naładowanie baterii fizycznych
i duchowych” do poszukiwania nowych rozwiązań
w przezwyciężaniu problemów z różnych dziedzin
i zagadnień dot. wiary i Kościoła.
Również samo spotkanie z Ojcem Świętym
było dla wielu biskupów
mocnym duchowym impulsem, przynaglającym do
działania
z odnowionym
duchem. Jak można było
przeczytać na wielu stronach internetowych,
szczególnie spotkanie z papieżem, było
wspaniałym wydarzeniem, które głęboko
zostanie w pamięci. Jednym z wywiadów
abp Ryś powiedział: „To było niezwykłe
spotkanie. Papież Franciszek poświęcił nam

dwie i pół godziny na braterską rozmowę,
do której zachęcał. Mówił, że rozmawia
z nami jak biskup z biskupami. […] Papież
odpowiadał szerzej, nie próbował nam dawać zbyt konkretnych recept, raczej podpowiadał szerszą rzeczywistość służącą potem
do rozeznania, w jaką stronę iść.”
My jako klerycy także mogliśmy bliżej poznać Ad limina. Po powrocie naszych

płockich biskupów, mieliśmy spotkanie
bpem Mirosławem, który w skrócie opowiedział o tym wydarzeniu i podzielił się własnymi przemyśleniami. Tak, jak to wielu biskupów podkreślało, najważniejszym punktem całej wizyty było spotkanie z Ojcem
Świętym, które rekompensowało zmęczenie

5

i wysiłek, po całodniowych godzinach przejazdów, spotkań, rozmów i dyskusji. Dla bp.
Mirosława sporym zaskoczeniem było bardzo dobre zorientowanie się papieża jak wygląda polski Kościół i z czym się zmaga.
Także podczas spotkania nie zabrakło pytań
ze strony biskupów, na które papież chętnie
odpowiadał i dawał wskazówki na różnego
rodzaju kryzysy i problemy w Kościele.
w tych wypowiedziach Ojca Świętego wybrzmiały najbardziej trzy wskazówki.
Przede wszystkim świadectwo – własnej
wiary, własnego życia, bliskość – towarzyszenie drugiej osobie i pasterzowanie – bycie prawdziwymi pasterzami
troszczącymi się o wszystkich i o wszystko.
Biskup Mirosław na
zakończenie
kleryckiego
spotkania opowiedział jeszcze ciekawe wydarzenie,
które zapamięta na długie
lata. Do zaplanowanego
spotkania z papieżem, było
trochę czasu, więc każdy
z biskupów chciał wykorzystać ten wolny czas i coś
zrobić. Więc biskupi się rozdzielili. w czasie wizyty

z papieżem rolę tłumacza pełnił ks. prał.
Waldemar Turek, który pochodzi z naszej
diecezji i jest pracownikiem Sekretariatu
Stanu Watykan. Zadzwonił on do płockich
biskupów i przekazał informację, że spotkanie odbędzie się wcześniej, niż było wpisane
w harmonogram dnia. z tej racji biskupi od
razu poinformowali resztę biskupów. Tym
biskupom, którym udało się jak najszybciej
dotrzeć, na miejsce spotkania, bardzo się
poszczęściło, bo gdy przyszedł papież Franciszek, a nie było jeszcze wszystkich biskupów, był to czas na indywidualne rozmowy
z nim.
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Od strony organizacyjnej
Ze względu na sporą liczbę biskupów udających się do Rzymu
i trwającą pandemię, tegoroczny wyjazd podzielono na 4 grupy:
I grupa: archidiecezja warmińska, białostocka, lubelska i przemyska;
II grupa: archidiecezja gdańska,
szczecińsko-kamieńska,
poznańska
i wrocławska;
III grupa: archidiecezja warszawska, gnieźnieńska, łódzka, częstochowska i trzy diecezje greckokatolickie;
IV grupa: archidiecezja krakowska
i katowicka.
Każda z tych grup w planie tygodniowym miała zaplanowane Msze Święte

w bazylice św. Piotra, bazylice św. Jana na
Lateranie, bazylice Matki Bożej Większej
i bazylice św. Pawła, a także w czwartek ok.
godz.7:00 Mszę św. przy grobie św. Jana
Pawła II. Zaś w ciągu dnia odbywały się odwiedziny w poszczególnych Kongregacjach, Radach i Komisjach
Kurii Rzymskiej, gdzie przedstawiano wcześniej wypracowane
sprawozdania, które posłużyły jako
pomoc w dyskutowaniu na różne
tematy. Ale najważniejszym i kluczowym momentem tej wizyty było
spotkanie z Ojcem Świętym, które
trwało ok. trzech godzin.
kl. Radosław Pilśnik
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Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia i Matki
Niewidomych
We wrześniu grono polskich błogosławionych powiększyło się o dwie osoby –
kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę
Elżbietę Różę Czacką. Uroczystej Mszy
w Świątyni Opatrzności w Warszawie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro.

kwietnia 2020 r. beatyfikacja została bezterminowo zawieszona, czekając na ustanie
epidemii. Po roku – 23 kwietnia 2021 – Metropolita Warszawski zakomunikował decyzję Ojca Świętego, że beatyfikacja kard.
Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii
Czackiej odbędzie się 12 września 2021
roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

A było to...
Na początku października 2019 r. zakończył się proces beatyfikacyjny kardynała
Wyszyńskiego, a kilka tygodni później, Metropolita Warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz ogłosił, że beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na
placu Piłsudskiego - w tym samym miejscu,
gdzie 10 lat temu był beatyfikowany Jerzy
Popiełuszko (6 czerwca 2010 r.). We
wszystkich diecezjach rozpoczęły się przygotowania do tego wydarzenia. w sieci powstał specjalny portal – www.prymaswyszynski.pl, który odliczał czas do beatyfikacji. w między czasie wybuchła pandemia
koronawirusa, która zatrzymała świat. 28
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Procesy beatyfikacyjne
Proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego na poziomie diecezjalnym rozpoczął
się 8 lat po jego śmierci, w 1989 r. i trwał do
2001 r. Następnie akta zostały przekazane
do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
w 2016 r. została uznana heroiczność jego
cnót. Papież Franciszek w 2020 r. zatwierdził cud, który bezpośrednio otworzył drogę
do beatyfikacji. Było nim uzdrowienie siostry Nulli ze Wspólnoty Sióstr Uczennic
Krzyża chorej na nowotwór tarczycy. Natomiast proces matki Róży Czackiej rozpoczął
się w grudniu 1987 r. z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Cały proces trwał 32 lata i zakończy się uznaniem przez papieża Franciszka
uzdrowienia Karoliny Gawrych, która
w wieku siedmiu została przygnieciona pod
konstrukcją huśtawki, doznając ciężkiego
urazu głowy z poważnym uszkodzeniem
twarzoczaszki. Oba te procesy były prowadzone prawie równolegle. Nic więc dziwnego, że kardynał Nycz, ogłaszając szczegóły beatyfikacji, na pytanie czemu podwójna beatyfikacja odpowiedział: „Tak się
złożyło dzięki Bożej Opatrzności, że matka
Róża Czacka niejako przez opóźnienie pandemiczne beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

,,dogoniła” go, został uznany cud za jej pośrednictwem i mogą być beatyfikowani razem. To nie kwestia przypadku, bo u Pana
Boga nie ma przypadków”.

12 września 2021 r.
W niedzielne południe rozpoczęła się
uroczysta Msza Święta z obrzędem beatyfikacji w Świątyni Opatrzności w Warszawie.
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Choć na początku beatyfikacja miała odbyć
się na placu Piłsudskiego w Warszawie, to
zgodnie z zaleceniami z Watykanu, że ma to
być wydarzenie skromne, godne i dopasowane do tego, co można zrealizować w czasie pandemii, wybrano właśnie Świątynię
Opatrzności. We Mszy św. brało udział 5
kardynałów, 130 biskupów, 600 księży i ok.
7 000 wiernych. Na początku liturgii wybrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia”. Po
akcie pokuty rozpoczął się obrzęd beatyfikacji. Metropolita Warszawski – ks. kard.
Kazimierz Nycz wypowiedział formułę:
„Arcybiskup Warszawski najpokorniej
prosi Ojca Świętego Franciszka o włączenie
w poczet błogosławionych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski
i Matkę Elżbietę Różę Czacką, Założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża”. Następnie przedstawił ich życiorysy. Najważniejszym momentem było
odczytanie z mandatu Ojca Świętego przez
kard. Marcella Semeraro formuły beatyfikacyjnej:
My, papież Franciszek (...) naszą
Apostolską władzą zezwalamy, aby Czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas
Polski, kardynał Świętego Kościoła

Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą
oraz heroldem godności każdego człowieka(...) a także Czcigodna Służebnica
Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża),
fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona
używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec
kroczących w ciemności ciała oraz ducha,
byli odtąd nazywani Błogosławionymi…
Po tej formule uczestnicy odpowiedzieli śpiewem modlitwy „Chwała Ojcu
i Synowi i Duchowi Świętemu”. Następnie
zostały odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych i wniesione relikwie przez
osoby uzdrowione za wstawiennictwem
prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej.
Tej procesji towarzyszyły hymny beatyfikacyjne: „Soli Deo – Jedynemu Bogu”, oraz
„Błogosławiona Matko Niewidomych”. Obrzęd zakończył się śpiewem „Chwała na
wysokości Bogu” i kolektą. Dalej Msza
miała normalny przebieg. w Modlitwie Eucharystycznej po raz pierwszy wymieniono
imiona nowych błogosławionych. Ciekawy
jest dobór formularza mszalnego. Na tę
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uroczystość przygotowano teksty ze wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi,
które przypada 12 września. Teksty te wybrano specjalnie (mimo, że wspomnienie to
jest niżej w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych niż niedziela w okresie zwykłym),
aby podkreślić duchowość maryjną nowych
błogosławionych.

Seminarium Płockie na beatyfikacji
W uroczystościach beatyfikacyjnych
uczestniczyły także osoby z Diecezji Płockiej. Byli to przedstawiciele kapłanów oraz
członków wspólnot, ruchów i stowarzyszeń
katolickich działających w diecezji, a także

przedstawicieli szkół podstawowych z terenu diecezji płockiej, które noszą imię bł.
kard. Stefana Wyszyńskiego. Nasze seminarium reprezentowało dwóch braci kleryków.
Wspominają, że choć nie mogli być wewnątrz Świątyni Opatrzności, to jednak
można było poczuć bliskość prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej. Na wielu twarzach można było dostrzec łzy, a będąc między innymi uczestnikami, w tym m.in.
z klerykami z innych seminariów, stworzyć
wspólnotę modlitewną i modlić się przez
wstawiennictwo nowych błogosławionych.
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kl. Szymon Kuczyński

Wspólna droga na drodze do wspólnoty
Co kryje się za pozorną tytułową tautologią? Jaki zamysł przyświeca drodze synodalnej oraz jak możemy się w nią jak najowocniej włączyć? Co odróżnia tę formę komunikacji całego Kościoła od poprzednich
synodów? Odpowiedzi na te i inne pytania
tuż poniżej!

Człowiek ma dwoje uszu, a tylko
jedne usta...
Synod o synodalności jest wydarzeniem, przez które zdają przebijać się słowa
z listu św. Jakuba – „każdy człowiek winien
być chętny do słuchania...” (Jk 1,19). Często
jednak zamiast słuchać, jesteśmy bardziej skłonni mówić
i naprawiać Kościół swoimi
błyskotliwymi pomysłami. Papież Franciszek obrał inną, niespotykaną jak do tej pory metodę odmłodzenia powierzonej
sobie owczarni i postanowił
wsłuchać się w głos każdego
z członków Kościoła, niezależnie czy jest doświadczonym
hierarchą czy tylko „szarym”
wiernym – wystarczy żeby
chciał włączyć swój głos do
dyskusji – tym właśnie w skrócie jest Synod o synodalności
2021-2023. Ale nie uprzedzajmy faktów i porządku...
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Koloryt wspólnej wędrówki
Nie zaskoczę zapewne wielu z Czcigodnych Czytelników mówiąc, że określenie synod pochodzi od greckiego σύνοδος
czyli zebrania bądź wspólnej drogi. Stąd też,
może nie sięgający szczytów kreatywności
podtytuł artykułu, wspomina o wspólnej
drodze na drodze do wspólnoty – czyli wzajemnym słuchaniu w celu ustalenia najlepszej ścieżki dla Kościoła pielgrzymującego.
Na taki właśnie zamysł wskazuje również
logo obecnego synodu zaprojektowane

przez Isabelle de Senilhes –
francuską grafik i dziennikarz.
Przedstawia ono wędrówkę
grupy ludzi pod potężnym drzewem obejmującym niby ręką
wznoszące się nad nim słońce –
symbol sięgającego majestatu
Eucharystii misterium krzyża
Chrystusa. Wygląd tych dwóch
symboli nosi widoczne ślady
dziecięcego rysunku, jednakże
rola najmłodszych jest pokazana
jeszcze bardziej w dalszej części
logo. Wspomniana grupa stanowi przekrój społeczeństwa zarysowany z pomocą 15 sylwetek
osób w różnym wieku i sytuacji
życiowej – widoczne są osoby młode i starsze, świeccy i osoby konsekrowane, zdrowi
i niepełnosprawni. Pochód postaci świadomie nie ma zachowanej hierarchii, poza
świadomą decyzją o umieszczeniu dzieci
i młodzieży na początku grupy, by niejako
otwierały drogę reszcie, co ma nawiązywać
do słów Jezusa o szczególnej łasce objawienia dla najmłodszych i najprostszym umysłom. Symboliki dopełniają bogate i żywe
kolory wykorzystane w projekcie, wskazujące na radość płynącą ze wspólnej drogi.
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Kto śpiewa dwa razy się modli
Czym byłaby jakakolwiek inicjatywa
kościelna bez modlitwy? w codziennym zabieganiu i trosce o różne aktywności łatwo
niestety zostawić wymiar duchowy gdzieś
z tyłu. Oczywiście nie pozwolili sobie na to
organizatorzy Synodu, dlatego pozwolę sobie przytoczyć piękną modlitwę ułożoną
specjalnie na czas tej drogi. Gdy się w nią
wczytamy da się zauważyć troskę o to, by
nasze ludzkie ułomności nie przeszkodziły
w działaniu Duchowi, jednocześnie wyrażając zaufanie do Jego dzieła. Warto

wspomnieć, że proponowana modlitwa jest
uproszczoną wersją modlitwy używanej
w Kościele od setek lat podczas synodów
czy chociażby Sobory Watykańskiego II,
czyli Adsumus, Sancte Spiritus – ich pełną
treść możecie znaleźć na końcu tego artykułu!
Jednakże nie samą modlitwą żyje
człowiek, dlatego mamy do dyspozycji
wśród dokumentów również pieśń synodalną pod tytułem Króluj nam Chryste po
wieczny czas, której autorem jest polski pianista oraz kompozytor muzyki poważnej
i filmowej - Wojciech Kilar. Tak jak wspomniana wyżej modlitwa przyzywa Ducha w celu przezwyciężenia ludzkich
ułomności tak w z pieśni wypływa gorące pragnienie jedności Kościoła,
która urzeczywistniałaby się wraz
z przyjęciem w naszych sercach królowania Chrystusa.

Po nitce do kłębka
Trudno mówić o okolicznościach oraz narzędziach pomocniczych
synodu, a nie pochylić się nad jego
istotą – celem i kwestiami, które będzie poruszał. Jak podaje Vademecum
(rodzaj podręcznej pomocy wydanej
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na czas drogi synodalnej) celem przyświecającym synodowi jest „Wsłuchanie się jako
cały lud Boży w to, co Duch Święty mówi
do Kościoła”. Papież Franciszek polega tu
bardzo mocno na przypisywanym ludowi
Bożemu sensus fidei – „nadprzyrodzonym
zmyśle wiary”, dzięki któremu lud nie zbłądzi na ścieżkach prowadzących w wierze.
Nie oznacza to jednak w żaden sposób demokratyzacji Kościoła! Głos ludu bowiem
będzie w późniejszych fazach przedstawiany i rozeznawany przez biskupów, jako
pasterzy sprawujących pieczę nad swoimi
owczarniami. Omawiany Synod jest wyjątkowy także w tej kwestii – jego niespotykana dotąd forma obejmuje trzy etapy – lokalny (diecezjalny), kontynentalny oraz
spotkanie w Watykanie XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Wracając jednak jeszcze do etapu lokalnego – w naszej diecezji ma on dwóch
koordynatorów. Są nimi: diecezjalny duszpasterz rodzin i dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. Wojciech Kućko oraz prezes Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej pan
Witold Wybult. Pan prezes był skłonny
udzielić odpowiedzi na parę pytań zadanych
przeze mnie odnośnie do synodu – w końcu

słowo koordynatora więcej jest warte niż sto
słów zwykłego świadka! Oto jak przedstawia się ten krótki wywiad.
CJ: Jaka jest rola koordynatora diecezjalnego? Do którego etapu bierze Pan
czynny udział?
WW: Rolę koordynatora podczas
trwającego Procesu Synodalnego w diecezji
płockiej ściśle określa Vademecum synodu
o synodalności papieża Franciszka. Oczywiście zadań, które wskazuje papież jest
bardzo wiele. w pierwszym etapie prac synodalnych jest to z pewnością opracowanie
samej metody procedowania synodu w naszej diecezji i zaproszenie do udziału w procesie konsultacji osób z poszczególnych parafii, regionów skupionych wokół sanktuariów maryjnych oraz innych gremiów ustanowionych w naszym Kościele na stałe (np.
Diecezjalna Rada Duszpasterska czy Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń) i tych
powołanych tylko na potrzeby synodu (np.
grupa synodalna w Wyższym Seminarium
Duchownym), zakonów czy innych wspólnot chrześcijańskich, a także osób nie przynależących do żadnych wspólnot czy grup,
a nawet niewierzących. Ważną rolą koordynatora jest bycie łącznikiem pomiędzy
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diecezją a konferencją episkopatu oraz pomiędzy parafiami i innymi grupami kościelnymi w diecezji a biskupem diecezjalnym,
który to koordynatorów powołał do tych zadań specjalnym dekretem. Końcowym zadaniem koordynatorów diecezjalnych będzie
z pewnością zebranie syntez i spostrzeżeń
poszczególnych grup i osób, dokonanie analizy i syntezy tego materiału oraz opracowanie jednej zwięzłej, dziesięciostronicowej
syntezy diecezjalnej, która zostanie przesłana do Konferencji Episkopatu Polski.
Wydaje się, że po wykonaniu tego zadania

skończy się czynny udział koordynatora
w pracach synodalnych.
CJ: Jaka jest przewidywana liczba
uczestników pierwszego etapu synodu na
poziomie diecezjalnym?
WW: Na początku Procesu Synodalnego trudno jest powiedzieć ile osób weźmie w nim udział. Szczególnie, że oprócz
ustalonych już na tym etapie grup synodalnych (np. rejony, parafie czy rady diecezjalne) w konsultacjach może wziąć udział
każdy, kto będzie miał taką potrzebę na
przykład za pomocą poczty elektronicznej
czy skrzynek synodalnych. Jeśli założymy,
że każda parafia zorganizuje spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a przecież
do takiej aktywności zachęca nas zarządzenie Biskupa Płockiego, i dodamy do tej
sumy uczestników poszczególnych rejonów
i gremiów, to uczestników synodu powinno
być przynajmniej kilka tysięcy. Przy tej okazji zachęcam alumnów płockiego seminarium do czynnego udziału w synodzie, najpierw w grupie synodalnej seminaryjnej,
a gdybyście chcieli coś jeszcze dodać to
piszcie na skrzynkę mailową synod@diecezjaplocka.pl. Za kilka lat to Wy będziecie
nam przewodniczyć w Kościele.
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CJ:W artykule opublikowanym przez
eKAI wspomniane są osoby które będą mogły zabrać swój głos w synodzie, między innymi „ubodzy i wykluczeni, w tym katolicy
którzy rzadko lub nigdy nie praktykują
swojej wiary, a nawet osoby innych tradycji wiary, ludzie niereligijni” – jakie mamy
możliwości dotarcia do takich osób, włączenia ich w naszą wspólną drogę?
WW: To jest ważna, ale i niezwykle
trudna rola koordynatorów. Myślę jednak,
że dobrze byłoby gdyby do tego zadania
włączyły się licznie osoby świeckie, których
rolą i zadaniem jest działanie ewangelizacyjne w świecie. Wtedy byłoby dużo łatwiej. Koordynatorów jest dwóch. Myślę, że
uda nam się dotrzeć do jakiejś grupy osób za
pomocą radia, mediów, również social mediów, ale nie zdołamy tego zrobić na skalę
masową. To mogą zrobić świeccy. Gdzie?
w zakładach pracy, w rozmowach sąsiedzkich, spotkaniach rodzinnych czy właśnie
tak obecnych w dzisiejszym świecie social
mediach.

Na sam koniec...
Nic w Kościele nie dzieje się szybko
i może właśnie dzięki temu, pomijając

czynniki nadprzyrodzone, przetrwał on
2000 lat. Ta zasada obejmie z pewnością
i obecną już wśród nas Drogę synodalną,
dlatego na jej efekty przyjdzie poczekać
nam trochę dłużej niż 2 lata, które ma trwać
obecny Synod. Jednakże im dłuższy czas
wzrostu, tym bardziej pożywne owoce.
kl. Cezary Jasiński

Modlitwa za synod
(uproszczona modlitwa Adsumus)
Stajemy przed Tobą, Duchu
Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas
drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie
pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na
niewłaściwą drogę, albo stronniczość
wpływała na nasze działania. Niech
w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi
prawdy i tego, co jest słuszne. o to
wszystko prosimy Ciebie, który działasz
w każdym miejscu i czasie, w komunii
Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
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Adsumus

Oryginał Adsumus

(tł. ks. Wacław Chryniewicz)
Adsumus, Domine Sancte Spiritus,
adsumus peccati quidem immanitate detenti,
sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni
ad nos et esto nobiscum et dignare illabi
cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo
gradiamur et ostende quid efficere debeamus,
ut, te auxiliante, ibi in omnibus placere
valeamus. Esto solus suggestor et effector
iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo
Patre et eius Filio nomen possides gloriosum.
Non nos patiaris perturbatores esse
iustitiae qui summam diligis aequitatem. Non
in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor
inflectat, non acceptio muneris vel personae
corrumpat. Sed iunge nos tibi efficaciter
solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum
et in nullo deviemus a vero; quatenus in
nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus
cum moderamine pietatis iustitiam, ut et hic
a te in nullo dissentiat sententia nostra et in
futurum pro bene gestis consequamur praemia
sempiterna. Amen.

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu
Święty .Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami, ale specjalnie zebrani w imię
Twoje. Przybądź do nas, pozostań z nami, zechciej przeniknąć nasze serca. Naucz nas, co
mamy czynić. Ukaż nam drogę, którą mamy
kroczyć. Zdziałaj to, czego mamy dokonać. Ty
sam bądź natchnieniem i sprawcą naszych
rozstrzygnięć, albowiem Ty sam z BogiemOjcem i Synem masz imię chwalebne.
Nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości, albowiem Ty prawość
najbardziej miłujesz. Nie dopuść, by niewiedza pchnęła nas na niewłaściwą drogę, by
ugięła nas przychylność lub zdeprawował
wzgląd na urzędy czy osoby ,ale zjednocz nas
ze sobą skutecznie samym darem Twojej łaski,
abyśmy stanowili jedno w Tobie i w niczym
nie odeszli od prawdy. Zebrani zaś w imię
Twoje, z opanowaniem i dobrocią trzymając
się we wszystkim sprawiedliwości, żebyśmy
teraz w niczym nie byli niezgodni z Tobą, zaś
w życiu przyszłym za dobre czyny otrzymali
nagrodę wiekuistą. Amen
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Zamach na Trydent?
Jednym z najnowszych dokumentów
Ojca Świętego Franciszka, wydanym na początku tegorocznych wakacji A. D. 2021, był
list motu proprio Traditionis Custodes. Papież odnosi się poprzez ten dokument do celebracji liturgicznych w usus antiquor (łac.
starsze użycie). Dokument ten w opinii publicznej nie przeszedł niezauważony i wywołał wiele odmiennych od siebie, a często
nawet przeciwstawnych zdań i opinii.

Czy była to nagła decyzja?
Traditionis Custodes dla wielu wydało się bardzo radykalnym dokumentem,
dla wielu była to ogromna sensacja i zadziwienie. Jednak wcześniej, można było odczuć „gęstą atmosferę” wokół liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Oprócz wielu
plotek, różnych głosów na ten temat, ważnym faktem, który wpłynął na ten dokument
była rozesłana do przewodniczących Konferencji Biskupów ankiety dotyczącej wspomnianej formy liturgii, na nowo dopuszczonej do szerokiego użycia poprzez Benedykta
XVI w 2007 roku. Wśród tych pytań znaleźć można takie: „Czy Twoim zdaniem są
pozytywne bądź negatywne aspekty

korzystania z formy nadzwyczajnej?” oraz:
„W jaki sposób motu proprio Summorum
Pontificum wpłynęło na życie seminariów
(seminariów diecezjalnych) i innych domów formacyjnych?”. Nie znamy odpowiedzi na te pytania, z dociekań różnych
mediów, często konserwatywnych, możemy dowiedzieć się, że np. Episkopat
Francji wypowiedział się w sposób dość
negatywny w tych kwestiach, mówiąc
o podziałach, które zaszły w ich Kościele.
Dokument wydany przez papieża
Franciszka 16 lipca 2021 r. zdaje się odpowiadać na stan przedstawiony w tych
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ankietach. Jednak śledząc różne kościelne
media informacyjne, można było wyczuć
nadchodzące zmiany. i jasno można powiedzieć, że Traditionis Custodes, nie było

Czego dotyka Traditionis
Custodes?
Papież, po rozważeniu życzeń wyrażonych przez episkopaty i wysłuchaniu opinii Kongregacji Nauki Wiary pragnie dążyć
do ściślejszej komunii kościelnej. Dlatego
postanawia, że jedynym wyrazem lex
orandi rytu rzymskiego jest liturgia sprawowana według ksiąg wydanych po 1970 r.,
a więc tym samym znosi podział na dwie
formy rytu rzymskiego. Nie podaje jednak
nazewnictwa co do tego, co jest liturgią
przed rokiem 1970. Papież podkreśla, że to
każdy biskup ma strzec liturgii w swojej
diecezji, dlatego daje mu wiele pola do dyspozycji, co do celebracji z ksiąg wydanych
przez Jana XXIII. Po pierwsze, biskup diecezjalny ma upewnić się, co do czystości
wiary osób skupionych wokół tej liturgii,
a następnie wyznaczyć im miejsca i kapłana, bądź kapłanów, którzy będą odpowiadali za ich duszpasterstwo i rozwój religijny. Jednocześnie, należy do niego, aby
sprawdzić, czy kapłan odpowiedzialny za

nagłą decyzją. Ale… wprowadziło wiele
gwałtownych zmian, których większość nie
spodziewała się.
takie grupy jest co do tego kompetentny,
czyli: czy posiada znajomość tej formy celebracji, czy zna łacinę, aby rozumieć teksty
i rubryki Mszału, a także czy nie jest to jedynie wyraz pobożności kapłańskiej, lecz
żywe pragnienie wiernych.
Dalej odczytać można konkretne rozporządzenia, co do miejsca celebracji,
a także kapłanów którzy mogą taką liturgię
sprawować. Papież postanawia, że kapłani,
którzy celebrowali już taką liturgię, mogą
przy niej pozostać, jednak nowo wyświęceni kapłani muszą uzyskać zgodę biskupa
diecezjalnego i Stolicy Apostolskiej, co
wskazuje jakby była to celebracja w dwóch
różnych rytach. Wszystkie inne postanowienia niezgodne z tym dokumentem zostały,
w końcu odwołane.
Jednak… Abp Józef Górzyński, po
Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych przygotował dokument zawierający sugestie dla
biskupów diecezjalnych, wprowadzających
w życie nowe motu proprio Franciszka.
Wskazuje w nim na powinności, uprawnienia,
a także
ograniczenia
biskupa
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diecezjalnego,
a także
punkty sporne zawarte
w tym dokumencie. Co do
tych ostatnich, abp Górzyński jasno stwierdza na przykład, że owe motu proprio
dotyka jedynie liturgii Mszy
Świętej, co pozostawia dowolność przy korzystaniu
z Brewiarza Rzymskiego
i Rytuału. Zapewne wyjdą
jeszcze konkretne rozporządzenia odnoszące się do
tego.

Polska
Wszystkie diecezje w Polsce już ustosunkowały się co do nowych rozporządzeń.
w większości, zaadaptowano stan dotychczasowy do nowych przepisów. Wyznaczono nowe miejsca celebracji, sprawdzono
kapłanów, wyznaczono nowe regulacje co
do sprawowania starej liturgii. Jedynie
jedna diecezja w Polsce postanowiła o całkowitym zawieszeniu starszej celebracji.
Traditionis Custodes nie było niczym
gwałtownym, a jednak wywołało gwałtowny odzew. Słyszano o kilku przejściach
kapłanów do Bractwa Kapłańskiego św.

Piusa X, ale również o wielu pozytywnych
odbiorach nowych rozporządzeń przez kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwa
tradycji łacińskiej, które autor tego artykułu
w pewnym stopniu podziela. Niemniej jednak, nie jest to zamach na liturgię przedsoborową jak to opisywano w dniach najbliższych 16 lipca br., a swoiste zachowanie tradycji nienaruszonej, poprzez lepsze wyznaczanie kapłanów i sprawdzanie czystości
wiary wiernych zaangażowanych w nią.
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kl. Paweł Klicki

Płód, embrion, zarodek to człowiek
Idąc za nakazem Jezusa Chrystusa,
każdemu człowiekowi należy się szacunek
oraz prawo do życia. Każdy chrześcijanin
wezwany jest do obrony i promocji każdego
ludzkiego życia. Człowiek jest bowiem istotą
ludzką posiadającą pełną godność i wszelkie prawa już od chwili poczęcia, a nie jak
wskazują niektóre stanowiska, że w pierwszej fazie rozwoju mamy do czynienia ze
zlepkiem komórek. z racji powyższych nieco
ironicznie możemy zapytać:

W którym zatem momencie ten zlepek komórek staje się człowiekiem
i co na to wskazuje?
Podkreślanie tej prawdy, że człowiek
jest człowiekiem od momentu poczęcia, jest
istotne również w przypadku śmierci
dziecka nienarodzonego lub śmierci dziecka
tuż po porodzie. Dlatego dziecku, które
zmarło w łonie matki lub zmarło po porodzie należy się taki sam szacunek jak każdej
innej osobie zmarłej. z racji tego należy mu się również taki sam pogrzeb
jak w przypadku każdej osoby. Rodzice mają prawo do starania się
o odebranie swojego martwego
dziecka ze szpitala oraz o jego pogrzeb.

Pomoc rodzicom
W tym miejscu należy wspomnieć, że szczególna troska oraz pomoc należy się rodzicom, którzy
utracili swoje dziecko. Strata ta, dla
matki i ojca, ale również dla całej
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rodziny jest tragicznym wydarzeniem w ich
życiu. z racji tego towarzyszenie oraz niesienie pomocy takim rodzinom, było nie
tylko przejawem miłosierdzia, ale przede
wszystkim odpowiedzią na wezwanie Jezusa, aby troszczyć się o potrzebujących.
Określanie martwego dziecka jako
embrion, zarodek, płód nie godzi się z nauczaniem Kościoła, ponieważ poczęte
dziecko w łonie kobiety jest człowiekiem na
każdym etapie rozwoju. Jak już to zostało
wspomniane wyżej, dziecku, które zmarło
w łonie matki lub po porodzie należy się
taki sam pogrzeb jak każdej osobie. Może
być ono pochowane albo w grobie rodzinnym, lub w grobie zbiorowym
dzieci zmarłych. Należy w tym
miejscu wspomnieć, że kiedyś pochówek dzieci nienarodzonych lub
zmarłych po porodzie nazywał się
„pokropkiem”. Słusznie zostało to
zmienione na pogrzeb dzieci nienarodzonych, aby podkreślić fakt, że
człowiek jest osobą od chwili poczęcia i ma pełnię praw osoby –
także prawo do godnego pochówku. Duszpasterze w takim
przypadku nie mają prawa odmówić pogrzebu takiemu dziecku,

a są zobowiązani ponadto do szczególnej
troski o takie rodziny oraz niesieniu pomocy
i wsparcia rodzicom tego dziecka.

Pogrzeb dziecka utraconego
Według rubryk Mszału Rzymskiego
dla Diecezji Polskich w części „Msze za
zmarłych” przewidziana jest Msza święta
w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Ponadto w tym miejscu należy dodać
podstawę prawą, która w przypadku śmierci
dziecka nienarodzonego lub dziecka, które
zmarło tuż po porodzie reguluje to postępowanie jak w przypadku śmierci osoby ludzkiej.
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Możemy wymienić:
• Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011
r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.),
• Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy
z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 tekst jedn.),
• Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U.
z 2011 r. Nr.118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.
U. z 2011 r. Nr. 144, poz. 853),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu
cywilnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.
884 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego
zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr
27, poz. 232).

Diecezja Płocka
Z racji powyższych w Diecezji
Płockiej istnieją miejsca pamięci, pomniki
oraz groby dzieci, które zmarły przed narodzeniem lub tuż po porodzie. Podkreślenie
prawdy, że każda osoba ludzka jest

człowiekiem od chwili poczęcia jest zatem
rzeczą oczywistą, że należy jej się takim
sam pogrzeb jak każdemu człowiekowi.
Tworzenie takich miejsc pamięci, ma nie
tylko wynikać z wypełniania uczynków miłosierdzia co do ciała, ale jest również okazją do katechezy wszystkich ludzi.
W naszej diecezji możemy wskazać
następujące miejsca pochówku szczątek takich dzieci oraz pomniki pamięci:
Miejsca pochówku szczątków dzieci:
Bielsk – parafia rzymskokatolicka pw. św.
Jana Chrzciciela (cmentarz parafialny)
Ciechanów – cmentarz komunalny przy ul.
Gostkowskiej 86
Płock – parafia rzymskokatolicka pw. św.
Bartłomieja (cmentarz katolicki przy al.
Floriana Kobylińskiego)
Płońsk – parafia rzymskokatolicka pw. św.
Michała Archanioła (cmentarz parafialny
przy ul. Kopernika)
Przasnysz – parafia rzymskokatolicka pw.
św. Wojciecha (cmentarz parafialny przy ul.
Baranowskiej)
Rypin –parafia rzymskokatolicka pw.
Świętej Trójcy (cmentarz parafialny przy ul.
Lipnowskiej)
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Sierpc – parafia rzymskokatolicka pw. św.
Wita, Modesta i Krescencji (cmentarz parafialny przy pl. F. Chopina 13)
Dobrzyń nad Wisłą – parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP (cmentarz parafialny przy ul. Lipnowskiej 13)
Mława – parafia pw. św. Jana Kantego
w Mławie (cmentarz parafialny w MławieWólce)
Pomniki jako miejsca pamięci.
Baboszewo – parafia rzymskokatolicka
pw. św. Urbana (cmentarz parafialny)
Gzy – parafia rzymskokatolicka pw. św.
Walentego w Gzach (cmentarz parafialny)
Pułtusk – parafia rzymskokatolicka pw.
Miłosierdzia Bożego (cmentarz przykościelny)
Radzanów nad Wkrą – parafia rzymskokatolicka pw. św. Rocha (cmentarz parafialny)
Szyszki – parafia rzymskokatolicka pw. św.
Bartłomieja (cmentarz przykościelny)
Pierwszy pogrzeb dziecka utraconego
odbył się 16 czerwca 2013 roku, kiedy to biskup Roman Marcinkowski na płockim
cmentarzu poświęcił grób dzieci nienarodzonych. Od tego momentu księża biskupi

Diecezji Płockiej co roku, przewodniczą
Mszy Świętej w czasie pogrzebu dziecka
nieochrzczonego. Liturgia gromadzi nie
tylko osoby, które w ostatnim czasie straciły
dziecko, ale również wszystkich ludzi, którzy w przeszłości utracili swoje potomstwo,
a także wszystkich tych, którzy stoją na
straży poszanowania każdego ludzkiego życia.
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dk. Sebastian Trędowicz

Posłani w pokoju Chrystusa
Czy wszyscy są posłani? Jak przenieść Eucharystię w nasze życie? Czym jest
eucharystyczny styl życia? – kilka słów
o programie duszpasterskim na najbliższy
rok liturgiczny.

Życiodajne źródło
Obecnie w Polsce przeżywamy trzyletni program duszpasterski pod hasłem:
„Eucharystia daje życie”. Już niedługo, bo
od Pierwszej Niedzieli Adwentu, rozpoczniemy trzeci i ostatni rok tego programu.
Poprzednie 2 lata także były objęte tym programem, a ich tematy brzmiały: „Wielka tajemnica wiary” i „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”. Najbliższy rok liturgiczny,
który niedługo
rozpoczniemy,
będziemy przeżywali pod tematem:
„Posłani w pokoju
Chrystusa”.
Jego program jest kontynuacją
teologiczno-

praktycznej refleksji nad sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale nade
wszystko zmierza do pogłębienia świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330). Celem takiego działania
jest budzenie w parafiach przede wszystkim
eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa
więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną,
akcją liturgiczną i zaangażowaniem na
rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości,
stała się im bliższa (por. SC 5).
Program ten został przygotowany
i zaproponowany przez Komisję Episkopatu
Polski w reakcji na zauważalny spadek ilości osób regularnie chodzących do kościoła
na Mszę Świętą.
Chociaż przywykliśmy
do
tego, że w miastach mniej osób
chodzi do kościoła i nie szokował nas ten
fakt. To jednak
ten sam proces
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zauważony w małych miejscowościach
i wsiach martwi nas dużo bardziej, ponieważ popularne było stwierdzenie, że „ludzie
na wsiach są/byli bardziej religijni”.
To stwierdzenie mówione przez różne
osoby nabierało i wciąż nabiera różnego zabarwienia. Od pochwały oraz widzenia
w polskiej wsi ostoi chrześcijaństwa, do
bardziej negatywnego ukazującego ludność
wiejską jako zabobonną czy zacofaną. Osobiście uważam, że religijność wiejska jest
jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem,
ale nie możemy cieszyć się z tego i nic nie
robić. Wręcz przeciwnie trzeba włożyć dużo
wysiłku, aby tak pozostało i próbować odwrócić proces sekularyzacji.

Co trzy lata to nie rok
W tym właśnie ma pomóc obecny
program duszpasterski. Nie zakładał on, że
przez te trzy lata całkowicie zmienimy obraz polskiej wspólnoty wierzących. Jego zadaniem jest bardziej nakreślenie kierunków
katechezy i edukacji, pracy i modlitwy, aby
przez najbliższe lata pobudzić w ludziach
pragnienie i potrzebę pójścia do kościoła
i przyjmowania Eucharystii. Dodatkowo to
zadanie utrudnia wciąż „panosząca się”
w naszym kraju epidemia koronawirusa.
Abp Wiktor Skworc, przewodniczący
Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski mówił o programie: „Niewątpliwie sprawą najważniejszą z punktu
widzenia Kościoła w Polsce jest sprawa Eucharystii, to jest
także sprawa świętowania niedzieli.
Pamiętamy o tym
zdaniu, które wypowiedział Jan Paweł Wielki „Ecclesia de Eucharistia
vivit – Kościół
żyje, buduje się
Eucharystią”. Dodał także: „Tym
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programem wracamy
do Wieczernika, do
słów i gestów, które Jezus wykonał w Wieczerniku”.
Ostanie dwa lata
skupiały się na wyjaśnieniu tego jak wielkim darem jest Eucharystia, przypominały
o realnej
obecności
Boga pośród wiernych
w czasie Mszy Świętej,
jak również o jedności
i łączności sakramentów przez chrzest
i bierzmowanie do Eucharystii. Natomiast
w tym roku program duszpasterski kładzie
nacisk na to jak przeżywanie Eucharystii
powinno owocować w życiu chrześcijanina.
Tymi owocami, a za razem zadaniami wypływającymi z Eucharystii są przede
wszystkim: ofiara z siebie w komunii z całym Kościołem, upodobnienie się do Jezusa,
kształt służby chrześcijanina dla Kościoła
i świata oraz świętowanie niedzieli jako
dnia Pańskiego.
Tych zadań nikt nie jest w stanie zrealizować natychmiastowo. Do tego potrzeba
czasu i nakładu pracy oraz dobrej chęci.

Dlatego kolejny etap realizacji programu
duszpasterskiego nie stawia sobie za cel natychmiastowego uzdrowienia, ale dąży do
położenia dobrych fundamentów pod eucharystyczny styl życia. Chodzi o takie
uformowanie uczestników Eucharystii, aby
tajemnica w którą wierzą stała się siłą i motorem do działania i zmieniania swojego życia. Eucharystyczny styl życia: angażuje
ludzką rzeczywistość w codzienności, tzn.
że nasze słowa, myśli mają w Eucharystii
swoje miejsce i są w niej przeżywane; jest
miejscem spotkania z Bogiem, na które
wnosimy swoje całe życie; staje się sposobem nowego przeżywania okoliczności
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naszego życia (por. Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, nr 70n).

Ale dla kogo to wszystko?
Program jest skierowany do wszystkich ochrzczonych niezależnie od poziomu
wtajemniczenia chrześcijańskiego czy upodobań duchowych. Wachlarz możliwości
związanych z życiem eucharystycznym jest
bardzo szeroki. Od codziennej Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu,
przez formację w grupach parafialnych, aż
do podejmowania konkretnych działań, do
których zostajemy wezwani w eucharystycznym posłaniu. Ośrodkiem działania
jest przede wszystkim wspólnota parafialna,
dlatego należy podkreślać jej szczególną
wartość.
Program daje duże możliwości do
twórczego wykorzystania go w kazaniach,
katechezach i spotkaniach formacyjnych.
Należy jak najlepiej wykorzystać ten czas,
by mówić o ofierze Jezusa za każdego z nas,
o realnej obecności Jezusa podczas Mszy
Świętej. Myślę, że wiele ludzi nie czuje potrzeby uczęszczania na Eucharystię, ponieważ nie jest dla nich „atrakcyjna”. Moim
zdaniem to jest już zadanie dla księdza, aby
starać się o zachowanie wzniosłego

charakteru i piękna liturgii, bo na taką Mszę
ludzie chętniej przychodzą.
Nie pozostaje nic jak tylko mieć nadzieję, że program wraz ze wszystkimi pomocami zostanie dobrze wykorzystany
przez duszpasterzy i z Bożą pomocą przyniesie oczekiwane efekty.
kl. Wiktor Rękawiecki

Tekst opracowany na podstawie
„„Zeszytu teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na
rok 2021/2022”, a także informacji o programie duszpasterskim zawartej na stronie:
parafiatokarnia.pl
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Siostry „które zawsze były”
W ostanie wakacje siostry Pasjonistki
z domu znajdującego się na terenie naszego
Wyższego Seminarium Duchownego musiały na „jakiś czas” przenieść się do domu
na ulicy Henryka Sienkiewicza. Wszyscy
mamy nadzieję, że ten czas nie będzie trwał
w nieskończoność. Przecież siostry Pasjonistki były w seminarium od zawsze…

Na początku
Słowo „zawsze”
jest tutaj kluczowe, ponieważ nikt z żyjących
dzisiaj księży nie pamięta czasów, kiedy to
w seminarium nie było
sióstr
Pasjonistek.
Kiedy więc siostry przybyły do naszego seminarium?
W
tym
miejscu warto zacytować fragment kroniki
sióstr Pasjonistek. Pod
dniem 16 sierpnia 1925
r. jest długi opis

przybycia ich do seminarium: „Dzień 16
sierpnia 1925 r. upamiętnił się w historii naszego Zgromadzenia objęciem i poświęceniem mieszkań dla sióstr w Seminarium Duchownym. Zgromadzenie nie było jeszcze
tak liczne, aby posłać dostateczną liczbę
sióstr, które by objęły cały dział gospodarczy i kuchnię dla przewielebnych księży
profesorów, alumnów i uczniów gimnazjum
św. Stanisława Kostki. Rektorem był

Zdjęcie z kroniki sióstr, przedstawiające ogród seminaryjny w 1925 r.
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wówczas ksiądz Piotr Bromiński. Opiekę
duchowną i kierownictwo nad siostrami zostały powierzone od samego początku Ojcu
duchownemu Seminarium Księdzu profesorowi Leonowi Wetmańskiemu. Zyskał on
sobie miano Ojca także i wśród nas, bo
w rzeczywistości był nim istotnie”.
Z kroniki możemy dowiedzieć
się także jak wyglądało życie codzienne
sióstr w pierwszych latach ich posługi:
„Pracowało siedem sióstr przy pomocy kucharza p. Franciszka Gburczyka i kilka osób
służby świeckiej, codziennie przygotowywało całkowite wyżywienie dla dwudziestu
księży profesorów, 60 alumnów i przeszło
100 uczniów gimnazjum. Opiekę nad

pralnią i gospodarstwem domowym pełniła
zawsze pogodna i wesoła siostra Rozalia
Gąsiarz. Kuchnię dla alumnów i uczniów liceum powierzono siostrze przełożonej.
Ogrom pracy rozumiał Zarząd Zgromadzenia, trzy razy w tygodniu dwie siostry nowicjuszki wraz ze swoją mistrzynią, kiedy nie
miały lekcji i konferencji ascetycznych szły
w godzinach przedpołudniowych do seminarium pomagając swoim współsiostrom
w wszelkiego rodzaju pracach domowych”.
z tego opisu wyłania się obraz, które starsze
pokolenia dobre pamiętają – sióstr, które
wszystkie swoje siły poświęcały dla seminarium.

Siostry Pasjonistki pracujące w seminarium. 1964 r.
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Posługa w czasie wojny
Siostry
Pasjonistki
trwały również w seminarium, kiedy
go tutaj nie było, czyli od 8 grudnia
1939 roku do stycznia 1945 roku.
w kronice sióstr zachowały się również opisy wydarzeń z tamtych czasów. w pierwszych dniach wojny siostry wraz z księdzem Zalewskim
stworzyły drużynę sanitarną, która
opatrywała rannych w salach lekcyjnych obecnych Szkół Katolickich.
Siostry brały również udział

w gaszeniu pożaru, powstałego wskutek
strącenia samolotu.
Na początku wojny siostry jako
jedyne pozostały w budynkach seminarium,
dzięki ich kronice możemy poznać tragiczną
historię tamtych dni: „Księża profesorowie
i klerycy otrzymali rozkaz rozejścia się, nie
pozwolono ze sobą niczego zabrać. Siostry
oraz służba pracująca w Seminarium, jak
mogła ratowała rzeczy wysiedlonych
Księży, ale była to minimalna cząsteczka
w stosunku do ogromnej całości, jaką okupanci zabrali. Po wysiedleniu Księzy profesorów Niemcy zatrzymali siostry do pracy
w kuchni. Była to ciężka przymusowa
służba. Do akcji niszczenia książek,

świętych obrazów, krzyży używano Żydów.
Ci bali się chodzić jak mówili „po tych świętych miejscach” gdy spostrzegli siostrę po
kryjomu oddawali krzyże, książki, aby
gdziekolwiek je ukryto. w kościele poreformackim użądlili magazyn, a obrazy widniejące w ołtarzach całe postrzępiono kulami.
Wszystkie święte figury zostały potłuczone.
Jedyną piękną statuę M.B. Niepokalanej
uratowała siostra Wincenta, ubłagawszy oficera esesmanów chowała ją za klauzurę do
sióstr i do dziś przetrwała. Stosunek żołnierzy do Żydów był okropny, traktowano ich
jak nierozumne zwierzęta, bito bez najmniejszych powodów. Bardzo często esesmani ubierali się w szaty kościelne, ośmieszając katolickie nabożeństwa.
w ogrodzie
seminaryjnym
wśród pięknych kwiatów stała
śliczna figura M. Najśw. w żaden sposób nie mogli jej roztłuc, więc podłożyli minę. Według zeznania śp.. siostry Teodory Filipowicz, ów sprawca
tego okrutnego czynu nie
długo żył. Razu pewnego przyjechał konno na Antoniówkę,
jadąc polem koło Wisły, napotkał minę i wraz z koniem
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poniósł śmierć na miejscu. Współkoledzy
mówili: „Ubił Maryję, a Maryja jego”. Jeżeli chodzi o odnoszenie się żołnierzy do
sióstr, to było możliwie grzeczne. Jednak
praca ogromnie nerwowo wyczerpywała,
patrząc na wszystko, co się tam działo.
Kiedy żołnierze byli pijani, siostry uciekały,
gdzie, która mogła, porozumiewały się
oczyma, aby żadna nie została wśród rozpitego żołdaka.”.
Po wojnie siostry powróciły do
swoich zadań. z kroniki wyłania się obraz
sióstr, które „żyją” seminarium. Pod dniem
25 sierpnia 1964 roku, pojawia się informacja następującej treści: „W dniu 25 sierpnia

br. S. Bartłomieja Orzoł obejmuję pracę
u Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana
Wosińskiego.”.

Blisko sto lat służby
Historia naszego Seminarium
jest nieodłącznie związana z historią sióstr.
Prawie wszyscy księża w naszej diecezji
znali małym ciałem, lecz wielką duchem,
wspomnianą wcześniej siostrę Bartłomieję
Orzoł. Wiele pokoleń zapamiętało również
inne siostry, które pracowały w domu zakonnym zlokalizowanym przy seminarium.
Warto dołożyć wszelkich starań, aby siostry
powróciły do seminarium.
Rok 2025 zbliża się wielkimi
krokami. Data 16.08.2025
może być wielkim jubileuszem 100-lecia obecności
Sióstr Pasjonistek w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Warto dołożyć wszelkich starań, aby nie
był to rocznica świętowana
bez naszych sióstr.
dk. Karol Frankowski
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De ominium sanctorum
w płockim seminarium
Uroczystość Wszystkich Świętych najczęściej kojarzy się z czasem zadumy, wspominania swoich zmarłych bliskich, odwiedzaniem cmentarzy. Tak jest również i w seminarium, jednak u nas przychodzi jeszcze
jeden aspekt… a mianowicie, święta te
wiążą się z pierwszym wyjazdem do domu.
Ale nie jest to jedyna rzecz.

Przygotowania
W rodzinach najczęściej do tych
świąt trzeba się przygotować nie tylko duchowo, ale czego nie da się pominąć - fizycznie. Udajemy się na cmentarze, sprzątamy, ustawiamy znicze. Nie inaczej jest
w seminarium, gdzie klerycy udają się na
płockie cmentarze, aby przygotować groby
zmarłych kapłanów. w seminarium powstaje wielka tabela i mapa cmentarza,
gdzie zaznaczone są i powyznaczane grobowce do sprzątnięcia. i tak seminarzyści
w ostatnim tygodniu października szorują,
zamiatają, myją, ustawiają znicze i kwiaty

na grobach Kapituły Katedralnej, śp. bp.
Jana Wosińskiego czy innych kapłanów od
lat spoczywających na płockich cmentarzach.

Dom, ale nie tylko…
Oczywistym jest, że klerycy po tym
jak udają się do domu na uroczystość
Wszystkich Świętych, chcą jak najwięcej
czasu spędzić ze swoją rodziną, poodwiedzać znajomych i przyjaciół. Jednak nieodzownym elementem jest nabożeństwo różańcowe we własnej, rodzinnej parafii. Dla
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kursu trzeciego naszego seminarium, jest to również okazja, aby po
raz pierwszy pokazać się swoim
znajomym, parafianom w stroju duchownym (tak, należę do tego grona
). Ale też chcą w tej parafii być
również z innego powodu. w samą
uroczystość klerycy wstają wcześnie rano, szykują bardzo ciepłe
ubrania i jadą na cmentarze. Nie do
swojej parafii rodzinnej, ale tam,
gdzie seminarium ich skieruje. i tak
udają się np. do Przasnysza, niektórzy do Płocka albo innych miast w naszej
diecezji, gdzie biorą udział w Mszy Świętej,
procesji, a w między czasie spisują wypominki i zbierają ofiary na seminarium. Jest
to bardzo ciekawy moment, gdy można spotkać wielu ludzi, w różnym wieku, z różnymi poglądami, którzy czasem podchodzą,
żeby porozmawiać o tym, jak seminarium
wygląda, jak nam się w nim żyje.

Powrót
Powrót z domu oznacza najpierw
spotkanie w kleryckim gronie. Każdy opowiada, gdzie był, czego doświadczył, co słychać w domu. Jednak najważniejszym momentem jest Msza za zmarłych kapłanów,

biskupów, profesorów, pracowników, kleryków. Mszę Świętą poprzedzają wypominki odczytywane przez któregoś z Księży
Moderatorów. Często są to dla nas osoby
nieznane lub znane tylko ze słyszenia, jednak przynajmniej mi pokazują, jak wielu kapłanów przeszło przez nasze seminarium,
jak wielki pozostawiło dorobek po sobie,
kilku, kilkunastu pamiętam z seminaryjnych korytarzy, czy z płockich kościołów
i ulic.
Msza Święta jednak nie kończy naszej wspólnej modlitwy za zmarłych. Gdyż
od powrotu, aż do 8 listopada, czyli końca
dawnej oktawy Wszystkich Świętych, po
raz kolejny udajemy się na płockie
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cmentarze, tym razem już całą wspólnotą,
aby każdego dnia modlić się przy grobie
któregoś z kapłanów czy sióstr zakonnych
pracujących dawniej w seminarium.

Wspólnym różańcem wykorzystujemy łaskę jaką daje nam Kościół, aby poprzez modlitwę pomóc tym zmarłym zyskując dla
nich odpust zupełny.
Do tego właśnie drogi Czytelniku
chciałbym Cię zachęcić, abyś w ferworze
przygotowań, pomocy rodzicom, dziadkom,
nie zapomniał o zwykłej prostej modlitwie
za Twoich bliskich zmarłych. Może warto
także odwiedzić tych, o których już nikt nie
pamięta i tam chwilkę przystanąć i zmówić
choć jedno, proste Zdrowaś Maryjo…?
kl. Paweł Klicki
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