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POWIEW WIOSNY  
CZASOPISMO KLERYKÓW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU 

Kwiecień – cechowało u nas nadejście wiosny  

(wiosna zaczyna się u alumna, gdy nadchodzi Wielkanoc)  

i rozkwit czytelnictwa. 

„Sursum Corda”  
styczeń-czerwiec 1939 r. 
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K 
iedy nadeszły dni pełne słońca, klerycy 

zaczęli grać w piłkę nożną na boisku, a 

nowi lektorzy i akolici zaczęli z radością 

pełnić swoją posługę, to czas na nowy numer na-

szego czasopisma! Powiemy dosyć sporo o róż-

nych wspólnotach – Rycerzach Jana Pawła II, 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i przypa-

rafialnych grupach młodzieżowych. Uchylimy 

rąbka tajemnicy z aktywności kleryków w me-

diach oraz w katedrze płockiej. Do naszego cza-

sopisma wraca również – nieobecne przez lata – 

kalendarium, gdzie przypomnimy najważniejsze 

wydarzenia w seminarium w ostatnim czasie. Kil-

ka słów o sobie i o swoim urzędzie powie nowo 

wybrany dziekan klerycki – Piotr Stann. Na koń-

cu bardzo refleksyjny artykuł o Procesie Franza 

Kafki i wojnie rosyjsko-ukraińskiej.  

 Ten numer jest dla nas bardzo ważny. Roz-

szerzamy naszą działalność w świecie wirtualnym. 

Na stronie naszego seminarium, w zakładce Sur-

sum Corda (https://www.wsd-plock.pl/sursum-

corda)  będzie można śledzić wszystkie nasze ar-

tykuły w nowej odsłonie graficznej i planujemy 

dodatkowo zamieszczać materiały ekskluzywne, 

których papier i format PDF nie jest w stanie 

przyjąć.  

 Mamy nadzieję, że Sursum Corda. Powiew wio-

sny zainteresuje Czytelników i sprawi, że z niecier-

pliwością będą oczekiwać kolejnego numeru.  

 Dobrej lektury! 

Spis treści 

 Jakub Ciesielski    Duch rycerstwa nie ginie     /3 

 Karol Wernik   «Opus magnum et pulchrum»,  

      czyli Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  /6 

 Piotr Jurczyński    Młode oblicze Kościoła       /11 

 Sebastian Szymański  Czarny Punkt Widzenia       /14 

 Cezary Jasiński    Procedamus!         /16 

 Szymon Kuczyński   Kalendarium         /19 

 Piotr Stann    Dziekan to ja. Wywiad      /21 

 Piotr Jurczyński    Świat Kafkowski w XXI wieku –  

      – między niesprawiedliwością a nadzieją  /24 

Drodzy Czytelnicy! 
Piotr Jurczyński 
Redaktor naczelny 

Redakcja żywi nadzieję, że przynajmniej 

jedna osoba dotrze do ostatniego artykułu 

w aktualnym numerze. Ostatnio miał  

z tym problem nawet naczelny, co widać 

na załączonym obrazku. 

https://www.wsdplock.pl/sursum-corda
https://www.wsdplock.pl/sursum-corda
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 HISTORIA I CEL  

Z 
akon rycerzy Świętego 

Jana Pawła II powstał  

w styczniu 2011 roku, 

jako wotum wdzięczności za 

beatyfikację wielkiego Papieża 

Polaka. Kilku odważnych męż-

czyzn w podziemiach Katedry 

Warszawsko-Praskiej zawiązało 

pierwszą wspólnotę zrzeszającą 

rycerzy Jana Pawła II. Ówcze-

sny proboszcz katedry, ks. Ma-

rek Solarczyk, dziś biskup ra-

domski, przyjął od nich ślubo-

wanie. Pierwszą komandorię 

natomiast powołał abp Henryk 

Hoser, stając się niejako ojcem 

kreatorem rycerzy, którzy wyra-

żali swoją chęć służenia Bogu, 

Kościołowi i Ojczyźnie u boku 

św. Jana Pawła II. Ci mężczyźni 

mają poczucie stawania w obro-

nie chrześcijańskich wartości, 

chcą pomagać słabszym i po-

trzebującym. Ich głównym ce-

lem jest poznawać, zgłębiać  

i propagować nauczanie Papie-

ża Polaka. „Bycie rycerzem to 

nie tylko dążenie do świętości 

własnej i wszystkich wokół sie-

bie, ale też wsparcie dla ducho-

wieństwa oraz pielęgnowanie 

patriotyzmu i miłości do ojczy-

zny. Poza tym, tak po ludzku, 

są dla siebie wsparciem. Jeśli 

komuś coś się dzieje, może li-

czyć na pomoc innych rycerzy, 

poczynając od prostych co-

dziennych rzeczy, po sytuacje 

trudne, gdy ktoś choruje, szuka 

pracy, ma kłopoty finansowe. 

Jeśli to tylko możliwe, pomaga-

my sobie nawzajem” - dzieli się 

Janusz Paczkowski, prowincjał 

Polski.  

 W diecezji płockiej ryce-

rze pojawili się w 2019 roku. 

Historia tego zgromadzenia 

rozpoczęła się od Glinojecka. 

„Widziałem, jak wielu męż-

czyzn przychodziło do parafii 

na dodatkowe nabożeństwa 

i spotkania, a więc mieli jakąś 

głębszą potrzebę duchową. Za-

stanawiałem się, czy możemy 

coś razem zrobić. W ten sposób 

powoli rodziła się grupa modli-

tewna, apostolska i papieska” – 

dzieli się Artur Wiśniewski, ry-

cerz z tamtejszej chorągwi. Na 

chwilę obecną diecezja płocka 

liczy 18 chorągwi, co stanowi 

160 rycerzy i 6 kadetów, czyli 

dzieci, które w przyszłości chcą 

zostać rycerzami.  

 

 STRUKTURA  

 Struktura zakonu jest hie-

rarchiczna i opiera się na  

4 szczeblach zarządzenia: świa-

towym, krajowym, diecezjalnym 

i parafialnym. Podstawową jed-

nostką zakonu jest chorągiew, 

która powstaje w parafii, gdzie 

rycerze chcą działać i zawiązać 

wspólnotę. Na czele chorągwi 

stoi wielki rycerz – „kapitan 

drużyny”, który trzyma pieczę 

nad działalnością wspólnoty. 

Chorągiew może utworzyć co 

najmniej 6 braci przy akceptacji 

proboszcza miejsca, który  

z urzędu będzie pełnił funkcje 

kapelana lub wyznaczy innego 

księdza do pełnienia tej roli. 

Myślisz, że rycerstwo umarło  

wraz z końcem średniowiecza? 

Nic bardziej mylnego. Dowodem 

na to są „panowie w czarnych 

płaszczach”, których współcześnie 

możemy dostrzec w kościołach  

i na ulicach. 

Duch  
rycerstwa 
nie ginie 
Jakub Ciesielski 

Fot. Gość Płocki. 
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Członkowie chorągwi wybierają 

spośród siebie tzw. „oficerów” 

będących władzą wykonawczą 

chorągwi.  

 Wyższymi jednostkami 

organizacyjnymi są komandorie. 

W jej skład wchodzą wszystkie 

chorągwie działające na terenie 

diecezji a na jej czele stoi wybra-

ny na 3-letnią kadencję koman-

dor, który koordynuje działania 

rycerstwa w diecezji.  

 Wszystkie komandorie 

scala prowincja krajowa, która 

organizuje życie zakonu na tere-

nie danego kraju. Na jej czele 

stoi prowincjał, wybierany przez 

komandorów na 4-letnią kaden-

cję. Zakon liczy 5 prowincji. 

Wkrótce ma zostać powołana 

nowa prowincja na Filipinach.  

 Na czele całej struktury 

stoi generał Zakonu. Nadaje on 

zakonowi kierunki działania 

oraz je koordynuje.  

  

 FORMACJA  

 Każdy rycerz stawia sobie 

za wzór osobę Świętego Jana 

Pawła II, który swoim świadec-

twem pokazywał, jak harmonij-

nie można łączyć męskość  

i świętość. Dla określenia po-

ziomu formacji i zaangażowa-

nia rycerza w pracy na rzecz 

zakonu ustanowiono stopnie 

rycerskie. Stopień odznacza się 

wpinką umieszczoną na pekto-

rale. Pierwszym stopniem jest 

wiara - jest to okres na zgłębia-

nie swojego życia religijnego 

przez szczególne umiłowanie 

modlitwy różańcowej. Drugim 

stopniem jest miłosierdzie. Je-

go istotą jest uczestnictwo  

w rycerskich akcjach miłosier-

dzia, zachęcenie jednego kan-

dydata, który dołączy do zako-

nu a także szczególne umiło-

wanie Koronki do Bożego Mi-

łosierdzia. Trzecim stopniem 

jest solidarność, której istotą 

jest uczestnictwo w akcjach na 

rzecz Kościoła, wspieranie ma-

terialne osób potrzebujących  

i częste nawiedzanie Najświęt-

szego Sakramentu. Czwarty 

stopień – patriotyzm, przejawia 

się w krzewieniu w społeczeń-

stwie miłości do ojczyzny, 

szczególne przywiązaniu do 

znaków i barw narodowych 

oraz uczestnictwo w akcjach  

o charakterze patriotycznym. 

Rycerz IV stopnia posiada przy-

wilej noszenia Ryngrafu z wize-

runkiem Matki Bożej, którą Ry-

cerz wybiera sobie jako Het-

mankę w wizerunku, który jest 

mu najbliższy. 

 Raz w miesiącu w każdej 

chorągwi odbywa się spotkanie 

formacyjne, które rozpoczyna 

się modlitwą i śpiewem hymnu 

Polskiego. Następnie, bracia 

omawiają sprawy bieżące, czyta-

ją i omawiają lekturę patronalną 

(fragment z twórczości św. Jana 

Pawła II). Na koniec odmawiają 

dziesiątek różańca i otrzymują 

błogosławieństwo kapelana.  

 Co roku w październiku 

bracia rycerze pielgrzymują do 

grobu swojego patrona w Rzy-

mie. Ponadto spotykają się na 

Jasnej Górze, na rycerskim spo-

tkaniu oraz uczestniczą w majo-

wej pielgrzymce mężczyzn do 

Matki Bożej Piekarskiej. Są też 

głównymi organizatorami Mar-

szu Życia w Warszawie. 

 Dwa razy do roku odby-

wają się ogólnopolskie rekolek-

cje rycerskie. Zazwyczaj odby-

wały się w Krakowie. Warto za-

znaczyć, że w tym roku rekolek-

cje wielkopostne odbyły się  

w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-

żego w Płocku.  

 

 VIVAT IESUS!  

 Kilka razy uczestniczyłem 

w erygowaniu nowych chorągwi 

w naszej diecezji. Jednak szcze-

Fot. Gość Płocki. 



 SURSUM CORDA                                                                                     1/2022 

 

5 

gólnie przeżyłem to, gdy rycerze 

Jana Pawła II przyjechali do 

mojej parafii pw. Chrystusa 

Zbawiciela w Przasnyszu. Przy-

byli najpierw na promocję,  

a później na zawiązanie wspól-

noty. Już od samego początku 

byłem zachwycony tą wspólno-

tą. Imponowały mi braterskie 

więzi, jakie były wyczuwalne 

między członkami zakonu. Każ-

dy we wspólnocie czuł się swo-

bodnie, ale odpowiedzialnie wy-

konywał swoje zadania. Z relacji 

współbraci dowiedziałem się, że 

ich domeną jest gotowość do 

poświęceń, odejście od wła-

snych korzyści, bezinteresowna 

pomoc w parafii czy uczestnic-

two w akcjach charytatywnych. 

To jeszcze bardziej zachęciło 

mnie do wstąpienia. 

 Tak się stało, że 13 lipca 

2020 roku wraz z 9 braćmi do-

łączyłem do tej wspólnoty. Z tej 

okazji do parafii zjechali się 

okoliczni rycerze z księdzem 

kapelanem. Niepowtarzalny był 

widok kilkudziesięciu mężczyzn 

ubranych w czarne płaszcze  

z herbem Świętego patrona na 

piersi. Oszałamiający był śpiew 

Bogurodzicy na wejście. Zmie-

nia się obraz Kościoła, gdy wi-

dzi się tylu mężczyzn, którzy 

dobrowolnie chcą angażować 

się w życie Kościoła i poczuwa-

ją pragnienie formowania swoje-

go męskiego serca przez nau-

czanie Papieża Jana Pawła II. 

Imponuje to, że nie boją się oni 

stać przy ołtarzu, nie wstydzą 

się chwycić za różaniec, otwo-

rzyć Pismo Święte i spędzić czas 

na adoracji. Chcą umacniać 

swoją wiarę, rozwijać swoją 

duchowość we wspólnocie. Co 

miesiąc spotykają się i rozma-

wiają o Bogu, o wierze. Łączy 

nas wspólny cel - dążenie do 

świętości. Jest nam dany wzór 

do naśladowania. Papież, który 

miał otwarte ręce, szczodre 

serce i hardego ducha. Jego 

przesłanie – „nie lękajcie się” 

szczególnie nam przyświeca. 

 Po homilii odbyła się ce-

remonia zaprzysiężenia nas na 

rycerzy. Klęcząc przed ołta-

rzem zobowiązaliśmy się być 

wiernymi Bogu, Ojcu Święte-

mu i Ojczyźnie. Wyraziliśmy 

chęć zgłębiania nauczania Jana 

Pawła II i życia według tych 

zasad. Na znak przynależności 

do zakonu przyodzialiśmy 

mantulę płaszcz z wyszytym 

herbem papieża. Otrzymaliśmy 

różaniec,  który według 

„średniowiecznej tradycji jest 

mieczem do walki ze złem”.  

 Od tamtej chwili zaczęła 

się piękna historia, która trwa 

do dziś. Jestem wdzięczny Panu 

Bogu za to, że dołączyłem do 

tej wspólnoty i w niej mogę na-

dal kształtować swoje młode 

serce. Dzięki tej wspólnocie 

miałem okazję lepiej poznać 

dziedzictwo Wielkiego Papieża 

Polaka, mogłem jeszcze bardziej 

się do niego zbliżyć, stając się 

niejako jego „żywym pomni-

kiem pamięci”. Jestem głęboko 

przekonany, że nasz święty pa-

tron co dzień za nami oręduje i 

wyprasza u Boga potrzebne ła-

ski zakonowi.  

Vivat Iesus – Totus Tuus! 

Maryjna naszywka. 

Rycerze JPII na terenie płockiego  

seminarium. Fot. Rafael Dominik. 
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J est rok 1999, ciepłe podmu-

chy wrześniowego wiatru 

przynoszą wieści o nieu-

chronnie zbliżającej się jesieni. 

W pewien piątek przychodzi na 

świat skromny autor tego arty-

kułu. Ale… na ten temat może 

kiedy indziej. 

 3 miesiące wcześniej. Do 

Polski przyjeżdża Ojciec Święty 

Jan Paweł II, odbywając swoją 

najdłuższą podróż apostolską 

do Ojczyzny. W ciągu 13 czerw-

cowych dni odwiedza 22 miasta 

i 3 wioski. Cały kraj zaangażo-

wany w jak najlepsze przyjęcie 

następcy świętego Piotra działa 

w ferworze i chce po raz ósmy 

gościć wielkiego Rodaka. Tak-

że Polski Episkopat wsłuchuje 

się w słowa Sługi Sług Bożych, 

który tak jak 20 lat wcześniej, 

woła: „Niech zstąpi Duch 

Twój…”. 

 Organizacja papieskiej 

pielgrzymki do Ojczyzny to 

niemałe przedsięwzięcie. Nale-

żało wpierw zebrać odpowied-

nią ilość środków, aby zwyczaj-

nie mieć za co je przygotować. 

Szczęśliwie się to udało, a na-

wet – i tu następuje kluczowe 

wydarzenie – część pieniędzy 

nie została wykorzystana. Po 

zakończeniu podróży apostol-

skiej do Polski, zastanawiano 

się, na jaki słuszny i godziwy 

«Opus magnum et 
pulchrum», czyli  
Fundacja „Dzieło  
Nowego Tysiąclecia”  
Karol Wernik 

cel warto byłoby je przeznaczyć. 

Komisja „sponsoringowa” piel-

grzymki zdecydowała o przeka-

zaniu 700 tys. złotych na sty-

pendia dla młodych, którzy chcą 

się kształcić, ale ze względu na 

sytuację finansową i zamieszka-

nie w małych miejscowościach, 

mają te możliwości ograniczone. 

Idea postawienia na młodzież, 

która jest przyszłością Kościoła, 

spotkała się z powszechną apro-

batą wśród kościelnych władz, 

zwłaszcza wobec wizji trzeciego 

tysiąclecia, które stało otworem, 

rozpoczynając nowy rozdział  

w dziejach ludzkości. Trzeba 

było zainwestować w tych, któ-

rzy tworzyć będą Kościół i Oj-

czyznę w nowych czasach. 

 Jest rok 2000, tertio millen-

nio adveniente… Wraz z nadcho-

dzącym nowym tysiącleciem, 15 

czerwca powołana zostaje do 

istnienia Fundacja „Dzieło No-

wego Tysiąclecia”. Z inicjatywy 

Sekretariatu Konferencji Epi-

skopatu Polski organizacja staje 

się odpowiedzią Kościoła Pol-

skiego na słowa Ojca Świętego 

skierowane do rodaków pod-

czas pamiętnej pielgrzymki roku 

1999. Docelowo ma być ona 

wyrazem wdzięczności dla Pa-

pieża Polaka za jego posługę na 

rzecz Kościoła i Ojczyzny. 

Słowa, które były przyczynkiem 

do powstania fundacji, nawiązy-

wały do otwartości na potrzeby 

drugiego człowieka, do usłysze-

nia „krzyku i wołania bied-

nych”, oraz podkreślały rolę 

młodzieży w nowym tysiącleciu. 

Podczas pozdrowienia na za-

kończenie Mszy Świętej w Byd-

Obóz stypendystów-uczniów,  

Białystok 2017 r. Fot. FDNT. 
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goszczy – 7 czerwca – Ojciec 

Święty powiedział: „Najdroższa 

młodzieży: My wam wierzymy, 

my wam ufamy, my was kocha-

my i błogosławimy na nowe ty-

siąclecie wiary.” Z perspektywy 

czasu wiemy, że największy 

wpływ na ludzi Kościoła, którzy 

podjęli się utworzenia Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

miały słowa Jana Pawła II  

z 8 czerwca, wygłoszone w Eł-

ku. Mówił on wtedy o przeja-

wach nędzy, „które muszą 

wstrząsnąć sumieniami chrześci-

jan i przypomnieć im o pilnym 

obowiązku przeciwdziałania. 

[…] Nie chodzi tu tylko o prze-

lotne uczucie, o jakąś doraźną 

akcję, ale o rzeczywistą i trwałą 

wolę działania na rzecz dobra 

ludzi będących w potrzebie  

i pozbawionych niejednokrotnie 

nadziei na lepszą przyszłość.” 

Wtedy, na zakończenie spotka-

nia z wiernymi, Ojciec Święty 

pozdrowił młodzież, życząc im 

odwagi oraz przypominając, że 

przyszłość należy do nich. 

 Celem powołanej fundacji 

jest upamiętnianie pontyfikatu 

Jana Pawła II przez promowa-

nie jego nauczania oraz realizo-

wanie konkretnych przedsię-

wzięć społecznych, zwłaszcza w 

zakresie edukacji i kultury. Tak 

więc, nieustannie, już od 2001 

roku, w niedzielę poprzedzającą 

rocznicę wyboru kard. Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową ob-

chodzony jest rokrocznie Dzień 

Papieski – „święto” fundacji. 

Jest to wielka uroczystość, któ-

rej towarzyszy zbiórka kościelna 

oraz publiczna na fundusz sty-

pendialny dla młodzieży. Pier-

wsza zbiórka pn. „Dzielmy się 

miłością” przyniosła ok. 2,3 

mln złotych, co wydatnie roz-

szerzyło realizowany przez 

fundację program stypendialny. 

Z okazji Dnia Papieskiego or-

ganizowane są również inne 

wydarzenia – konferencje nau-

kowe, biegi papieskie, koncer-

ty, miasteczka rodzinne  

z atrakcjami dla dzieci – sło-

wem wszystko, do czego zdol-

ni są stypendyści Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

a co promuje nauczanie papie-

ża Polaka. 

 Jest rok 2001. Oprócz  

I Dnia Papieskiego, fundacja 

organizuje pierwszy w historii 

obóz formacyjno-integracyjny, 

jako realizację swojego celu: 

oprócz pomocy materialnej  

w postaci stypendiów, organi-

zacja „papieska” daje również 

konkretną duchową formację 

roczną, której centrum i zwień-

czeniem w danym roku są wła-

śnie obozy. Ówczesny odbył 

się w pięciu miastach. Stypen-

dia otrzymywało wtedy 500 

młodych ludzi z 5 diecezji. 

 Jest 2007 rok. Zmieniona 

formuła powoduje przeorgani-

zowanie obozu i podzielenie go 

na dwa: dla uczniów gimnazjów 

i szkół średnich oraz dla studen-

tów. Rok później zorganizowa-

no jeszcze jeden obóz – dla ma-

turzystów. Od tej pory każdego 

roku w okresie wakacyjnym or-

ganizowane są trzy obozy dla 

około 2300 stypendystów z ca-

łej Polski. 

 Wakacyjne obozy forma-

cyjno-integracyjne są nieodłącz-

nym elementem programu sty-

pendialnego. Dla uczniów odby-

wają się one w dużych ośrod-

kach miejskich – jako przygoto-

wanie do życia w mieście pod-

czas studiów. Na obozy dla stu-

dentów przeznaczone są z kolei 

mniejsze miejscowości, gdyż ma 

być to dla nich czas nie tylko 

formacji duchowej i integracji, 

ale i wypoczynku. Obozy dla 

maturzystów mają specjalny 

charakter – abiturienci spotykają 

się ostatnimi laty w Bieszcza-

dach. Dzięki tym spotkaniom 

Obóz stypendystów-uczniów,  

Białystok 2017 r. Fot. FDNT. 
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mają oni okazję poznać swoich 

rówieśników, z którymi będą 

uczyć się w nowym roku akade-

mickim w jednym mieście. 

Dzięki tym właśnie obozom na-

wiązują się między stypendysta-

mi wyjątkowo silne przyjaźnie, 

trwające przez lata. 

 Doświadczenie obozu dla 

stypendystów-uczniów „od kuch-

ni” to wielkie wyzwanie logi-

styczne. Miałem okazję brać 

udział w takich obozach, naj-

pierw jako uczeń, potem także 

jako student, pełniąc funkcję 

wolontariusza – wychowawcy 

małej grupy uczestników. Tak 

naprawdę przygotowania do ob-

ozów wakacyjnych w następ-

nym roku, rozpoczynają się już 

około 2 tygodnie po zakończe-

niu takich spotkań w roku bie-

żącym. Na początku zarząd fun-

dacji wraz z jej radą (której 

przewodniczy kardynał Kazi-

mierz Nycz) podejmują kontakt 

z przedstawicielami tzw. Miast 

Papieskich – tych, które odwie-

dził za swojego pontyfikatu Jan 

Paweł II. Kiedy nieco skompli-

kowany proces wyboru miast 

dobiegnie końca, rozpoczynają 

się przygotowania szczegóło-

we. Organizacja obozu w da-

nym miejscu jest doskonałą 

promocją nie tylko dla samego 

miasta, ale i dla regionu, który 

może pokazać swoje walory  

i zaszczepić w stypendystach 

miłość do niego. W styczniu 

bądź lutym odbywa się konfe-

rencja prasowa, na której zo-

stają oficjalnie podane do wia-

domości miejsca obozów  

w danym roku. W bieżącym, 

uczniów gościć będzie Radom, 

natomiast studentów – Elbląg. 

Po ogłoszeniu miejsc obozów 

stypendystów, następuje po-

szukiwanie wolontariuszy. Re-

krutuje się ich najpierw spo-

śród studentów należących do 

fundacji, ale także i z grona ich 

znajomych, znajomych znajo-

mych… jednym słowem – 

wszystkich sympatyzujących  

z FDNT. Wspomóc może każ-

dy, gdyż poszukiwani są wo-

lontariusze medyczni, muzycz-

ni, logistyczni, wychowawcy, 

klerycy, księża, siostry zakonne  

i inni. 

 Kiedy przychodzi już do 

rozpoczęcia obozu, następuje 

poruszenie, gdyż z całej Polski, 

do jednego miasta, pociągami 

czy autobusami zjeżdża około 

1500 osób. Ludzie z miast, któ-

re już nas kiedyś gościły, mówią 

że zalewa ich wtedy „fala żół-

tych koszulek”. Dzięki temu 

właśnie jesteśmy w sposób ze-

wnętrzny rozpoznawani: uczest-

nicy obozu noszą żółte koszul-

ki, których kolor wziął się od 

barwy flagi papieskiej, a kon-

kretniej również od naszego 

żółto-niebieskiego logo. Ko-

szulki w tym drugim kolorze 

noszą wychowawcy – jesteśmy 

wtedy lepiej rozpoznawalni. 

Podczas obozu jesteśmy uloko-

wani w czterech bądź pięciu 

szkołach (lub akademikach). 

Tam mamy miejsce posiłków 

oraz noclegu. Do naszej dyspo-

zycji jest darmowa komunikacja 

miejska – przejazdy nią kilka 

razy dziennie przez 10 dni są 

okazją do rozmowy z mieszkań-

cami danego miasta najpierw na 

tematy fundacji, tego kim jeste-

śmy i co robimy, ale potem tak-

że na tematy leżące w głębi du-

szy człowieka – to doskonała 

okazja do ewangelizacji, ale i do 

dawania świadectwa. 

 Obóz ma charakter reko-

lekcyjny albo pół-rekolekcyjny. 

Pierwsza część każdego dnia 

przeznaczona jest na rozważa-

nie fragmentu nauczania św. 

Jana Pawła II według tematyki, 

którą podejmujemy na obozie. 

Obóz stypendystów-uczniów,  

Białystok 2017 r. Fot. FDNT. 
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W planie są również grupy dzie-

lenia, konferencje i oczywiście 

Msza święta. W ramach strawy 

duchowej nie brakuje nigdy ad-

oracji Najświętszego Sakramen-

tu czy wspólnej modlitwy Jutrz-

nią bądź Kompletą. Druga po-

łowa dnia poświęcana jest z re-

guły zwiedzaniu okolicy. Nie 

brakuje kontaktu z przyrodą 

(wyjść w góry, nad wodę, do 

lasu), gier, zabaw czy dyskotek. 

Jednak czas na obozie spożyt-

kowany jest także na poznanie 

uczelni, które znajdują się w da-

nym mieście – dzięki temu lu-

dzie, którzy za kilka lat będą 

studiować, mogą lepiej rozeznać 

i zobaczyć na własne oczy miej-

sca, gdzie mogą podjąć dalsze 

kształcenie. Na każdym z obo-

zów jest również miejsce na za-

wiązywanie oraz zacieśnianie 

relacji przyjacielskich. Spośród 

nich wyłaniają się również mał-

żeństwa – tylko w minionym 

roku kalendarzowym sam pre-

zes fundacji, ks. Dariusz Ko-

walczyk, pobłogosławił kilka 

związków, w których zarówno 

żona, jak i mąż, wywodzą się  

z naszej organizacji. Nie spo-

sób nie wspomnieć również  

o innej pięknej tradycji – na 

obozie dla uczniów mają miej-

sce prymicje. Księża neopre-

zbiterzy, którzy są absolwenta-

mi fundacji sprawują uroczyste 

Eucharystie dla swoich młod-

szych kolegów i koleżanek. Ta-

ką mszę świętą sprawował  

w 2017 roku absolwent funda-

cji, ks. Teodor Sawielewicz, 

znany obecnie z prowadzenia 

internetowego duszpasterstwa 

„Teobańkologia”. Obecnie ma-

my także ośmiu kleryków obję-

tych programem stypendial-

nym FDNT. Na zakończenie 

każdego obozu młodszych sty-

pendystów ma miejsce koncert, 

otwarty dla wszystkich zaintere-

sowanych, najczęściej organizo-

wany w głównym miejscu  

w mieście (rynek, amfiteatr). To 

wspaniałe zwieńczenie wspólne-

go czasu, a także sposób na od-

wdzięczenie się burmistrzom  

i prezydentom Miast Papieskich 

za zaproszenie. 

 Jako podsumowanie obo-

zów, w jeden dzień w roku od-

bywa się zjazd włodarzy Miast 

Papieskich, podczas którego 

przekazywane są wyrazy 

wdzięczności dla samorządów 

za objęcie patronatu nad Dnia-

mi Papieskimi, organizację  

okolicznościowych wydarzeń  

i wspieranie kampanii społecz-

nych. 

 „Żywy pomnik Jana Pawła 

II” zakłada także permanentną 

formację na każdym etapie nau-

ki stypendysty. Uczniom propo-

nowana jest obecnie forma co-

Obóz stypendystów-studentów,  

Warszawa 2021 r. Fot. FDNT. 
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tygodniowych rozważań złożo-

nych z tekstów wypowiedzia-

nych bądź napisanych przez na-

szego świętego Patrona, cyklicz-

ne Q&A (pytania i odpowiedzi), 

trzy spotkania rocznie w małych 

grupach na platformie Zoom 

(niezależnie od rozwoju epide-

mii) oraz rokrocznie (lub czę-

ściej) zjazd diecezjalny. Studenci 

formują się na podobnych zasa-

dach, z tą różnicą, że spotykają 

się oni częściej – kilka razy  

w miesiącu – we wspólnotach 

akademickich. W ramach for-

macji ludzkiej funkcjonują rów-

nież „wymiany studenckie” mię-

dzy miastami, w których obecni 

są stypendyści-studenci. Zwie-

dzanie z darmowym noclegiem? 

Nie ma problemu! Darmowy 

nocleg dla stypendysty, jeśli już 

o nim mowa, znajdzie się w każ-

dym zakątku Polski (i nie tyl-

ko!), kiedy zajdzie taka potrze-

ba. Stwarzają tę możliwość licz-

ne znajomości i otwarte hory-

zonty, które sprawiają, że ża-

den region nie jest „obcy”, 

gdyż są tam „nasi”. 

 Fundacja oprócz organi-

zacji obozów, zajmuje się rów-

nież przyznawaniem prestiżo-

wych nagród katolickich TO-

TUS, które są corocznie wrę-

czane podczas uroczystej Gali 

na Zamku Królewskim w War-

szawie. Na przestrzeni ostat-

nich dwudziestu lat FDNT or-

ganizowała również konkursy, 

w których nagrodą były indek-

sy na studia dziennikarskie 

bądź prawnicze.  

 Wspólnota fundacji nie 

zapomina również o absolwen-

tach programu stypendialnego: 

mają oni bowiem także swoją 

organizację – Stowarzyszenie 

Absolwentów „Dzieło”, w któ-

rej mogą dalej się formować  

i spotykać już po zakończeniu 

formalnej przygody z FDNT. 

Właśnie z inicjatywy absolwen-

tów od siedmiu lat funkcjonuje 

Przedszkole „Lolek” oraz Punkt 

Opieki Dziennej dla dzieci. Do 

dodatkowych grup, które wywo-

dzą się z fundacji, należą Chór i 

Orkiestra FDNT (złożone w 

głównej mierze ze stypendy-

stów) oraz zespół muzyczny 

„Tylko Ty” (tworzą go absol-

wenci). Fundacji swoje istnienie 

zawdzięcza także inna tego typu 

organizacja – „Dzieło na Misji”, 

która zajmuje się animacją mi-

syjną w Polsce oraz ewangeliza-

cją podczas wyjazdów misyj-

nych. 

 Aktualnie Fundacja „Dzie-

ło Nowego Tysiąclecia” obej-

muje programem stypendialnym 

około 2000 uczniów szkół pod-

stawowych, średnich i wyższych 

z całej Polski. Poszerza ona tak-

że program o młodzież polskie-

go pochodzenia z Brazylii, Ar-

gentyny, Mołdawii, Grecji, 

Ukrainy, Rosji, Uzbekistanu  

i Kazachstanu. Możliwości dal-

szego kształcenia, podjęcie stu-

diów (także zagranicznych), roz-

poczęcie własnej działalności  

i wiele innych przedsięwzięć, nie 

byłyby możliwe dla tysięcy mło-

dych Polaków, gdyby nie Fun-

dacja „Dzieło Nowego Tysiącle-

cia”, która pewnego dnia szczę-

śliwie „zastąpiła im drogę”  

i zmieniła bieg życia. 

 Jest rok 2022. Kolejny rok 

życia skromnego autora tego 

artykułu, 23. rok istnienia  

fundacji, z którą spotkanie  

nastąpiło 5 lat temu. Boże,  

dzięki za pontyfikat Rodaka. 

Dzięki za FDNT.  

Dzięki za życie.  

Dzięki…  
[Jak łatwo zauważyć, autor artykułu jest bardzo lubianym animatorem – red. nacz.]. 
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 SMS-owy SPAM 

L 
istopad 2021 r. Dwie 

przedstawicielki diece-

zjalnej Oazy zapraszają 

członków innych wspólnot 

młodzieżowych do czynnego 

zaangażowania się w akcję 

„Paczkomat Adwentowy”. To 

chyba pierwsza taka inicjatywa 

w formie wiadomości SMS, od 

młodzieży i dla młodzieży. Idea 

jest prosta – osoby, które zapi-

szą się do akcji będą modliły się 

w pewnej intencji (podanej 

przez inną, nieznajomą osobę), 

która będzie przypominana wła-

śnie w formie SMS. Tym przy-

pomnieniom będą towarzyszyły 

różne ciekawostki: piosenki, 

wartościowe konferencje, klipy 

– wszystko to, co może sprzyjać 

przeżywaniu adwentu. Rezultat? 

Pięć zaangażowanych wspólnot 

(Oaza, Wojsko Gedeona, KSM, 

Laboratorium Wiary i Semina-

rium) w tworzenie treści. Około 

pięćdziesięciu odbiorców, z któ-

rych ponad 90% chciałoby 

wziąć udział ponownie w po-

dobnej akcji (według ankiety, 

którą uczestnicy otrzymali na 

zakończenie). Wiele podzięko-

wań za np. ubogacenie dwóch 

kwarantann w czyimś życiu. 

Warto było.  

Młode 
oblicze 
Kościoła 
Piotr Jurczyński 

Niejednokrotnie słyszałem powiedzenie, że współczesnej młodzieży  

w głowach się poprzewracało. W różnych kwestiach. Pewnie czasem  

jest to słuszne spostrzeżenie, niekiedy jednak nie jest ono prawdą.  

Przecież nie da się nie zauważyć grup młodych osób, gdzieś wokół nas,  

kierujących się katolickimi wartościami. Tacy młodzi ludzie  

są przyszłością Kościoła. Możemy być z nich dumni. 

 JEDNOŚĆ  

 W RÓŻNORODNOŚCI 

 To jeden z przykładów 

współpracy różnych grup mło-

dzieżowych. Oczywistym fak-

tem jest wyjątkowy charakter 

każdej z nich. O osobiste do-

świadczenia związane z własną 

wspólnotą zapytałem moich 

znajomych – ich wypowiedzi 

na kolejnych stronach. 

*** 

 Trudno cokolwiek doda-

wać do poniższych świadectw. 

Dla nas (jak Pan Bóg da – przy-

szłych duszpasterzy) to oznaka, 

że mimo współczesnej kultury 

ateizmu bądź agnostycyzmu, 

kiedy – chciałoby się rzec – dla 

sporej grupy młodych ludzi, 

wyższe cele kończą się na pew-

nej liczbie obserwujących na 

Instagramie, młodzież można 

ukierunkować na Boga i spro-

wadzić do Kościoła. Jednak 

trzeba umieć ją odnaleźć, a do 

tego zwykle wiele nie potrzeba, 

tylko ludzkiej otwartości, życzli-

wości i zainteresowania. Zaś dla 

wierzącej młodzieży obecność 

kleryków pokazuje, że będzie 

komu z nimi pracować. Nie za-

pomnijmy o tym. 

Młodzież  
można ukierun-
kować na Boga 
i sprowadzić do 

Kościoła 

ho
lin
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Wojsko Gedeona 

Kleryk Piotr Majtyka z roku V:  

Nasza wspólnota gromadzi wielu chłopaków i dziewczyn, z różnych 

środowisk, również z rodzin, które nie praktykują wiary. Jest to dowód 

na determinację tych młodych ludzi, którzy osobiście spotkali Boga, ma-

ją pewność, że On jest i chcą stworzyć Mu przestrzeń w swoim życiu. 

Takie ich podejście tworzy niezwykle sprzyjający klimat wiary. Co wię-

cej, forma prowadzenia wspólnoty wykorzystywana przez księży forma-

torów i animatorów jest dostosowana do sposobu myślenia i funkcjono-

wania młodych. Nie udajemy, że są dorośli i rozumieją trudną teologię. 

Prowadzimy do spotkania żywego Boga, który objawia się w przystępny 

sposób, tak żebyśmy mogli Go poznać i stworzyć zażyłą relację. Myślę, 

że to jest klucz do serc młodzieży: nadawać na ich falach i mieć dla nich 

czas. Nic więcej nie trzeba. Bóg, wbrew pozorom, jest atrakcyjną alter-

natywą wobec tego co oferuje świat… Odkrywam to na rekolekcjach 

Wojska Gedeona i widzę, że także uczestnicy tego doświadczają. Cał-

kiem niedawno pojechałem na rekolekcje „Revolution of 

Love” (rewolucja miłości) prowadzone dla bierzmowanych, osób, które – 

powiedzmy sobie szczerze – są niewierzące lub nie poznały Boga osobi-

ście. Od piątku do niedzieli – bo właśnie w takich dniach odbywały się 

– zobaczyłem jak Bóg przemienia serca. Młodzież, która przyjechała, 

w trzy dni na różnych etapach spotkania poznała Boga i przewartościo-

wała swoje życie. Zobaczyła, że po pierwsze Bóg jest, a po drugie jest 

Ojcem, który się troszczy o każdego z nas. Przyjęcie tej dobrej nowiny 

na nowo i obserwowanie efektów oddziaływania tej prawdy na młodych, 

którzy odkryli prawdziwy sens życia, jest moim najlepszym przeżyciem 

związanym z tą wspólnotą. 

Ruch Światło-Życie 

Joanna Cichowska, przedstawicielka Oazy  

w Młodzieżowej Radzie Duszpasterskiej przy 

Biskupie Płockim: 

Jestem wdzięczna za wspólnotę, którą tworzymy szcze-

gólnie przez 3- czy 15-dniowe rekolekcje – za to, że 

możemy w tym czasie nacieszyć się wspólnie byciem 

przy Panu Bogu, naładować akumulator na takie 

„zwyczajne” codzienne życie wśród naszych bliskich  

i znajomych. Jest to czas, który mogę poświęcić na bu-

dowanie relacji z Bogiem, ale także na budowanie rela-

cji z osobami, które tam poznałam i często to one stają 

się naszymi przyjaciółmi na całe nasze życie. Momen-

tem kulminacyjnym dla mnie, jako członkini Ruchu 

Światło-Życie, był wyjazd na rekolekcje jako anima-

tor, kiedy naprawdę przez cały czas „wiatr wiał nam 

w oczy”, gdzie nic nie szło zgodnie z planem. To wtedy 

zobaczyłam, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwe-

go, że nawet kiedy ja chciałabym się poddać, rzucić to 

wszystko, to jednak Pan Bóg pokazuje jeszcze większe 

owoce, jeszcze więcej dobra i miłości. I z całego tego – 

można by powiedzieć po ludzku – bałaganu, okazało 

się, że wyniknęło więcej dobra, niż na każdej innej 

oazie, gdzie było tak jak sobie zaplanowaliśmy. 



Laboratorium Wiary 

Weronika Chlebowska, wieloletnia członkini i uczestniczka kilkunastu rekolekcji wspólnoty: 

Uwielbiam to, że na rekolekcjach spotykam ludzi takich jak ja: szukających Boga, zadających sobie pytania i próbujących znaleźć 

odpowiedzi. Ludzi nieidealnych i nie oceniających. Na grupkach dzielenia jak i poza nimi, w rozmowach z drugim człowiekiem 

mogę dzielić się swoimi problemami, wątpliwościami i radościami, bez obaw, że ktoś mnie oceni. Wiem, że zostanę wysłuchana i zro-

zumiana, ponieważ traktuję ich jak moją rodzinę. Bardzo lubię spędzać z nimi czas, rozmawiać, śmiać się, przeżywać trudności,  

a przede wszystkim modlić się. Uczę się dzięki nim odnajdować Boga w drugim człowieku. Na jednych z rekolekcji wakacyjnych 

grupa młodzieżowa, w której wtedy się znalazłam, napotkała na wiele trudności. Mieszkaliśmy w domu, w którym nie zawsze dla 

wszystkich starczyło ciepłej wody, a czasami nawet nie było jej w ogóle, niektórzy z nas spali w 10-osobowych pokojach, mieliśmy  

3 łazienki na nas wszystkich. W tym domu spała młodzież z różnych stron, nie znaliśmy się. Z pozoru można by pomyśleć, że te 

przeciwności utrudniły nam funkcjonowanie, ale w rzeczywistości dały nam o wiele więcej. Po dwóch dniach zmagania się z przeróż-

nymi problemami czuliśmy, że stajemy się prawdziwymi przyjaciółmi. Nikt nie krzyczał, nie denerwował się na innych. Ustępowali-

śmy sobie miejsca w kolejce do łazienki, pomimo świadomości, że przez to dla nas może nie starczyć ciepłej wody, ale to drugi czło-

wiek był dla nas ważniejszy. Zamiast denerwować się na to, czego nie mamy, zaczęliśmy niesamowicie doceniać to, co mamy. Byliśmy 

dla siebie wielkim oparciem. Gdy pewnego dnia ruszyliśmy na szlak górski, w drodze powrotnej zastała nas burza. Byliśmy niewy-

spani, zmęczeni, zmarznięci, a jednak jedyne co można było usłyszeć to słowa wsparcia, oferowania pomocy, wspólne śmiechy i po 

prostu radowanie się, że mamy siebie. Ludzie, którzy nie znali się, stali się dla siebie rodziną. To najpiękniejsze momenty wspólnoty. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Kleryk Sebastian Szymański z roku IV: 

Wieloletnim zwyczajem rekolekcji weekendowych Katolickiego Stowa-

rzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej jest całonocna adoracja Pana 

Jezusa. Zadziwia mnie zawsze Bóg, który jest hojny w obdarzaniu 

swoimi darami i łaskami. Jest to zawsze najpiękniejszy punkt reko-

lekcji, co potwierdzają świadectwa rekolektantów. Jednak nieraz mia-

łem przyjemność zaobserwować, jak przyjeżdżał ktoś regularnie na 

rekolekcje, ale wydawać by się mogło, że cele duchowe schodzą na dal-

szy plan, dominują zaś motywy towarzyskie i integracyjne. Patrząc  

z zewnątrz niejednokrotnie myślałem sobie „szkoda, przecież ten czas 

ma służyć czemu innego”. I nagle po 2-3 latach okazuje się, że ta 

osoba przeżyła głębokie rekolekcje. I wtedy przypominam sobie słowa 

zapisane w liście św. Pawła „Miłość cierpliwa jest…”. Bóg w czasie 

tych wszystkich „zmarnowanych” rekolekcji pracował nad tą osobą  

i obdarzał swoją łaską. To jest dla mnie piękne. 

Fotografie z tej i poprzedniej 

strony pochodzą z archiwów 

wspólnot. 
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„Czarny Punkt Widzenia”, czyli 
kleryckie spojrzenie na wiarę, 
religię i Kościół 
Sebastian Szymański 

Coraz częściej duszpasterze zadają sobie pytanie: jak dotrzeć do ludzi 

we współczesnym świecie, a zwłaszcza do młodzieży. Dyskusja na ten 

temat jest również żywa w miejscu formacji przyszłych kapłanów –  

seminarium duchownym. Poszukując odpowiedzi na te zagadnienia przy 

pomocy Ducha Świętego (a także kofeiny i cukru) często w naszych dys-

kusjach pojawiała się przestrzeń Internetu jako ta, która rzadko jest 

wystarczająco wykorzystywana do przekazu treści dotyczących wiary. 

W 
 trakcie indywidual-

nego zgłębiania re-

fleksji Kościoła ka-

tolickiego nad środkami spo-

łecznego przekazu odnalazłem 

słowa św. Jana Pawła II na 35. 

Światowy Dzień Środków Spo-

łecznego Przekazu: „Dzięki In-

ternetowi na milionach monito-

rów na naszej planecie pojawiają 

się miliardy obrazów. Czy  

z owej galaktyki obrazów  

i dźwięków wyłoni się twarz 

Chrystusa i da się słyszeć Jego 

głos? Świat pozna Dobrą Nowi-

nę o zbawieniu tylko wówczas, 

gdy będzie mógł zobaczyć twarz 

Chrystusa i usłyszeć Jego głos. 

Taki jest cel ewangelizacji. Inter-

net używany w ten sposób sta-

nie się prawdziwie ludzką prze-

strzenią. Albowiem tam, gdzie 

nie ma miejsca dla Chrystusa, 

nie ma go również dla człowie-

ka”. Te słowa Papieża Polaka  

w sposób szczególny utrwaliły 

się w mojej pamięci. Zostały 

one przekazane co prawda  

w 2002 r., a ja przeczytałem je 

prawie 20 lat później, niemniej 

skłoniło mnie to do bardziej 

uważnego przyjrzenia się dzia-

łalności Kościoła w Internecie. 

Mam tu na myśli osoby świec-

kie, konsekrowane, kapłanów, 

zakonników, wspólnoty mło-

dzieżowe, duszpasterstwa po-

wołań czy młodzież. Zacząłem 

interesować się social mediami  

i ich specyfiką funkcjonowania. 

 Na podstawie wielu pytań 

i dyskusji zrodził się projekt pod-

castów. Wraz z kolegą Czarkiem 

udaliśmy się do przełożonych  

z propozycją rozpoczęcia takiej 

„tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa,  

nie ma go również dla człowieka” 
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działalności i otrzymaliśmy po-

zytywną odpowiedź na naszą 

prośbę, a jeden z naszych wy-

kładowców został asystentem 

kościelnym naszych działań. 

Bezpośrednio po decyzji prze-

łożonych rozpoczęliśmy prace 

nad podcastem. Początki były 

dość żmudne. Pierwszym na-

szym krokiem jaki wykonaliśmy 

było przyjrzenie się pracy in-

nych twórców, aby mieć szeroki 

horyzont patrzenia na tę działal-

ność. Przesłuchaliśmy podcasty, 

zarówno osób duchownych jak  

i świeckich. Słuchaliśmy tych, 

którzy są pozytywnie nastawieni 

do Kościoła, a także tych, któ-

rzy są do Niego nastawieni wro-

go. Odwiedzaliśmy konta, które 

zajmują się historią, popkulturą, 

polityką, wiedzą, kuchnią itd.  

 Owocem naszych poszu-

kiwań było ustalenie treści, któ-

re chcemy przekazywać. Zauwa-

żyliśmy, że w Internecie jest 

dość dużo treści związanych  

z głoszeniem Ewangelii, ko-

mentarzy do Słowa Bożego, ale 

mało jest treści apologetycz-

nych, czyli tych, które ukazują 

wiarygodność nauki chrześcijań-

skiej i racjonalność wiary w Bo-

ga. Postanowiliśmy, że z pewną 

częstotliwością takie treści na 

naszym kanale będą się poja-

wiać. Biorąc pod uwagę wiele 

negatywnych głosów na temat 

Kościoła i księży, stało się dla 

nas oczywiste, że będziemy 

chcieli ukazać w sposób pozy-

tywny powołanie kapłańskie. 

Oprócz tego naszym pragnie-

niem było, aby nasz kanał miał 

również wymiar powołaniowy, 

stąd będą pojawiać się na nim 

treści związane z życiem semi-

naryjnym i rozeznawaniem po-

wołania. Po ustaleniu treści, 

którą można streścić w zdaniu 

„kleryckie spojrzenie na wiarę, 

religię i Kościół” powstała na-

zwa podcastu: Czarny Punkt  

Widzenia. Oczywiście „czarny” 

odnosi się do koloru, w którym 

bardzo często można nas  

zobaczyć.  

 Kolejnym etapem two-

rzenia naszego projektu było 

zadbanie o reklamę podcastu. 

Przestrzeń Internetu wymusza 

na twórcach aktywność w róż-

nych mediach – podobnie było 

w naszym przypadku. Obok 

naszej głównej platformy strea-

mingowej – Spotify, założyli-

śmy konto na Instagramie,  

a także w planach mieliśmy 

udostępnianie materiału na 

mediach Wyższego Seminarium 

Duchownego (Facebook i You-

Tube). To jednak wymagało 

przygotowywania materiału do 

każdej platformy oddzielnie.  

 Po przejściu przez rozbu-

dowany etap przygotowawczy 

rozpoczęliśmy pracę nad nagry-

waniem materiału. Wraz z Czar-

kiem podejmujemy jeden z waż-

nych tematów, przygotowujemy 

trzy wspólne punkty, wokół 

których będzie toczyła się nasza 

dyskusja. Później przygotowuje-

my się do odcinka przy biurku – 

przeglądając różne treści, nasze 

wykładowe notatki, a także wy-

pisujemy swoje własne przemy-

ślania. Kiedy obaj opracujemy 

materiał, idziemy go nagrać, co 

dokonuje się w domowych wa-

runkach w diecezjalnej bibliote-

ce, która sąsiaduje z budynkiem 

seminarium. W następnym kro-



 SURSUM CORDA                                                                                     1/2022 

 

16 

ku montujemy materiał i odda-

jemy go do przesłuchania na-

szemu księdzu opiekunowi.  

Po zatwierdzeniu treści planuje-

my publikację materiału na  

social mediach i platformach  

streamingowych.  

 Oto cały proces powsta-

wania naszych materiałów  

„w pigułce”. Dziękujemy 

wszystkim naszym słuchaczom 

za zainteresowanie, wszelkie ko-

mentarze, uwagi i podpowiedzi. 

Zapewniamy o naszej modlitwie 

za wszystkich naszych odbior-

ców, a także dziękujemy za Wa-

szą pamięć. Mamy nadzieję, że  

z Bożą pomocą, nasza praca jest 

wykonywana „na większą chwa-

łę Bożą”. Oczywiście, zaprasza-

my też do słuchania, propago-

wania i współtworzenia Czarnego 

Punktu Widzenia. Wszystkie zdjęcia pochodzą z profilu Czarny Punkt Widzenia na Instagramie. 

Procedamus! 
Cezary Jasiński 

Tym słowem rozpoczyna się zwykle oficjalna część celebracji,  

w czasie której klerycy pełnią różnorakie funkcje liturgiczne.  

To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest służba  

w Kleryckiej Asyście Biskupiej. Dziś chciałbym przedstawić nasz  

punkt widzenia na to wszystko, co da się zaobserwować w płockiej  

katedrze w czasie największych uroczystości. 

 A WSZYSTKO  

 ZACZĘŁO SIĘ... 

O 
powieść tę rozpocząć 

muszę jednak nie od 

czasów seminaryj-

nych, lecz letnich wyjazdów oa-

zowych, kiedy to miałem pierw-

szą styczność z żywym Kościo-

łem i autentycznie przeżywaną 

liturgią. To tam, jako młody 

chłopak, miałem okazję poznać 

ludzi, a zwłaszcza księży i klery-

ków, którzy z chęcią dzielili się 

swoją wiedzą, doświadczeniem, 

a przede wszystkim świadec-

twem przeżywania liturgii  

i modlitwy. O ile pierwsze 

szkoły liturgiczne (punkty dnia, 

gdzie kleryk prowadził nam 

wykład na określony temat) 

budziły mój sprzeciw – jak 

można organizować jakąś 

„szkołę” w wakacje! – to już 

po paru takich zajęciach zaczę-

ło mnie fascynować bogactwo 

tego wszystkiego, w czym już 

przyzwyczaiłem się uczestniczyć 

jako letni katolik. Swoją rolę ode-

grał też oczywiście fakt, że Oaza 

jest ruchem liturgicznym – jest 

to jeden z filarów, na którym 

sługa Boży ks. Franciszek 

Blachnicki oparł formację dla 

młodzieży i dorosłych.  

 W tym miejscu warto za-

znaczyć, że nigdy nie wstąpiłem 

w szeregi Liturgicznej Służby 
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Ołtarza, co było dość niespoty-

kane we wszelkich gronach 

młodych chłopaków, których 

spotykałem przy okazji wyjaz-

dów oazowych czy powołanio-

wych. Tu pojawia się kolejna 

składowa mojego zainteresowa-

nia liturgią – rekolekcje powoła-

niowe w płockim seminarium. 

Parę razy zdarzyło mi się w tym 

miejscu być, z tego co pamiętam 

prawie dziesięciokrotnie. Roz-

strzał czasowy był tak duży, że 

chłopaków, którzy byli diakona-

mi, kiedy przychodziłem na 

pierwszy rok, pamiętałem jesz-

cze z ich propedeutyka! Ale 

wracając do głównej myśli – 

przeżycia, związane z tym miej-

scem, doświadczenie ludzi żyją-

cych na co dzień Mszą Świętą  

i brewiarzem, wywarły na mnie 

swoje niezatarte dotąd piętno, 

oczywiście pozytywne. 

  

 ZACZERPNIJ  

 ZE ŹRÓDŁA 

 Jako że liturgia łączyła się 

wyraźnie z rozwojem mojego 

powołania, po wstąpieniu do 

seminarium z niecierpliwością 

oczekiwałem na wstąpienie do 

Asysty Biskupiej. Jednakże na 

tej drodze czekało mnie pierw-

sze rozczarowanie, gdyż zapro-

szenie do niej otrzymałem pół 

roku później niż moi bracia 

kursowi. W międzyczasie, na 

wykładach z liturgiki, zyskiwa-

łem potrzebną wiedzę i do-

świadczenia, którymi dzielili się 

z nami księża profesorowie. 

Kiedy jednak w końcu zosta-

łem przydzielony do Asysty, 

poczułem, jakby zrekompenso-

wane mi zostało to opóźnienie, 

i to z nawiązką. Rolami, w ja-

kich miałem się niedługo póź-

niej odnaleźć, był duktor i dru-

gi ceremoniarz. Z polskiego na 

nasze – miałem pomóc pierw-

szemu ceremoniarzowi w zad-

baniu o porządek i przebieg li-

turgii, oraz, co wiązało się z rolą 

duktora, wydawać polecenia dla 

uczestników liturgii obecnych  

w prezbiterium. Ta druga rola 

szczególnie mi się spodobała – 

wydawanie łacińskich komend, 

od których zmieniał się układ 

całej asysty i koncelebransów, 

wydawało mi się szczególnie 

satysfakcjonujące.  

 Jednakże funkcja duktora 

nigdy nie kosztowała mnie tyle, 

co przygotowania do liturgii 

w roli ceremoniarza. Wraz z ko-

legą Radkiem, pierwszym cere-

moniarzem, jesteśmy odpowie-

dzialni za dopilnowanie i zgra-

nie wszystkich elementów cele-

bracji, przynajmniej od strony 

kleryckiej. Niby nic trudnego, 

ale w momencie, gdy nakłada 

się wiele nawet małych rzeczy, 

potrafi to spowodować trudno-

Święcenia diakonatu w Bazylice  

katedralnej, Płock 2014 r. 

Święcenia prezbiteratu w Bazylice  

katedralnej, Płock 2021 r. 
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ści. Patrząc pragmatycznie na 

spełnianą funkcję, sądzę, że naj-

bardziej przydaje się w niej, 

oczywiście poza wiedzą  

i szczyptą doświadczenia, umie-

jętność przewidywania oraz 

trzeźwe myślenie – jak to się 

mówi – zimna krew.  

 

 DOŚWIADCZENIE  

 LITURGICZNE 

Wznieśmy się jednak ponad 

kwestie praktyczne, bo nie to 

jest w liturgii najistotniejsze, po-

trzeba czegoś więcej. Czegoś, co 

swego czasu na III Ogólnopol-

skim Spotkaniu Ceremoniarzy  

i Kantorów w Archidiecezjal-

nym Seminarium Duchownym 

w Poznaniu ojciec profesor Jor-

di-Agustí Piqué i Collado okre-

ślił jako doświadczenie liturgiczne. 

Opisując szerzej – dobry cere-

moniarz musi mieć za sobą do-

świadczenie Chrystusa, spotkać 

się z Nim podczas liturgii, by 

później wiedzieć, jak stworzyć 

innym odpowiednie warunki do 

takiego przeżycia. Nigdy nie 

można zapominać, że nadrzęd-

nym celem dla całej asysty jest 

pomoc wszystkim uczestnikom 

we właściwym przeżyciu liturgii. 

Wszystko, czym się zajmujemy, 

jak właściwe przygotowanie, 

spokój i pewność wykonywania 

swoich posług, a także porządek 

i konsekwencja całej celebracji, 

ma pomagać prowadzić wier-

nych, jak również nas samych, 

do spotkania z Bogiem, jakkol-

wiek trywialnie by to nie 

brzmiało. 

 Nie można jednak przesa-

dzić także w kwestii porządku  

i przygotowań. Podążając za 

znaną zasadą złotego środka – 

popadanie w skrajności nie słu-

ży niczyjemu dobru. O ile po-

rządek w liturgii pomagają za-

chować właściwe zasady, pra-

wa, rubrycele i wiele innych 

pomocy, o tyle rażącym błę-

dem jest stawianie przepisu 

nad człowiekiem. Oczywiście 

nie mówię o niezmiennych ele-

mentach liturgii, ale często 

aplikacja ogólnych zasad do 

naszej rzeczywistości, łączy się 

z interpretacją danych przepi-

sów czy wskazań. Wtedy po-

potrzeba  
roztropności,  

by posłużyć litur-
gią człowiekowi 

na drodze do  
Boga, zamiast  

stawiać twardą 
ścianę z zasad  

i przepisów 

trzeba roztropności, by posłu-

żyć liturgią człowiekowi na dro-

dze do Boga, zamiast stawiać 

twardą ścianę z zasad i przepi-

sów, przez którą czasem trudno 

odnaleźć pierwotny sens cele-

bracji.  

 

 POWRÓT  

 DO KORZENI 

 Zostawiając jeszcze na 

chwilę kwestie Asysty Biskupiej, 

chciałbym przytoczyć doświad-

czenie, które wzmacniało mnie 

przez te lata w formacji litur-

gicznej. Już od pierwszych wa-

kacji w seminarium jeździłem 

na letnie wyjazdy oazowe wła-

śnie jako animator liturgiczny, 

czyli człowiek odpowiedzialny 

za prowadzenie – wspomnianej 

na początku artykułu – szkoły 

liturgicznej. Tak, z „ofiary” za-

jęć wakacyjnych stałem się 

„oprawcą”. Samo przygotowa-

nie do tych nauk wymagało ode 

mnie powtórki wiadomości  

z seminaryjnych wykładów litur-

giki, ale największy wpływ mieli 

na mnie moi drodzy adepci 

sztuk liturgicznych. Widząc  

u tych młodych ludzi żywe zain-

teresowanie omawianym tema-

tem, okazywane często nawet 

poza zajęciami, gdzieś w wolnej 

chwili, uświadomiłem sobie, jak 

ważne jest zdobywanie wiedzy  

i doświadczenia, aby później 

móc podzielić się nimi z innymi.  

Jordi-Agustí Piqué i Collado,  

III Ogólnopolskie Spotkanie Ceremoniarzy  

i Kantorów w Archidiecezjalnym Seminarium 

Duchownym w Poznaniu, fot. ASD Poznań. 
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Kalendarium 
Szymon Kuczyński 

Po dłuższej nieobecności na łamy SC wraca kalendarium. 

 28 STYCZNIA  

 Uroczystości  

 ku czci  

 św. Tomasza  

 Poranną Mszą Świętą roz-

poczęliśmy obchody ku czci pa-

trona studentów –  św. Toma-

sza z Akwinu – człowieka, który 

– jak to ujął ksiądz Rektor  

w homilii – połączył mądrość  

i świętość. Wieczorem wspólnie 

wysłuchaliśmy wykładu okolicz-

nościowego na temat tradycji 

synodalnej w Kościele latynoa-

merykańskim. Ojciec dr hab. 

Tomasz Szyszka SVD przybli-

żył nam istotę spotkań synodal-

nych. Wyjaśnił, że synod to 

bratnie spotkanie ludzi, którzy 

chcą razem budować Kościół, 

podczas którego w bliskości  

i radości dyskutuje się o swoich 

problemach.  Dużym zaskocze-

niem było to, że pierwsze syno-

dy w Ameryce Łacińskiej odby-

ły się już w XVI w. zaraz po 

utworzeniu pierwszych struktur 

kościelnych. Na koniec prele-

gent, zainspirowany pytaniami 

słuchaczy, wskazał na duży po-

tencjał synodalności w Polsce 

(zalążkiem mogłyby być nawet 

wizyty duszpasterskie). Po wy-

kładzie wszyscy udaliśmy się na 

przepyszną kolację. 

 

 24 STYCZNIA  

 Wybory 

 Życie naszej wspólnoty 

nie odstaje od problemów ludzi 

żyjących w Polsce i na świecie. 

Wybory prezydenckie z 2020 r. 

znalazły swoje odzwierciedle-

nie w rzeczywistości seminaryj-

nej. Zgodnie z tradycją w ostat-

nie dni semestru zimowego 

klerycy dokonują wyboru sa-

morządu kleryckiego – dzieka-

na, wicedziekana i sacelana.  

W tym roku nie obeszło się 

bez przeszkód wywołanych 

przez kilku „pozytywnych” 

braci i seminaryjną kwarantan-

nę. Z racji na niesprzyjające 

warunki, wybory musiały od-

być się w formie kopertowej – 

każdy kleryk dostał kopertę  

z kartą do głosowania. Podob-

nie jak w wyborach prezydenc-

kich z 2020 r. nasza społecz-

ność okazała się być podzielo-

na na pół – dwóch kandyda-

tów w wyborze na dziekana 

uzyskała taką samą liczbę gło-

sów, jedynie udało się wybrać 

kl. Radosława Pilśnika na sace-

lana. Co najciekawsze, druga 

tura (również w formie koperto-

wej) nie dała jednoznacznej od-

powiedzi kto wygrał, więc po-

wierzyliśmy decydujący głos 

księdzu Rektorowi wraz z zarzą-

dem. Tak więc cała społeczność 

seminaryjna, łącznie z księżmi 

moderatorami wybrała na urząd 

dziekana – kl. Piotra Stanna 

(wywiad z wielebnym na s. 21), 

a wicedziekana – kl. Cezarego 

Zawadę. Gratulujemy nowej 

władzy i życzymy sukcesów na 

nowej „drodze życia”. 

 

 16 LUTEGO  

 Spotkanie z Pasterzem 

 W środowy wieczór zosta-

liśmy zaproszeni przez księdza 

biskupa Piotra Liberę do pałacu 

biskupiego. W domowej atmos-

Wykład dra hab. Tomasza Szyszki SVD 

Tradycja synodalna Kościoła w Ameryce  

Łacińskiej. Fot. WSD. 
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ferze mogliśmy porozmawiać  

o trwającym w Kościele syno-

dzie o synodalności, ale nie tyl-

ko… Ksiądz biskup poznał róż-

ne pasje kleryków, natomiast 

klerycy dowiedzieli się, jakiej 

muzyki słucha ksiądz biskup. 

Przy pysznych pączkach i in-

nych słodkościach mogliśmy 

wymienić się spostrzeżeniami  

o otaczającym nas świecie.  

Z racji na czas karnawału nie 

zabrakło również wspólnego 

śpiewania. Jesteśmy wdzięczni 

za okazję do bliższej rozmowy 

oraz mamy nadzieję na więcej 

takich „normalnych spo-

tkań” (jak określił je ksiądz bi-

skup na Twitterze). 

 

 24 LUTEGO  

 „A więc wojna…” 

 Około godziny 3 nad ra-

nem czasu polskiego, została 

zamknięta przestrzeń powietrz-

na nad Ukrainą dla lotów cywil-

nych. W sieci pojawiają się do-

niesienia o eksplozjach słyszal-

nych z wielu części Ukrainy.  

W wielu miastach ukraińskich 

wyją syreny alarmowe. Godzi-

na 6:00 – dzwonek w semina-

rium – zwykły poranek. Idąc 

do kaplicy można było usły-

szeć głosy na korytarzu o wy-

buchu wojny. Po Mszy pierw-

szy przegląd wiadomości w In-

ternecie – bombardowanie ce-

lów wojskowych. Dzwonek na 

wykłady. Wchodząc na zajęcia 

z łaciny, widzimy że prowadzą-

cy je ksiądz słucha wiadomości 

w francuskim radiu. Na długiej 

przerwie spotkanie w kawiaren-

ce z okazji Tłustego Czwartku. 

Pączki jednak smakowały dziw-

nie, kiedy jednocześnie widziało 

się w telewizji dantejskie sceny  

z Ukrainy. W kawiarence można 

było usłyszeć różne stanowiska 

dotyczące wojny. Jedni byli go-

towi chwycić za broń i na front, 

drudzy uspokajali ich, że klerycy 

Spotkanie z biskupem Piotrem Liberą. 

Fot. WSD. 
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idą do grup sanitariuszy. Nie-

którzy chcieli przygotowywać 

schrony w piwnicach, inni uwa-

żali, że wojna nie potrwa długo  

i rozejdzie się po kościach. 

Można było odczuć strach i nie-

dowierzanie. Potęgowały to me-

dia, które pokazując płonący 

wieżowiec, w którego przypad-

kowo uderzyła rakieta oraz 

puszczając ścieżkę dźwiękową  

z filmu katastroficznego, zara-

zem… prosiły o zachowanie 

spokoju. Oprócz lęku pojawił 

się altruizm. Kilku braci  

z pierwszego roku postanowiło 

zorganizować zbiórkę, by wspo-

móc ratusz w pomocy partner-

skiemu miastu – Żytomierzowi. 

W ciągu jednej doby udało się 

zorganizować najbardziej po-

trzebne rzeczy. Jakież musiało 

być wielkie zdziwienie pań  

w aptece, gdy usłyszały prośby 

o wszystko co może pomóc 

rannym. Na tym nie poprzestali-

śmy. Byliśmy również w Twier-

dzy Modlin i pomagaliśmy przy 

remoncie mieszkań dla uchodź-

ców. Co drugą noc chodzimy 

do punktu recepcyjnego opieku-

jąc się osobami, które poszukują 

nowego bezpiecznego życia. 

Codziennie modlimy się różań-

cem w intencji pokoju. Prosimy 

również o wstawiennictwo św. 

Stanisława Kostkę, naszego pa-

trona oraz m.in. patrona Lwo-

wa. Pisząc to z perspektywy 

miesiąca trwania „specjalnej 

operacji wojskowej”, jak określił 

tę wojnę Putin, nie wiedząc co 

będzie jutro, nadal zadajemy 

sobie pytanie, czy to nadal nie 

za mało… 

Dziekan to ja. Wywiad 
Piotr Stann 

Sursum Corda: Kim jest 

dziekan kleryków w semina-

rium płockim i jakie są jego 

funkcje? 

Piotr Stann: Dziekanem klery-

ków w płockim seminarium 

jest Piotr Stann. Czyli ja. 

Główna jego funkcja to wyda-

wanie rozkazów pozostałym 

klerykom i bycie zadowolonym 

z siebie [śmiech]. 

Tak poważnie, dziekan jest to 

osoba, która reprezentuje 

wspólnotę klerycką oraz pilnuje 

Piotr Stann – pochodzi z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła w Londynie. Interesuje się rysowaniem, malowaniem, śpiewem i 

muzyką, lubi grać w sportowe gry zespołowe oraz komputerowe gry stra-

tegiczne, jeździć na rowerze. Jak sam mówi, najbardziej jednak spełnia 

się w dokuczaniu wszystkim wokół siebie i najlepiej mu to wychodzi.  

24 stycznia 2022 r. został wybrany na dziekana kleryckiego. 

Piotr Stann – dziekan. Fot. WSD. 
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porządku w seminarium. Po-

zwolę sobie na przesadnie 

wzniosłe porównanie, mianowi-

cie: tak jak kapłan, czyli pontifex 

jest „budowniczym mostów” 

między Bogiem a ludem, tak 

dziekan ma za zadanie być po-

mostem między księżmi mode-

ratorami a klerykami. Jest on 

wybrany z kleryków i dla klery-

ków, tak jak kapłan wybrany  

z ludu i dla ludu. 

W tym niezbyt mądrym porów-

naniu rzeczywiście coś jest, bo 

tak się składa, że często główną 

funkcją dziekana jest właśnie 

bycie takim „negocjatorem”.   

Z jednej strony chciałoby się 

wszystko ustalać w taki sposób, 

aby każdy był zadowolony, ale – 

bądźmy realistami – gdzie 

dwóch kleryków, tam (przy-

najmniej) trzy zdania! Ponadto 

należy pamiętać, że semina-

rium to jednak uczelnia wyż-

sza, więc niekoniecznie chodzi 

o to, aby było łatwo i wygod-

nie, lecz aby każdy wypełniał 

swoje obowiązki i aby zaistnia-

ły odpowiednie warunki do 

wzrostu duchowego, moralne-

go i intelektualnego alumna. 

Jak dobrze, że przynajmniej za 

to nie odpowiadam [śmiech] – 

mam tu na myśli księży mode-

ratorów, którzy dbają o naszą 

formację. 

 

Twoje pierwsze tygodnie 

sprawowania funkcji – co 

jest szczególnie trudne,  

męczące? Czy coś Cię za-

skoczyło? 

Na początku obawiałem się licz-

by nowych obowiązków, ale 

obawy te szybko zanikły, gdy 

uświadomiłem sobie, że zawsze 

mogę liczyć na ekipę współpra-

cowników, którzy bardzo mnie 

odciążają. Funkcja dziekana jest 

rolą przeznaczoną dla jednej 

osoby, ale bez wicedziekana, 

sacelana, kuratorów porządku, 

braci odpowiedzialnych za po-

szczególne koła, itd. nie można 

byłoby niczego osiągnąć. Wła-

ściwie można tu wymienić 

wszystkich, bo tak naprawdę 

wszystko zależy od współpracy 

– dlatego jestem też wdzięczny 

za wyrozumiałość i za pomoc, 

którą otrzymuję od innych.  

I chyba właśnie to najbardziej 

Cezary Zawada – wicedziekan.  

Fot. WSD. 

Radosław Pilśnik – sacelan.  

Fot. WSD. 
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mnie zaskoczyło – inni chcą po-

magać, chcą współpracować  

i dzielić się swoimi pomysłami, 

są też gotowi pójść na kompro-

mis albo zrezygnować z czegoś, 

jeśli sytuacja tego wymaga.  

W końcu wszyscy mieszkamy tu 

razem i dlatego nic dziwnego, że 

chcemy dbać o to miejsce  

i o sposób funkcjonowania  

w nim. 

 

Perspektywa na przyszłość – 

czy jest coś, co jako dziekan 

chcesz zrobić dla wspólnoty 

seminarium? 

Nie jestem w stanie przewidzieć 

tego co przyszłość przyniesie, 

ale myślę, że w tym wszystkim 

najważniejsze jest, aby zacho-

wać zdrowy rozsądek, cierpliwie 

podchodzić do każdej sytuacji 

(o ile się da) i pamiętać, że nie 

jestem „pępkiem świata”, bo 

władza – choć najmniejsza – 

zawsze rodzi pokusę pychy.  

Staram się jednak (niezależnie 

od tego co będzie w przyszło-

ści) stworzyć spokojną atmosfe-

rę dla całej wspólnoty. Zależy 

mi na tym, żeby każdy czuł się 

dobrze w murach seminarium. 

Owszem, jest dużo pracy i każ-

dy ma swoje obowiązki do wy-

konania, a nie brakuje także do-

datkowych zajęć – więc nie ma 

się co dziwić, że czasami to 

wszystko mnie przerasta – ale,  

o ile jest to możliwe, staram się 

razem z księżmi moderatorami 

oraz władzą klerycką uporząd-

kować wszystko, aby łatwiej 

można było się odnaleźć i spo-

kojnie wykonać swoją pracę, 

oraz żeby nie zabrakło czasu 

na odpoczynek i rozrywkę. 

Wiem, że nie zawsze się udaje. 

Powiem mocniej – choć jest to 

n i e z w y k l e  r z a d k i m  wy-

darzeniem, czasami nawet sam 

potrafię się pomylić – ale my-

ślę, że skoro jeszcze budynek 

nie spłonął i lud się nie zbun-

tował… wcale nie jest źle 

[śmiech]. 

 

Jak się czujesz jako kandy-

dat do kapłaństwa, oczeku-

jąc zbliżających się święceń 

diakonatu? 

Mimo moich braków i wad, 

których odkrywam ciągle wię-

cej, odczuwam coraz mocniej-

sze Boże prowadzenie. Trudno 

jest to określić, bo nie wiąże 

ono się z żadnymi wielkimi 

emocjami ani zmianami ze-

wnętrznymi tylko z wewnętrz-

nym spokojem, dzięki którym 

jestem w stanie utrzymać się na 

tej drodze do kapłaństwa mimo 

różnych przeszkód, które daw-

niej wprowadzały do mego ży-

cia ogromne zwątpienia i lęk. 

Przekonałem się, że jest to 

prawdziwa łaska, za którą je-

stem bardzo wdzięczny.  

Dodam jeszcze, że funkcja dzie-

kana również tu odgrywa nie-

małą rolę, ponieważ zmusza do 

pewnej dojrzałości i brania od-

powiedzialności na siebie oraz 

do rozwoju umiejętności zwią-

zanych z organizacją – są to rze-

czy przydatne, a nawet koniecz-

ne w życiu kapłańskim. Cieszę 

się więc, że powierzono mi tę 

funkcję i choć mam świado-

mość, że jeszcze długa droga 

przede mną, odnajduję pokój  

w tym, że Pan Bóg wie, co robi! 

 

 

Dziękujemy Piotrze za roz-

mowę i życzymy wielu łask 

Bożych na twojej drodze do 

kapłaństwa.  

[Jak można zauważyć na powyższym zdjęciu, nowy dziekan zdobywa szczyty  

popularności i rozpoznawalności w największych rodzimych stacjach  

telewizyjnych – red. nacz.]. 

władza – choć najmniejsza – zawsze  
rodzi pokusę pychy 
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Świat Kafkowski w XXI wieku –  
– między niesprawiedliwością  
a nadzieją 

Piotr Jurczyński 

Od najdawniejszych  

wieków człowiek mierzy 

się z niesprawiedliwością 

świata. Czy jest w stanie 

z nią wygrać?  

w momencie czytania pochła-

niały całą moją uwagę, a po 

skończonej lekturze odchodzi-

łem z głową pełną refleksji.  

 Jedną z takich książek był 

Proces autorstwa Franza Kafki. 

Surrealistyczna powieść, która 

nie wszystkim przypada do gu-

stu, na mnie zrobiła ogromne 

wrażenie. „Świat Kafkowski”, 

wykreowany przez autora, to 

twór, który może przerażać 

odbiorcę brutalnością otocze-

nia bohatera i jednocześnie za-

gubieniem oraz – wprost – 

zniewoleniem jednostki wobec 

przytłaczającej ją machiny, jaką 

jest władza. Stąd, nie bez po-

wodu w takich okoliczno-

ściach, jakie mamy dzisiaj, po-

wracam do tej lektury po po-

nad 3 latach.  

 Dzień 24 lutego 2022 r. 

chyba wszystkim pozostanie  

w pamięci. Rosyjska agresja na 

Ukrainę odbiła się szerokim 

echem na całym świecie, po-

dobnie zresztą i w naszym se-

minarium (o czym można 

przeczytać w Kalendarium,  

s. 20). Przyglądając się ludzkim 

dramatom nie tylko w telewizji, 

ale i wokół siebie (miałem oka-

zję jechać z wieloma Ukrainka-

mi z dziećmi w kierunku Pozna-

nia, czuwać przez noc w punk-

cie przyjęć uchodźców, czy roz-

mawiać ze znajomymi osobami, 

które przyjmują przybyszów ze 

Wschodu do swoich domów), 

współczuciem obejmowałem 

przede wszystkim naród ukraiń-

ski. Pragnąłem jednak zastano-

wić się nad tym, co w sercu od-

czuwa żołnierz rosyjski, również 

setki kilometrów od swego do-

mu,  na nieprzyjaznym terenie, 

wykonując to, czego być może 

nie chce – ale musi. Tych 

wszystkich ludzi pozwolę sobie 

nazwać imieniem jednego czło-

wieka – Ofiarą wojny. Podejmując 

w ostatnich dniach refleksję nad 

nią przypominałem sobie  

Proces…  

 

 CZŁOWIEK  

 ZAGUBIONY –  

 – CZŁOWIEK  

 W LABIRYNCIE 

 ŚWIATA 

 Tragedią Ofiary wojny, jak  

i Józefa K. – bohatera Procesu 

(postaci, która może symbolizo-

wać każdego, przeciętnego czło-

wieka) niewątpliwie jest to, że 

zostaje wrzucony do świata-

labiryntu, z którego wydostać 

się jest bardzo trudno. Bohater 

omawianej książki zostaje pew-

N 
igdy nie pałałem miło-

ścią do lektur szkol-

nych. Poza niektórymi 

wyjątkami, czytanie na siłę ksią-

żek podanych przez moją polo-

nistkę nie przysparzało mi wielu 

radości, z racji że mój umysł 

zdecydowanie bardziej wolał 

zajmować się przeróżnymi kon-

figuracjami liczb niż analizowa-

niem szeregów zdań. Dopiero 

później zacząłem doceniać war-

tość monumentalnych dzieł pol-

skiej kultury, takich jak Pan Ta-

deusz czy Dziady… To nastało  

w odpowiednim czasie, kiedy – 

chyba mogę użyć tych słów – 

dojrzałem czy dorosłem do 

twórczości Adama Mickiewicza 

bądź innych autorów. Ale były  

i wspomniane wyjątki, które już 

Okładka jednego z polskich  

przekładów Procesu. 
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nego dnia zatrzymany w swoim 

mieszkaniu i otrzymuje polece-

nie stawienia się przed sądem. 

Nie wie, w którym miejscu zła-

mał prawo; nie ma pojęcia, jaki-

mi przesłankami kieruje się sąd. 

Samo dotarcie na salę sądową to 

droga pełna tajemniczości i ab-

surdu. Budynek, do którego zo-

stał skierowany nie przypominał 

w żadnym aspekcie oczekiwanej 

instytucji, a raczej blok miesz-

kalny, w którym każdy z miesz-

kańców zajmuje się swoimi za-

daniami. Po wejściu do niego 

bohater gubi się w korytarzach 

– poszukuje sali rozpraw, nato-

miast natrafia ciągle na pokoje, 

w których mieszkają ludzie. 

Dopiero po pewnym czasie 

trafia do poszukiwanej sali, 

która wygląda bardziej na po-

kój z tłumem dziwnie zacho-

wujących się ludzi. W dalszej 

części powieści Józef czuje się 

zagubiony w próbach obrony 

własnej osoby, nikt nie potrafi 

mu pomóc, a bohater nie wie, 

co ma robić. Jest osamotniony, 

wyalienowany.  

 Kiedy patrzę na dzisiejszą 

rzeczywistość to widzę podob-

ny, dramatyczny obraz zagubio-

nego człowieka, uciekającego 

przed wojną. Całe życie zapako-

wane w jednej walizce – czy 

możemy wyobrazić sobie siebie 

w tej sytuacji? Człowiek opusz-

czający swoją bezpieczną strefę  

i uciekający do innego kraju, 

często bez znajomości języka 

oraz ludzi. I w tym momencie 

jak bardzo poszukujący nadziei 

tudzież sensu dalszego życia. Jak 

myśleć o przyszłości, gdy giną 

bliscy czy znajomi? Jak zbudo-

wać przyszłość w nowym świe-

cie? Czy zaufać ludziom spoty-

kanym na swojej drodze? Czy 

wyjście z labiryntu będzie tą 

właściwą drogą, czy tą prowa-

dzącą donikąd?  

 W ten sposób Ofiara wojny 

podobnie jak Józef K., błąka się 

po korytarzach świata, puka do 

tych czy innych drzwi, poszuku-

jąc utraconych wartości – poko-

ju, stabilności i bezpieczeństwa.  

Uchodźcy z Ukrainy. Fot. Bloomberg. 

Świat jako labirynt  

na symbolicznej grafice. 
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 CZŁOWIEK  

 ZNIEWOLONY  

 Trudno mówić o wolno-

ści, kiedy człowiekowi odmawia 

się podstawowych praw do god-

nego życia czy obrony własnej 

osoby. Przeciwko Józefowi K. 

wytacza się proces, w trakcie 

którego jest absurdalnie areszto-

wany – może „normalnie żyć”, 

czyli chodzić do pracy, robić 

zakupy czy korzystać z rozry-

wek, choć jednocześnie jest 

uwięziony (sic!) w swoim miesz-

kaniu z nieznajomego mu po-

wodu i wzywany na przesłucha-

nia, podczas których tak na-

prawdę nikt nie daje mu się wy-

powiedzieć. Wreszcie kiedy pró-

buje poszukać sposobu wpływu 

na sędziów, którzy badają jego 

sprawę, by udowodnić swoją 

niewinność, dowiaduje się, że 

oni tak naprawdę nie mogą wy-

dać końcowego wyroku. Ten 

należy wyłącznie dla najwyż-

szego sędziego, którego nikt 

jeszcze nie spotkał i zna się go 

jedynie z teorii. Józef K. jawi 

się więc jako zniewolony naj-

wyższą władzą „sądowniczą”, 

od której mimo swych najlep-

szych starań nie może się 

uwolnić. Może jedynie czekać 

na końcowy wyrok.  

 Ofierze wojny podobnie 

trudno jest uwolnić się od cią-

żącego konfliktu, do którego 

musi dostosować całe swoje 

życie. Aktualnie, oczywiście nie 

wprost, odmawia się jej prawa 

godnego życia na terenach ob-

jętych starciami militarnymi. 

Chroniąc siebie i swoich bli-

skich musi robić to, co jest 

oczywistą konsekwencją decy-

zji podejmowanych przez naj-

ważniejszych polityków. Jest 

jedynie pionkiem w wielkiej 

grze, z którym władza się nie 

liczy. I ta niewielka grupa jest 

jednak na tyle silna, by rujnować 

życie milionów Ofiar wojny. Tro-

chę tak jak w dawnych czasach 

– pan miał władzę nad niewol-

nikiem. Dzisiaj może nie mówi 

się tak dosłownie, ale istota po-

zostaje – jedna osoba ma daną 

wolę, a druga płacze, trzecia gi-

nie, czwarta zostaje kaleką – 

choć na tym się oczywiście lista 

nie kończy.  

 

 DALEJ JEST  

 COŚ WIĘCEJ… 

 Zatrzymując się na takim 

etapie refleksji można by zawo-

łać: „Boże, gdzie jesteś?!”, jak  

z pewnością pragnie zawołać 

Punkt recepcyjny w Hrubieszowie,  

4 marca 2022 r.  

Fot. Łukasz Kaczanowski.  
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niejedna Ofiara wojny. Doświad-

czając tak wielkiej niesprawiedli-

wości na tym świecie, trudno 

wielu wyobrazić sobie dobrego  

i miłosiernego Ojca, który czu-

wa nad nami. Jednak w tym 

miejscu, zarówno tego tekstu, 

jak i historii, której jesteśmy 

uczestnikami, należy powrócić 

do tego, o czym pisał Benedykt 

XVI w encyklice Spe salvi, co 

szczególnie dzisiaj mocno wy-

brzmiewa: „Jestem przekonany, 

że kwestia sprawiedliwości sta-

nowi istotny argument, a w każ-

dym razie argument najmocniej-

szy, za wiarą w życie wieczne. 

Sama indywidualna potrzeba 

spełnienia, którego jesteśmy po-

zbawieni w tym życiu, potrzeba 

nieśmiertelnej miłości, której 

oczekujemy, z pewnością jest 

ważnym powodem, by wierzyć, 

że człowiek został ukierunko-

wany ku wieczności. […] Nie-

sprawiedliwość historii nie mo-

że być ostatnim słowem” (cyt. 

za: H. Seweryniak, Teologia fun-

damentalna, t. 1, Warszawa 

2010, s. 110). Z taką perspekty-

wą, oczekującej na każdego 

Osobowej Miłości i Sprawie-

dliwości, człowiek, a w szcze-

gólności omawiana Ofiara woj-

ny, inaczej będzie postrzegać 

otaczającą brutalną rzeczywi-

stość. Będzie potrafiła odna-

leźć pierwiastki nieba w dobro-

ci innych ludzi gotowych nieść 

pomoc na różne sposoby.  

Z nadzieją spojrzy w przy-

szłość, w której odnajdzie bez-

pieczny dom, doświadczy po-

koju i ustabilizuje swoje życie – 

a to przecież tylko droga do 

prawdziwej ojczyzny. Z rado-

ścią w sercu zorientuje się, że 

nowa sytuacja nie musi prze-

kreślać tego, czego w głębi swej 

duszy pragnie.  

 Największą tragedią dla 

każdego człowieka byłoby zwąt-

pienie w jakąkolwiek ostateczną 

sprawiedliwość. O tym traktują 

ostatnie słowa wypowiedziane 

przez Józefa K., których w tym 

miejscu już nie będę przytaczał 

– zachęcam do osobistej lektury 

tej powieści w całości. Nie po-

zwólmy sobie zatracić tego osta-

tecznego sensu, bo jeśli tak się 

stanie, będziemy najbardziej nie-

szczęśliwymi istotami na ziemi, 

ta natomiast przybierze formę 

prawdziwego zmaterializowane-

go piekła. A przecież nie do te-

go ani my, ani ziemia, zostali-

śmy stworzeni przez Boga. Nie 

pozwólmy sobie utonąć w bez-

nadziei, dążmy do tego, co jest 

ponad to widzialne…  

Człowiek w Mariupolu, 17 marca 2022 r. 

Fot. Alexander Ermochenko. 



Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszyst-
kich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę 
gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bli-
skim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. 
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, 

niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, 
niech ustanie wojna rosyjsko-ukraińska, która zagraża Twoim stworzeniom 

na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpo-
wiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj 

przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dia-
logu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania 

wojenne. Amen. 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju,  

Święty Michale Archaniele,  

Święty Benedykcie,  

Święci Cyrylu i Metody,  

Święta Brygido,  

Święta Tereso Benedykto od Krzyża,  

Święta Katarzyno ze Sieny,  

módlcie się za nami. 

Modlitwa św. Jana Pawła II  
o pokój 

 SURSUM CORDA                                                                                     1/2022 

Ks. dr Paweł Niewinowski 

Opiekun i korekta 

Piotr Jurczyński 

Redaktor naczelny 

Szymon Kuczyński 

Zastępca redaktora naczelnego 

Jakub Ciesielski 

Cezary Jasiński 

Piotr Jurczyński 

Szymon Kuczyński 

Piotr Stann 

Sebastian Szymański 

Karol Wernik 

Członkowie redakcji Autorzy artykułów 

Dziękujemy Joannie Cichowskiej, Weronice Chlebowskiej  

i klerykowi Piotrowi Majtyce za udzielenie krótkich wywiadów. 


