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„Kościół został założony przede wszystkim dla ubogich (...).  
Jako prawdziwe miasto ubogich. Bogaci są tolerowani w Kościele 
pod warunkiem, że służą ubogim’’.

św. Wincenty a Paulo



Jeśli wierzę, to po co mi Kościół? Czy nie mogę z Bogiem rozmawiać kiedy 
i gdzie mi się żywnie podoba? Czy Kościół, który składa się z ludzi grzesznych, 
może mi mówić, jak mam żyć? Dlaczego w ogóle ktoś obcy wtrąca się w moje 

życie? Czy nie jestem w stanie decydować sam o sobie?

Te i inne pytania słychać dzisiaj bardzo często, dosłownie wszędzie. Oczywiście teo-
logia chrześcijańska jest w stanie już od dawna odpowiedzieć na powyższe i wiele 
innych pytań. Jak widać jednak, sama umiejętność dyskusji, czy nawet zwycięstwo 
w konfrontacji na argumenty nie przekonała całego świata do Kościoła.

Są jednak dwie takie rzeczy, które mnie do Kościoła przekonują.

Po pierwsze to Jezus chciał, żeby powstał Kościół. Dał swoim uczniom trochę ma-
teriałów i siebie nawzajem. Bo w końcu tak człowiek jest skonstruowany – do życia 
z drugim człowiekiem. Nie z ludźmi idealnymi, ale np. z Piotrem zdrajcą i Toma-
szem niedowiarkiem. Tak chciał i tak się stało. Apostołowie założyli Kościół. Ko-
ściół, który jest konieczny do wiary chrześcijańskiej.

Po drugie, nie zostawił nas jednak samych sobie. Objawił nam Ojca. Obiecał, że 
zostanie z nami do końca świata. Obdarzył nas Duchem Świętym.

To właśnie w Kościele jest Bóg. Tam możemy Go najpełniej spotkać, poznać, 
doświadczyć, słuchać, kochać. Kościół na Niego wskazuje, o Nim uczy i o Nim 
świadczy.

A czy Ty dostrzegasz sens Kościoła? Czy nieustannie go szukasz? Zachęcamy do 
zapoznania się z treścią tego numeru – od strony teologicznej, duszpasterskiej 
i wspólnotowej.
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To nie Jezus napisał Ewangelie. Za tym wydawałoby się oczywi-
stym stwierdzeniem kryje się prawda o Kościele. Historię Mi-
strza z Nazaretu, Tego, który jest Chrystusem, Słowem Ojca, 

znamy właśnie dzięki Kościołowi opowiadającemu/głoszącemu nie-
zmiennie i nieustannie Ewangelię. Wielkie miał zatem Jezus zaufanie 
do swojego Kościoła, pozwalając na tak ważne pośrednictwo.
Ale zdanie to nie odnosi się jedynie do przeszłości. Kolejne pokolenia 
chrześcijan nadal wiernie przekazują historię Pana, Jego słowa i czyny, 
zgodnie z zasadą Apostoła Pawła: „Przekazałem wam to, co sam otrzy-
małem…” (1 Kor 15, 3).
Myśląc o tym wszystkim, nie sposób dziś nie podziękować Jezusowi za 
zaufanie, jakim obdarzył pierwszych ewangelicznych autorów, za zaufa-
nie, jakim obdarza także nas, gdy wiernie opowiadamy o „zdarzeniach, 
które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa” (Łk 1, 1-2).

tekst: ks. Adam Sejbuk CM

kościół
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Myślę, że współczesny kryzys wiary w Boga, a może 
przede wszystkim w Kościół, jaki zaczynamy też ob-
serwować w Polsce, dobrze oddaje wiersz Tadeusza 
Różewicza „bez”. Jest to dylemat człowieka zawieszo-
nego między wiarą a niewiarą:

 życie bez boga jest możliwe
 życie bez boga jest niemożliwe

Osoba mówiąca w wierszu, nawiązując do dwóch naj-
ważniejszych świąt chrześcijańskich, stwierdza, że

 naj większym wy da rzeniem
 w ży ciu człowie ka
 są na rodzi ny i śmierć
 Boga

Jednak to sformułowanie można odnieść także do dwóch momentów w życiu 
człowieka. Po pierwsze, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, że Bóg istnieje i nad nim 
czuwa. Po drugie, do momentu utraty wiary w Boga. Podmiot liryczny jako dziec ko 
wydawał się być (przynajmniej na zewnątrz) gor li wym katolikiem:

 prze cież jako dziec ko kar miłem się
 Tobą

Wiara dziecięca jest prosta, ufna i pozba wio na rozte rek. Problem zaczyna się, gdy 
trzeba przejść do wiary dojrzałej, dorosłej. Paradoks polega na tym, że choć wydaje 
się, iż podmiot liryczny stracił wiarę w Boga, to przecież zwraca się do niego przez 
cały wiersz bezpośrednio, na przykład:

 cze muś mnie opu ścił
 cze mu ja opuściłem Cie biex

Gdzieś na końcu tego tunelu widać nikłe światełko, że, jak napisano na nagrobku 
Carla Gustava Junga, wzywany czy niewzywany, Bóg sam się tutaj zjawi.

tekst: kl. Jakub Pikor CM

„Wzywany czy niewzywany,
Bóg się tutaj zjawi”

Zdzisław Beksiński

Sztuka nie dla sztuki



temat numeru 

jezus – tak, kościół – nie?



nr 2/2022

8

Kościoły pustoszeją. Jeszcze niedawno wydawało się, że procesy 
laicyzacji zachodniej Europy ominą nasz kraj, a Polska pozo-
stanie katolicką enklawą wśród neopogańskich ludów Euro-

py. Dziś już chyba nikt nie wątpi, że Kościół, w tym również w Polsce, 
jest w dobie kryzysu. Ciekawą diagnozę problemu stawia niemiecki 
kardynał Walter Kasper.

tekst: kl. Stanisław Dunaj CM

u źródeł
kryzysu wiary
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Czasy koronawirusa wyraźnie 
zachwiały strukturą polskiego 
Kościoła. W perspektywie po-

pandemicznej widzimy jak proces se-
kularyzacji nabrał tempa. Wielu ludzi 
przestało regularnie uczęszczać na 
niedzielną Eucharystię, a w kancela-
riach parafialnych coraz częściej poja-
wiają się ludzie pragnący dokonać aktu 
apostazji. Co ciekawe, ludzie występu-
jący z Kościoła wcale nie określają sie-
bie ateistami, częściej przyjmują sta-
nowisko ,,wierzących niepraktykują-
cych”, którzy zawiedli się na ,,orga-
nizacji Kościoła katolickiego”. Wśród 
mnogości postulatów i prób odpowie-
dzi na problem sekularyzacji Kościoła, 
można stwierdzić wraz z kard. Walte-
rem Kasperem, iż najgłębsze źródła 
kryzysu wynikają z nieznajomości Je-
zusa Chrystusa. Takie stanowisko za-
jął on w wygłoszonym wykładzie pt. 
,,Jezus i Wiara” na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim w Rzymie 
w roku 1973.
Kard. Walter Kasper, wybitny teolog 
i długoletni pracownik Kurii Rzym-
skiej, aby dotrzeć do sedna problemu 
stawia pytanie o istotę i fundament 
naszej wiary. To, w co wierzymy, nie 
jest przecież strukturą społeczną, hie-
rarchią kościelną, zbiorem obowią-
zujących praw czy idei. Pytanie to 
można zatem sformułować w  inny 
sposób i za Jezusem powtórzyć: „A wy 
za kogo mnie uważacie?” (Łk 9, 20). 
Jest to wciąż aktualna kwestia i trzeba 
nam na nowo wracać do tego pyta-

nia, które sam Chrystus zadał swoim 
uczniom. 
Choć pozornie mogłoby się wyda-
wać, że w sprawie Jezusa z Nazaretu 
już wszystko zostało powiedziane, 
w  ostatnich dekadach pojawiło się 
mnóstwo badań i opracowań doty-
czących osoby Jezusa, jego życia i dzia-
łalności. Badania te są podejmowane 
zarówno przez teologów chrześcijań-
skich rozmaitych wyznań, krytyków 
kościoła, ludzi wywodzących się ze 
środowisk judaistycznych, czy nawet 
marksistowskich. Tam, gdzie chrześci-
janie szukają argumentów potwierdza-
jących historyczność istnienia Chry-
stusa, zwolennicy idei Jezus – TAK, 
Kościół – NIE, w duchu krytyki histo-
rycznej próbują budować alternatywną 
drogę dotarcia do Niego. 
Teologowie żydowscy czy filozofowie 
religii widzą w Jezusie jedynie ideał 
człowieczeństwa, wzór godny naśla-
dowania. Marksiści natomiast ideali-
stę, reformatora czy rewolucjonistę. 
Takie uproszczone spojrzenie na Je-
zusa, które odwołuje się tylko do jego 
człowieczeństwa autor wykładu wprost 
nazywa „jezusologią’’ i przeciwstawia 
tradycyjnej chrystologii. (Jezusologią 
nazywamy naukę o Jezusie jako czło-
wieku. Natomiast chrystologia jest na-
uką o Jezusie Chrystusie jako prawdzi-
wym człowieku i prawdziwym Bogu).  
Kardynał podkreśla spójność natury 
boskiej i  ludzkiej w  osobie Jezusa 
Chrystusa. Wszelkie badania skupia-
jące się tylko na Jezusie historycznym, 
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a więc obejmujące swym zasięgiem je-
dynie ludzkie aspekty życia i działal-
ności Jezusa, nie oddają w pełni, ani 
nie pozwalają nam poznać prawdzi-
wego Jezusa Chrystusa.
Dziś za ogólnie przyjęte 
uznaje się, że pokładane 
wysiłki, aby odtwo-
rzyć biografię czy por-
tret psychologiczny hi-
storycznego Jezusa za-
kończyły się niepowodzeniem. Bibliści 
zgodnie mówią, iż Ewangelie nie stano-
wią najlepszego źródła historycznego, 
nie są czymś w rodzaju kronik o Jezu-
sie. Powstały w celach kaznodziejskich, 
wynikają z życia liturgicznego i prak-
tyki wspólnotowej pierwszych chrze-
ścijan. Ewangelie są wykładnią głoszo-
nych nauk o Jezusie, ale nie tylko tym 
historycznym. Są syntezą, w której za-
wiera się również Jezus-Bóg, w którego 
wierzymy, jest w nich świadectwo Jego 
obecności we wspólnocie wiernych, 
Jego nauczanie i przepowiadanie Kró-
lestwa Bożego. 
Właśnie poprzez orędzie Jezusa mo-
żemy pośrednio odkrywać Jego istotę. 
Dlatego Ewangelie są najpewniejszym 
źródłem chrystologicznym (czyli wie-
dzy o Jezusie) i tam Jezus jest dla nas 
najpełniej dostępny. Nie znaczy to by-
najmniej, że poszukiwania historycz-
nego Jezusa nie mają sensu czy uza-
sadnienia. Należy jednak pamiętać, że 
odkrywając istotę Chrystusa musimy 

uwzględnić całość Jego OSOBY, nie da 
się mówić o Jezusie bez kontekstu Jego 
posłania, męki, śmierci i zmartwych-
wstania. Bo to właśnie wydarzenia 

zbawcze rzucają nowe 
światło na Jego życie 
i działalność oraz po-
zwalają nam je pełniej 
interpretować.
Każdy kryzys rodzi 
również nadzieje, in-

spiruje do podjęcia działania i zmusza 
do zweryfikowania dotychczasowego 
podejścia. Obecny kryzys jest kryzy-
sem chrystologicznym – kryzysem toż-
samości ludzi wierzących. Stwarza to 
okazję, aby każdy z nas zadał sobie dziś 
pytanie: Kim dla mnie jest Jezus Chry-
stus? Co to znaczy, że jestem chrześci-
janinem? Odpowiedzi na te pytania 
nie udzielą nam peryferyjne pytania 
ludzkiej egzystencji. Nie odnajdziemy 
jej patrząc na nasze zaangażowanie 
społeczne czy dobroczynne. Nie znaj-
dziemy jej również przyglądając się 
naszej postawie moralnej. Odpowiedź 
możemy znaleźć jedynie kontemplując 
krzyż i pusty grób. To orędzie męki, 
śmierci i zmartwychwstania pokazuje 
nam czym jest chrześcijaństwo. Głosi 
miłość większą niż śmierć, miłość sil-
niejszą niż niesprawiedliwość, prze-
moc czy nienawiść. I ta miłość moty-
wuje nasze uczynki, nasze działania 
prospołeczne. Ta miłość daje siłę, aby 
wybaczyć drugiemu człowiekowi. Na-
sza wiara jest wiarą w miłość.

...
Wiara chrześcijańska 

jest świadectwem 
o żyjącym Chrystusie.

...

Warto przeczytać:
Walter Kasper, Jurgen Moltmann, Jezus – tak, Kościół – nie?, Kraków 2020.



Ze Śpiewnika kościelnego
ks. Jana Siedleckiego

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, 
dotrzymać pragnę szczerze; 
Kościoła słuchać w każdy czas 
i w świętej wytrwać wierze. 
O, Panie, Boże, dzięki Ci, 
żeś mi Kościoła otwarł drzwi. 
W nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, 
Bóg pod postacią chleba. 
Swym Ciałem karmi duszę mą, 
by żyła w Nim dla nieba. 
W to wierzyć zawsze mocno chcę, 
bo tego Kościół uczy mnie. 
W Nim żyć, umierać pragnę.

„W niedziele zamiast aktu pokuty może mieć miejsce poświęce-
nie wody i pokropienie nią wiernych. Jest to czwarta forma aktu 
pokuty. Śpiewy na pokropienie ukazują moc sakramentu chrztu 
świętego, pokorę grzesznika przed Bogiem oraz nadzieję na od-
puszczenie grzechów i odnowienie człowieka” – możemy przeczytać 
we wprowadzeniu do Śpiewów na niedzielne pokropienie w „Śpiew-
niku kościelnym” ks. Jana Siedleckiego. Słowa tej pieśni mówią 
nam, jakie są nasze obowiązki wynikające z chrztu świętego. Ważne 
jest, aby także podczas śpiewania zwrócić uwagę na treść tej pie-
śni. Mówi ona o roli Kościoła w poznawaniu i przekazywaniu wiary. 
Niech ref leksja nad tym tekstem pomoże nam w lepszym przeży-
waniu Eucharystii.

opr. kl. Piotr Ciapała CM

t.: C. B. Verspoell, 1810 r. 

m.: C. J. Bierbaum, 1826 r.
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Ten artykuł będzie zatem jak mozaika. Nie ma początku, koń-
ca, ani rozwinięcia. Są kolorowe kamyczki i szkiełka. Są myśli 
mniej lub bardziej precyzyjne. Są cytaty znane i nieznane. Są 

słowa i obrazy. Bo mozaikowy jest Kościół, bo mozaikowy jesteś Ty!

tekst: ks. Konrad Jaworecki CM

fenomen
wierzący

niepraktykujący

Jesteśmy jak elementy mozaiki – piękne już wtedy, 
gdy bierze się je pojedynczo,

ale które tylko razem tworzą obraz. 
fragment orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 8 maja 2022 r.
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Jezus tak – Kościół nie?
Po co Kościół.
Umieszczenie artykułu „fenomen wierzący nieprak-
tykujący” między Jezus – tak, Kościół – nie? i Po co 
Kościół?, to przejaw geniuszu redakcji, podparty jak 
mniemam porywami Ducha.
Chrystologiczne źródła kryzysu Kościoła, jak mówi 
podtytuł książki Waltera Kaspera i Jürgena Molt-
manna, sklejony z pytaniem dotyczącym sensu ist-
nienia Kościoła miałyby zarysować przestrzeń osób 
wierzących, pozbawionych chęci, zrozumienia, do-
świadczenia potrzeby wspólnoty Kościoła?

Kim są i jacy są Ci wierzący niepraktykujący?
Jeśli… istotnie, na mocy otrzymanego Chrztu, każdy czło-
nek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 
28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji 
w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest ak-
tywnym podmiotem ewangelizacji (Adhortacja Apostol-
ska Evangelii gaudium, 120). 
Tacy ludzie zatem, wierzący niepraktykujący, nie istnieją. 
Takich ludzi nie ma. Każdy jest uczniem – poznaje, do-
świadcza... Każdy jest misjonarzem – świadczy, naucza... 
A jednak, skoro ukuło się takie sformułowanie, to czyż 
nie oznacza, być może, że tak o sobie mówią, myślą? Że 
inni, wierzący praktykujący, tak ich określają? A więc są.
Zatem, czy to oni są w błędzie, czy wspólnota, która 
mówi o „mocy Chrztu”?
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Musimy wystrzegać się mentalności, rozdzielającej kapłanów i świeckich, która 
uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich za wykonawców, i realizo-
wać misję chrześcijańską jako jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem. Cały 
Kościół jest wspólnotą ewangelizującą.
Jeśli każdy jest osobnym kamieniem, jeśli każdy ma własną drogę, jeśli każdy 
„wygląda” inaczej… czy jest potrzeba ujednolicania, czy bardziej potrzebu-
jemy poznania?
Skoro to człowiek jest drogą Kościoła, a nie Kościół drogą człowieka, to może 
lepiej odkrywać człowieka, a nie metody, eventy, zadania duszpasterskie…

Michałowi Aniołowi Buonarrotiemu przypisuje się słowa: „Każdy blok 
kamienia ma w sobie posąg, a odkrycie go jest zadaniem rzeźbiarza”. 
Jeśli takie może być spojrzenie artysty, to tym bardziej Bóg patrzy na 
nas w ten sposób — w tamtej dziewczynie z Nazaretu dostrzegł Matkę 
Boga; w rybaku Szymonie, synu Jony, dostrzegł Piotra, opokę, na której 
zbuduje swój Kościół; w celniku Lewim dostrzegł apostoła i ewangeli-
stę Mateusza; w Szawle, surowym prześladowcy chrześcijan, zobaczył 
Pawła, Apostoła Narodów. Jego miłujące spojrzenie zawsze nas dosięga, 
porusza, wyzwala i przemienia, czyniąc nowymi ludźmi.
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Jedno z przysłów Dalekiego Wschodu mówi: „Mądry człowiek, patrząc na jajko, po-
trafi dostrzec orła; patrząc na ziarno, dostrzega wielkie drzewo; patrząc na grzesz-
nika, potrafi dostrzec świętego”. Tak właśnie patrzy na nas Bóg – w każdym z nas 
widzi możliwości, czasem nieznane nam samym, i przez całe życie niestrudzenie 
pracuje nad tym, abyśmy mogli je wykorzystać w służbie dobra wspólnego.
Zabraliśmy Bogu wolność. Odebraliśmy Mu prawo do decydowania. Bo my 
wiemy lepiej, bo my znamy wytyczone szlaki. Bo my to Kościół! Bo Kościół to 
my (sic!). Ależ jesteśmy pyszni, zadufani i niemądrzy.

A skoro można spotkać Boga tak po prostu, tak z niczego, a właści-
wie tylko z Jego łaski, to po co nam instytucja Kościoła? Nie mówię 
o wspólnocie, o darze samego Jezusa, mówię o strukturach, hierarchii, 
urzędach… Nawet aniołów postawiliśmy w rzędy, bo przecież bez chó-
rów się nie obejdą… tylko czy to wszystko potrzebne przy Bogu, który 
ku wolności nas wyswobodził?
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Czy my za sobą tęsknimy? Czy ja tęsknię za 
osobami w kościele/w Kościele? Czy ja się 
z nimi i za nich modlę? Czy modlę się za 
tych, których tam/Tam spotkam? Czy ma-
rzę, by ich znać? By tworzyć z nimi jedność? 
Kiedy więc mówimy o „powołaniu”, nie cho-
dzi tylko o wybór takiej czy innej formy życia, 
o poświęcenie swojego życia określonej posłu-
dze czy podążanie za urokiem charyzmatu 
danej rodziny zakonnej, ruchu czy wspólnoty 
kościelnej. Chodzi o realizację Bożego marze-
nia, wielkiego planu braterstwa, który Jezus 
miał w sercu, gdy modlił się do Ojca: „aby 
wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21).

Kościół jest przestrzenią sakramentów. Ży-
wej obecności Boga. Jeśli dzięki poznawaniu 
Boga odkrywamy wartość, sens, znaczenie, 
a szczególnie wewnętrzną potrzebę spotka-
nia z Nim w sakramentach to nie będziemy 
mogli odrzucić Kościoła. Nie będziemy 
mogli podzielić sztucznie Kościoła wspól-
noty, miejsca obecności, od Kościoła insty-
tucji. Nie można nie widzieć przywar ludz-
kich, członków tej świętej wspólnoty, ale nie 
można także dystansować się od centrum, 
pomyślanego przez Boga.
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Każde powołanie w Kościele, a w szerokim 
ujęciu także w społeczeństwie przyczynia 
się do osiągnięcia wspólnego celu – aby 
wśród mężczyzn i kobiet rozbrzmiewała 
harmonia licznych i różnorodnych darów, 
którą może urzeczywistnić tylko Duch 
Święty. Kapłani, osoby konsekrowane 
i wierni świeccy, idźmy i pracujmy razem, 
aby dawać świadectwo tego, że wielka ro-
dzina ludzka, zjednoczona w miłości, nie 
jest utopią, ale projektem, do którego stwo-
rzył nas Bóg.

A jeśli wierzący niepraktykujący to ludzie, 
którzy chcieliby i marzyliby o tym, by być 
praktykujący, tylko coś ich odpycha, nie 
przyciąga do Kościoła/kościoła? A jeśli są 
wrażliwi na piękno, a dostrzegają kicz? A 
jeśli są perfekcyjni, a otrzymują byleja-
kość? A jeśli są nastawieni na bogactwo 
intelektualne, a tam li tylko infantylność? 
A jeśli są… a jeśli potrzebują… a jeśli się 
boją?

Liturgia jest pięknem, które należy zgłę-
biać i poznawać. Niepraktykujący, choć 
wierzący może niezbyt się starali? Może 
nie wykazali się na tyle cierpliwością i za-
angażowaniem, by odkryć głębię? Sami 
podjęli decyzję o tym, by się nie angażo-
wać, by zlekceważyć, by po prostu radzić 
sobie bez Kościoła/kościoła. A może to-
warzyszy temu nieopisana i niezrozu-
miała agresja?
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Mater Ecclesiae na Pałacu 
Apostolskim jest mozaiką. 
Ciekawe? Nawet Matka Bo-
ska nie jest posągowa.

Spotkanie we wspólnocie to spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Zaczy-
namy od Niego. On nas gromadzi, On nas prowadzi, On jest między nami. Jeśli 
zatem są wierzący niepraktykujący, to znaczy, że może (jeszcze) nie odkryli tego 
powiązania? Że w Nim stanowimy jedno. Że budowanie zaczyna się na 
Nim, a wspólnota jest kontynuacją, rozwojem… tylko czy jest? Czy 
za każdym razem jest tego świadoma? Jak wielką rolę od-
grywa w niej każda, pojedyncza osoba? I ci, którzy są, 
i ci, których nie ma, są nieobecni, a oczekiwani.
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jezus
kościół

grzesznik

W obecnej dekadzie często w mediach masowego przeka-
zu mówi się o grzeszności członków Kościoła. Przez co 
w sercach wielu wiernych, którzy wyznają, że wierzą 

„w jeden, święty i powszechny Kościół” rodzi się zamęt oraz pyta-
nie: po co jest Kościół, skoro zachowania jego członków są sprzeczne 
z tym, co głosi?

tekst: kl. Antoni Tabor CM
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K ościół o samym sobie
Według orzeczeń Soboru Wa-
tykańskiego II (1962-1965) 

„Kościół jest w Chrystusie jakby sa-
kramentem, czyli znakiem i narzę-
dziem wewnętrznego zjednocze-
nia z Bogiem i  jedności całego ro-
dzaju ludzkiego” – można przeczytać 
w pierwszym punkcie soborowej kon-
stytucji o Kościele Lumen Gentium (co 
w wolnym tłumaczeniu oznacza Świa-
tło Narodów). Kluczowe w tym okre-
śleniu jest słowo „jakby”, które jest 
tam użyte, by zapobiec włączeniu Ko-
ścioła w tradycję siedmiu sakramen-
tów, jako ósmego. Kościół tak samo 
jak sakrament jest widzialnym zna-
kiem i narzędziem oraz sprawia to, co 
oznacza. 
Jak rozumieć, że Kościół jest zna-
kiem? Znak jest informacją, która od-
syła do czegoś innego. Tak samo jest 
z Kościołem. Na Kościół można się 
natknąć w świecie, czy to przez jego 
członków, czy też poprzez instytucję, 
w którą wspólnota kościelna się orga-
nizuje. Kościół przez sam fakt istnie-
nia odsyła do rzeczywistości nadprzy-
rodzonej, do zjednoczenia ludzi z Bo-
giem. Jednakże Kościół jest też „na-
rzędziem”. Kościół jest narzędziem 

zbawienia, bo ono tylko w nim się do-
konuje. Wejście w Kościół oznacza na-
wiązanie nieodwracalnej więzi z Bo-
giem Ojcem, przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym.

Kościół a rzeczywistość
Jednakże we współczesnym świecie 
spotkać się można z opinią „perma-
nentnego kryzysu Kościoła”, który 
jest spowodowany przez grzeszność 
ludzi. Jak więc pogodzić grzesznego 
człowieka z tym, że Kościół jest Cia-
łem Chrystusa i poszczególni jego 
członkowie mają to ukazywać? Ko-
ściół może to robić i tak czyni, otwie-
rając się jak Pan Jezus z miłosierdziem 
na grzesznika, dając mu szansę na 
nawrócenie i to w nieskończoność. 
Podstawę do takiego wnioskowa-
nia można znaleźć w słowach Pana 
Jezusa: 
„Powiadam wam: Tak samo w nie-
bie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu spra-
wiedliwych, którzy nie potrzebują na-
wrócenia” (Łk 15, 7). 
W tym fragmencie ukazana jest mi-
sja Kościoła, dana przez samego Pana, 
a polega ona na poszukiwaniu grzesz-

...
Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem 

i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego.

Lumen Gentium

...
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ników. To poszukiwanie odbywa się 
zawsze, ale Kościół też czeka, by dać 
człowiekowi możliwość pojedna-
nia. Jednak nie tylko na kapłanach 
spoczywa obowiązek poszukiwania 
grzeszników i wezwaniu ich do na-
wrócenia. Jest to obowiązek każdego 
wiernego, a wzywanie do nawrócenia 
powinna poprzedzać własna relacja 
z Bogiem oparta na wierze Kościoła 
i nieustanny proces nawracania.  
Kościół poprzez okazywanie miłosier-
dzia swoim członkom i wszystkim in-
nym ludziom sprawia, że staje się zna-
kiem i narzędziem pojednania ludzi 

z miłosiernym Bogiem, poprzedzając 
to tym, że członkowie Kościoła prze-
baczają sobie nawzajem i przyjmują 
przebaczenie. 
Dzięki miłosierdziu i przebaczeniu 
Kościół naśladuje uniżonego Chry-
stusa. Odbywa się to na płaszczyźnie 
indywidualnych decyzji, jak i kościel-
nych struktur. Aż po dar życia, jeśli 
trzeba. W realizacji jednak nie jest 
to takie proste, bo Kościół ma i na-
wet powinien mieć poczucie wyż-
szości wynikające z tego, iż poszedł 
za Zwycięskim Chrystusem Kró-
lem. „Myśmy poznali i uwierzyli mi-

łości, jaką Bóg ma ku nam”  
(1 J 4, 16). Jednakże nie można 
się dać porwać temu triumfa-
lizmowi i trzeba być jak Zba-
wiciel „cichy i pokorny ser-
cem” (por. Mt 11, 29). Ro-
dzi się też inna pokusa: Jeżeli 
idziemy za Zwycięskim Kró-
lem, to Kościół musi być Kró-
lestwem Bożym. 
Kościół nie jest Królestwem 
Bożym, nie jest ostateczną 
rzeczywistością zrealizowa-
nego zbawienia. Mimo to jego 
członkowie są wzywani do 
zaprowadzania go na ziemi, 

Powrót Syna Marnotrawnego, 
obraz Pompeo Batoniego powstał 
w 1773 r. Znajduje się w Muzeum 
Historii Sztuki w Wiedniu.
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przez realizowanie Ewangelii, przy-
kazania miłości, które zostawił nam 
Chrystus oraz do własnego uświęce-
nia poprzez łączenie się ze społecz-
nością zbawionych w niebie. Jednak 
mimo wszelkich nie-
doskonałości Ko-
ścioła, stanowi nie-
ja ko  pr z e d sm a k 
przyszłego Króle-
stwa Bożego, gdzie 
Bóg będzie „wszyst-
k i m we  w sz y s t-
kich” (1 Kor 15, 28), 
bo póki co jeste-
śmy pielgrzymami, 
z  daleka od Pana i  według wiary, 
a nie dzięki widzeniu postępujemy  
(por. 2 Kor 5, 5-7). Dlatego katolicy 
nie mogą przedstawiać Kościoła jak 
Królestwa w pełni zrealizowanego, 
bo prędzej czy później doprowadzi to 
do rozczarowania oraz zafałszowa-
nia obrazu Kościoła oraz swoich braci 
i sióstr w wierze.

Kościół a grzesznik
Kościół, niestety i na szczęście, jest 
wspólnotą grzeszników dotykanych 
nieustannie Bożym przebaczeniem. 
Na szczęście, ponieważ tylko dzięki 
temu, dzięki tej grzeszności czło-
wiek się w niej mieści. Lista człon-
ków bezgrzesznego Kościoła kończy 

się na jego założycielu, tj. Panu Jezu-
sie i Jego Matce Maryi. Niestety, bo to 
oznacza kłopoty: stan nieustannego 
wręcz zgorszenia powodowany we-
wnątrz, jak i na zewnątrz wspólnoty 

oraz związane z tym 
problemy z  wiary-
godnością chrześci-
jańskiego świadec-
twa. A od tych kło-
potów już niedaleka 
droga, by pozbyć się 
grzeszników w  naj-
prostszy sposób, czyli 
przez ich usunięcie. 
Usunięcie grzesznika 

jest niedopuszczalne, bo zadaniem 
Kościoła jest przebaczać człowiekowi  
i w imieniu Jezusa Chrystusa odpusz-
czać mu grzechy.   
To, czym jest Kościół można podsu-
mować krótką wypowiedzią papieża 
Franciszka: „Kościół nie jest mu-
zeum dla świętych, ale jest szpitalem 
dla grzeszników”. Właśnie po to jest 
Kościół by poprzez włączenie przez 
chrzest we wspólnotę z Trójjedynym 
Bogiem oraz głoszenie Ewangelii, 
grzesznika doprowadzać do święto-
ści we wspólnocie Kościoła Świętego, 
w którym łączy się cała społeczność, 
wszyscy święci i ludzie, którzy trwają 
w pielgrzymce wiary.  

...
Kościół nie jest 

muzeum dla świętych, 
ale jest szpitalem 
dla grzeszników.

papież Franciszek

...

ROdzina Wincentyńska



ROdzina Wincentyńska
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Te słowa dokładnie opisują wszystko, czym jest Projekt a Paulo, 
działający przy prowadzonej przez Zgromadzenie Księży Mi-
sjonarzy parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Kra-

kowie. Nie sposób pominąć tutaj inicjatora-opiekuna Projektu, ks. 
Piotra Klimczaka CM wraz z s. Beatą Woźniak SM, którzy są nie-
ocenionym wsparciem i motywacją! Bez ich pomocy i zawziętości nie 
byłoby niczego…

tekst: Anna Kupiec
zdjęcia: Agnieszka Łęczycka, 
                Paweł Cegielski,
                Projekt a Paulo

bliskość, oddanie,
integracja, relacja...
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tekst: Anna Kupiec
zdjęcia: Agnieszka Łęczycka, 
                Paweł Cegielski,
                Projekt a Paulo

Wolontariat zrzesza ludzi 
młodych, którzy chcą 
poświęcić siebie i  swój 

czas na rzecz starszych, samotnych. 
Sprawiają, że zwykła szara codzien-
ność odmienia się poprzez uśmiech, 
proste gesty i miłe słowo. Wolonta-
riusze są zaangażowani w wiele akcji 
i aktywności, począwszy od przynie-
sienia posiłku, spaceru, rozmowy, na 
remoncie i myciu okien skończyw-
szy. Wolontariat, który buduje, re-
montuje, urządza? Tak, to możliwe! 
Przy pomocy kilku wykwalifikowa-
nych wolontariuszy ekipa remon-
towa własnymi rękoma „postawiła” 
na nogi wiele mieszkań należących 
do osób w potrzebie. Nic w zamian 
nie oczekując, młodzi dostają od 

podopiecznych to, co w dzisiejszym 
świecie wydaje się zapomniane, czyli 
ludzką życzliwość i wdzięczność. To 
tylko namiastka tego, co dzieje się 
w Projekcie…
Podstawą jest obcowanie ze sobą, 
a co za tym idzie – z Bogiem. Wspól-
nota daje istny wachlarz możliwości 
rozwoju duchowego, czego przykła-
dem jest rozważanie Słowa, czuwanie 
czy rekolekcje, będące formą zatrzy-
mania w zabieganym życiu. A Paulo 
to jedna wielka rodzina, wspierająca 
się, kochająca i dążąca do celu – nim 
bez wątpienia jest bezinteresowność.
Sama mam ten zaszczyt być jej czę-
ścią i nie żałuję swojego wyboru. 
Mogę śmiało stwierdzić, że to był 
strzał w  10! Dzięki temu pozna-
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łam i  poznaję wciąż fanta-
stycznych ludzi, którzy nie-
ustannie uczą mnie czegoś 
nowego. Wśród nich mogę 
być sobą, co daje mi poczu-
cie wolności i swobody, do-
daje pewności siebie. To jest 
bardzo budujące wiedzieć, 
że nikt mnie nie ocenia i nie 
poddaje krytyce, a raczej ma 
do zaoferowania uwagę i nie-
ustanne pokłady serdeczności.  
A o to właśnie chodzi w pracy 
wolontaryjnej!
Mimo zawiłości i wielu kry-
zysów wiary spowodowanych 
przez życiowe zakręty, dzięki 
właśnie TYM ludziom i tak 
wielkiemu przedsięwzięciu, 
jakim jest Projekt a  Paulo, 
nie zwątpiłam w siebie, a co za tym 
idzie w drugiego człowieka. Dzięki tej 

wspólnocie wszystko staje się prost-
sze, a bariery rodzące się w podświa-

domości znikają!
Czym jest dla mnie po-
maganie? To oddanie 
i gotowość do wyciągnię-
cia ręki w tych błahych, 
jak też skomplikowanych 
sytuacjach, z którymi tak 
ciężko przychodzi zma-
gać się samemu. Empatia 
i wrażliwość – te słowa 
dokładnie opisują każ-
dego przynależącego do 
Projektu. Śmiało spraw-
dza się tutaj stwierdzenie: 
„Nic, co ludzkie, nie jest 
mi obce”. 
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Małym podsumowaniem, a zarazem 
świętem wszystkich budujących Pro-
jekt a Paulo, było 5-lecie, które miało 
miejsce 5 czerwca w auli seminaryjnej 
przy ulicy Stradomskiej 4 w Krakowie. 
Nowi oraz doświadczeni i „starsi” sta-
żem wolontariusze wraz z podopiecz-
nymi mogli przenieść się do począt-
ków projektu i powspominać minione 

chwile, a wszystko to spojone muzyką, 
licznymi podziękowaniami i… dobrą 
zabawą. Również seniorki przedstawiły 
swoje historie związane z działalnością 
wolontariuszy, nieraz nad wyraz przej-
mujące i wzruszające. Jubileusz był cza-
sem spędzonym w doborowym towa-
rzystwie, bo wśród SWOICH! A tak, 
jak wiadomo, najlepiej…



tekst: Kasia Biela
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opatrywać 
rany jezusowi

W szystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci naj-
mniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Każdy z nas na 
końcu życia będzie sądzony z miłości, ile jej pomnożymy 

w naszym „tutaj”, taka będzie inwestycja w naszą wieczność.

tekst: s. Agnieszka Krzak SM
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Kiedy mam sprecyzować rolę 
Siostry Miłosierdzia jako pie-
lęgniarki, to ten właśnie wer-

set z Pisma Świętego pierwszy przy-
chodzi mi na myśl. Już od czasów św. 
Wincentego, prekursora pierwszych 
szpitali i odwiedzania chorych w do-
mach, można dostrzec wielkie posza-
nowanie dla godności każdej osoby 
ludzkiej i ogrom serc gotowych ofiar-
nie i w wielkiej dyspozycyjności słu-
żyć najuboższym. 
Nie mam wielkiego stażu pracy wśród 
chorych, ponieważ w tamtym roku 
obroniłam pracę licencjacką z pielę-
gniarstwa. Pomimo to przez ten rok 
bardzo dużo się nauczyłam, zoba-
czyłam i zrozumiałam. Praca pielę-

gniarki sama w sobie niesie ze sobą 
dużą odpowiedzialność za ludzkie 
życie i  komfort pacjentów, którzy 
mogą szybciej powrócić do zdrowia 
lub godnie zakończyć ziemską wę-
drówkę w placówkach medycznych. 
Bez względu na miejsca, w których 
Siostry Miłosierdzia posługują cho-
rym, takich jak chociażby: szpitale, 
Domy Pomocy Społecznej czy hospicja  
(w którym obecnie posługuję), na 
pierwszym miejscu należy stawiać 
dobro każdego człowieka i  robić 
wszystko, aby ulżyć w jego cierpie-
niu, pomóc w szybszym powrocie do 
zdrowia czy też, jak w przypadku pa-
cjentów hospicyjnych, być obecnym 
i pomocnym w spokojnym i pełnym 
pokoju wewnętrznego odejściu z tego 
świata. Nie jest to łatwa praca i niesie 
za sobą duże obciążenie psychiczne. 
Pomimo znacznego postępu w medy-
cynie niejednokrotnie niewiele mo-
żemy zdziałać albo nie można już zro-
bić nic więcej. To „niewiele” jest jed-
nak słowem kluczowym. Cóż to jest 
dla nas – zdrowych, młodych, pełnych 
planów i marzeń? Czasem to proste 
słowo, dotyk dłoni, podanie szklanki 
z wodą czy też szczery uśmiech ze 
spojrzeniem prosto w oczy i zapewnie-
niem, że to nie koniec, że nasze życie 
zmienia się, ale się nie kończy.
Kiedy staram się służyć i pomóc oso-
bom, do których posłał mnie Pan, pró-
buję wykonywać wszystko najlepiej jak 
potrafię, bez względu na zmęczenie, 
a czasem bezsilność i wyczerpanie.  
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Co istotne, we wszystkich tych sytu-
acjach potrzebna jest wiara. Bez niej 
byłaby to praca jak każda inna i ma-
chinalne wykonywanie poleceń, które 
nie będą dawać radości... Ważna jest 
świadomość, że w każdej z tych osób 
jest czyjś syn, ojciec, brat, matka, 
córka, siostra… a  szczególnie, jak 
mawiał św. Wincenty, aby zobaczyć 
w  Ubogich Jezusa Chrystusa, któ-
remu mogę ulżyć w krzyżowej męce. 
Podczas choroby wszyscy stają się 
równi, nie ma już prezesa, bankowca 
czy ochroniarza. Nie ma znaczenia, 
ile pieniędzy ma się na koncie czy ilu 
znajomych na Facebooku, ważna jest 
obecność, czas i miłość, które możemy 
dać innym. Podczas pandemii nie 
każdy może sobie pozwolić na chwile 
spędzone z najbliższymi, dlatego tak 

ważna jest praca pielęgniarki, która 
będzie tam, gdzie niejednokrotnie ro-
dziny nie mogą być, lub kontakt jest 
znacznie ograniczony.
Św. Wincenty mawiał: „Miłość jest 
twórcza aż do nieskończoności”. 
Służba drugiemu człowiekowi nie 
może się opierać jedynie na trosce 
o ciało, ale również zajmuje się du-
chem, by zaopiekowany był cały czło-
wiek, a  każdy czyn powinien być 
w całości spełniany z Miłości do Boga 
i drugiego człowieka, aby nasza ra-
dość była PEŁNA. Mogę podpisać się 
pod słowami bł. s. Marty Wieckiej SM: 
„Niegodnam tak wielkiej łaski, jakiej 
Bóg udzielić raczył, czynić to samo, co 
niegdyś Pan Jezus czynił: służyć cho-
rym, a w ich osobie samemu Panu Je-
zusowi opatrywać rany”.



SEMINARIUM
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w rodzinnej 
atmosferze

W czasie majówki na Stradomiu odbyło się spotkanie rodzi-
ców kleryków. Po trzech latach przerwy, spowodowanej 
pandemią koronawirusa, rodzice mogli w końcu zoba-

czyć, jak żyją ich synowie, poznać rodziców ich współbraci oraz usły-
szeć od „obcego” syna słowo „Mamo” lub „Tato”. Zapraszamy do za-
poznania się z trzema relacjami – świadectwami naszych rodziców.
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Spotkanie, które odbyło się na Strado-
miu, było dla nas głębokim i miłym 
przeżyciem. Do Krakowa jechaliśmy 
z żoną przepełnieni wielką radością, że 
będziemy mogli spotkać się nie tylko 
z synem, ale i jego współbraćmi, któ-
rych bardzo pokochaliśmy, i ich ro-
dzicami. Bardzo nas ujęła taka urocza 
atmosfera tego spotkania, obfitująca 
w bardzo ciekawy program, który za-
równo dodał duchowego napędu na 
pozytywne myślenie o życiu, o Bogu, 
ale i radował nasze podniebienia wy-
śmienitymi przysmakami, zarówno 
tymi słodkościami stworzonymi przez 
Mamy, jak i niezapomnianego grilla. 

Serce się raduje, że nasi synowie, bez 
względu, na którym roku są, tworzą 
między sobą tak piękne braterskie 
i rodzinne relacje, że nie widać między 
nimi jakichkolwiek nieporozumień. 
Jest to bardzo ujmujące. Osobiście po 
tym spotkaniu jestem bardzo zbudo-
wany, bo w moim sercu jest wielka 
radość, z tego, że tam, gdzie jest mój 
syn dzieją się piękne rzeczy. Klerykom 
tylko pozazdrościć takich świetnych 
przełożonych wokół siebie. Radował 
również szczery uśmiech i rozgadane 
serca rodziców, a wspólne modlitwy 
mnie osobiście bardzo odmłodniały. 
Brawa dla organizatorów.

ryszard bodziacki, tata karola
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Na przełomie kwietnia i maja klerycy 
Seminarium Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy w Krakowie zaprosili swo-
ich rodziców do siebie, na Stradom. 
Z ogromną radością wybraliśmy się 
z mężem do Krakowa na to spotkanie. 
Stasia nie widzieliśmy od kilku mie-
sięcy i choć przyzwyczajamy się do 
tego, że jego dom jest teraz na Strado-
miu, to bardzo chcieliśmy go odwie-
dzić i poznać jeszcze bardziej miejsce, 
w którym teraz żyje i się uczy, poznać 
jego przyjaciół, współbraci kleryków.
Kraków przywitał nas piękną, wio-
senną pogodą. W piątek po południu 
poszliśmy z synem „odwiedzić” świę-
tego Józefa w jego krakowskim sank-
tuarium. Potem wybraliśmy się na 
Skałkę. Spotkanie w seminarium roz-
poczęło się kolacją. W piątkowy wie-
czór przeżyliśmy błogosławiony czas 
adoracji i modlitwy, którą poprowa-
dził ks. Adam Sejbuk CM. Zespół 
muzyczny kleryków pomagał nam 
w uwielbieniu. Panu Bogu niech będą 
dzięki za ten czas. 
W sobotę poczuliśmy się trochę jak 
studenci na wykładzie księdza Adama 
Bandury CM, który przedstawił nam 
życiorys św. Wincentego a Paulo. Po 
obiedzie zwiedzaliśmy Tyniec i  ra-
czyliśmy się tynieckimi słodkościami.  
A wieczorem klerycy przygotowali 
grilla w ogrodzie. Ale cóż to był za 
grill… – wspólne rozmowy z Wami, 
z księżmi, z rodzicami… 

Dzieliliście się z nami Waszymi przy-
godami i  radościami, dzięki czemu 
coraz bardziej poznajemy Wasze życie 
w seminarium. Zorganizowaliście na-
wet pokaz slajdów, żebyśmy mogli zo-
baczyć co się u Was dzieje. Dziękujemy 
Wam za wspaniałą, rodzinną atmos-
ferę. Na prawdę staliście się nam bar-
dzo bliscy. Ogromną radością i wzru-
szeniem jest dla mnie to, że zwracacie 
się do nas „mamo” i „tato”. 
Znamy Was z imienia i staramy się 
pamiętać skąd jesteście, czy macie 
rodzeństwo, którzy to Wasi rodzice. 
Z niektórymi rodzicami udało nam 
się bliżej poznać. Czuliśmy się u Was 
jak w domu i już dziś cieszymy się na 
kolejne spotkanie za rok. Póki co bę-
dziemy Wam towarzyszyć na Facebo-
oku i przede wszystkim w modlitwie. 
Czujcie się też wszyscy zaproszeni  do 
rodzinnego domu Stasia w Zielonej 
Górze.

magdalena i andrzej dunajowie, 
rodzice stanisława
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Jadąc na spotkanie rodziców kleryków nie miałam większych oczekiwań. Cieszyłam 
się po prostu na spotkanie z moim synem Szymonem.
Kiedy jednak pierwszego dnia podczas wieczornej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu przystąpiłam do spowiedzi i w tle usłyszałam pieśń: ,,Mów do mnie Panie, 
chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie”, poczułam, że przed nami 
wszystkimi jest czas wielkiej Bożej łaski...
Rozmowy z klerykami, ich rodzicami oraz księżmi misjonarzami były ogromną 
przyjemnością i umocnieniem. Czułam wdzięczność, że Bóg tak cudownie prowadzi 
mojego syna i daje mu wzrastać wśród wielu wartościowych osób. 
Pan Bóg przez swoje słowo oraz różne wydarzenia odkrywał także prawdę o mnie 
samej i oczyszczał moje serce, stawiał przed wyzwaniami i odpowiadał na wiele 
pytań. Podczas niedzielnej Eucharystii z bijącym sercem, ale też z wielką radością 
i wdzięcznością zaśpiewałam:

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana
I pamiętajcie o Jego świętości. [...]
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DZIĘKUJĘ za ten piękny i owocny czas!

Małgorzata Szewczyk-Raczek, mama Szymona
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WYBRANI ZE ŚWIATA

Święcenia prezbiteratu to moment zwieńczający sześcioletnią 
formację do kapłaństwa. W tym roku czworo członków naszej 
wspólnoty przyjęło je z rąk ks. biskupa Artura Ważnego, dnia 

21 maja w Krakowie na Stradomiu. Poznajmy pokrótce ich sylwetki.
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Nazywam się... 
Michał Radziwiłł.

Pochodzę z...
„Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś 
wyruszaj ze mną tam…”.

O misjonarzach dowiedziałem się...
pewnego razu okazało się, że mój znajomy salezja-
nin nie jest salezjaninem, lecz misjonarzem. Wtedy 
poznałem też postać św. Wincentego. Zafascyno-
wało mnie jego zapatrzenie w Chrystusa oraz jego 
gotowość do służby. Mawiał: „Kochajmy Boga, moi 
bracia, kochajmy Boga, ale niech to będzie w tru-
dzie naszych rąk i w pocie naszego czoła”.

Wstąpiłem do Zgromadzenia Misji, ponieważ...
spotkałem Jezusa. Bo doświadczyłem Jego miłości. Bo tego chciałem. Bo będąc blisko 
Pana mogłem w wolności odkryć moje najgłębsze pragnienia. Mam wiele odpowiedzi, 
ale żadna nie wyczerpuje tajemnicy powołania.

W czasie seminarium pełniłem funkcje...
furtiana, członka zespołu „Lazaryści”, filmowca, redaktora naczelnego „Meteora”.

W wolnym czasie...
spaceruję z książką. Nie bardzo umiem korzystać z wolnego czasu. Jeśli masz wska-
zówkę, to w wolnym czasie napisz mi wiadomość na Facebooku.

Mój ulubiony fragment Pisma Świętego to...
scena, gdy Jezus odwraca się do uczniów i kieruje na nich pytające spojrzenie, a potem 
zaprasza ich do domu (J 1, 35-39).

Pracę magisterską pisałem o...
fascynującym świecie Apokalipsy św. Jana. Badałem, co mogło dziać się w wyobraźni 
jej pierwotnych odbiorców i jaki wpływ na przesłanie teologiczne miał sposób opo-
wiadania, odwołujący się do zmysłów i emocji. Potwierdziło się, że wbrew niektórym 
tendencjom religijnym ciało i zmysły to przestrzeń błogosławiona – za jej pomocą Bóg 
mówi bezpośrednio do każdego człowieka.

Moją pierwszą parafią będzie…
parafia Świętej Rodziny w Tarnowie.
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Nazywam się... 
Rafał Malinowski.

Pochodzę z...
Tczewa.

O misjonarzach dowiedziałem się...
od ks. Pawła Kucharskiego, misjonarza z Kazach-
stanu, który przybył do mojej parafii rodzinnej ze 
świadectwem pracy na misji.

Wstąpiłem do Zgromadzenia Misji, ponieważ...
chciałem służyć Bogu i ludziom.

W czasie seminarium pełniłem funkcje...
dekoratora, zakrystiana, furtiana, kustosza domu, odpowiedzialnego za pocztę, by-
łem członkiem grupy powołaniowej, redakcji „Meteora”, redakcji „Wiadomości Mi-
syjnych”, współorganizatorem „Vincentiany”, wicedziekanem wspólnoty kleryckiej.

W wolnym czasie...
lubię spotykać się ze znajomymi, podróżować, czytać książki, słuchać muzyki, 
otwierać się na przygody.

Mój ulubiony fragment Pisma Świętego to...
„Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę” (Mt 26, 19).

Pracę magisterską pisałem o...
teologicznej i liturgicznej roli ikonostasu na przykładzie ikonostasu z cerkwi Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Krakowie.

Moją pierwszą parafią będzie…
parafia pw. Oczyszczenia NMP w Odporyszowie.
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Nazywam się... 
Krzysztof Krysiński.

Pochodzę z...
Bydgoszczy.

O misjonarzach dowiedziałem się...
przez Młodzież Misjonarską, działającą przy  
Bazylice Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Wstąpiłem do Zgromadzenia Misji, ponieważ...
widząc ich pracę i ducha wspólnoty, zapragnąłem 
żyć jako misjonarz.

W czasie seminarium pełniłem funkcje...
furtiana, kustosza domu (czuwanie nad zamykaniem na noc drzwi do domu) oraz 
salkowym – odpowiedzialnym za salkę klerycką. Byłem także członkiem grupy 
powołaniowej, zakrystianem i wicedziekanem, czyli osobą odpowiedzialną za wy-
znaczenia kleryków do odpowiedniej pracy na rzecz wspólnoty, czyli m.in. do po-
rządków w naszym domu.

W wolnym czasie...
interesuję się nowościami w sferze motoryzacji i militariami. Lubię też obejrzeć do-
bry serial lub film.

Mój ulubiony fragment Pisma Świętego to...
17. rozdział Ewangelii według św. Jana. Jest to modlitwa Jezusa do Ojca, w której 
Jezus prosi Ojca o jedność Kościoła.

Pracę magisterską pisałem na temat...
„Eucharystia źródłem jedności w świetle encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucha-
ristia (Kościół żyje Eucharystią)”.

Moją pierwszą parafią będzie…
parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Grodkowie.
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Nazywam się... 
Dominik Jemielita.

Pochodzę z...
miejscowości koło Radomia o nazwie Warszawa.

O misjonarzach dowiedziałem się...
nawiedzając kościół Świętego Krzyża w Warszawie.

Wstąpiłem do Zgromadzenia Misji, ponieważ...
poczułem, że to jest moje powołanie.

W czasie seminarium pełniłem funkcje...
infirmarza i pomocnika redaktora „Meteora”.

W wolnym czasie...
biegam, czytam i pływam.

Mój ulubiony fragment Pisma Świętego...
dotyczy posłania uczniów na misję (Łk 10, 1-12).

Pracę magisterską pisałem na temat...
„Obraz sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w beletrystyce Bolesława Prusa”.

Moją pierwszą parafią będzie…
pvarafia pw. Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.



w obiektywie
29 IV - 1 V 2022  ZJAZD RODZICÓW
Do seminarium przyjechali nasi rodzice. Dobrze jest się spotkać w rodzinnym 
gronie. Dziękujemy Wam, drodzy Rodzice, za dar życia, wiarę, wsparcie i za wspa-
niale spędzony czas.



w obiektywie



6-8 V 2022  REKOLEKCJE "WSPÓLNOTA"
W naszym domu seminaryjnym odbyły się rekolekcje męskie. Uczestnicy mogli 
nie tylko rozważać temat wspólnoty, ale jej doświadczyć przez modlitwę, dzielenie 
się w grupach, rozmowy czy sport. Dziękujemy za wspólny czas!

21 V 2022  ŚWIĘCENIA
W seminarium wielka uroczystość - święcenia diakonatu i prezbiteratu! Sakra-
mentu Święceń udzielił bp Artur Ważny. Drodzy Współbracia, życzymy Wam 
świętości i pamiętamy w modlitwie.







26 V 2022  PRYMICJE STRADOMSKIE
Pięciu nowo wyświęconych księży – jeden michalita i czterech misjonarzy odpra-
wiło w naszym kościele Mszę świętą prymicyjną. Kazanie wygłosił historyk sztuki –  
ks. dr Szymon Tracz.

5 VI 2022  JUBILEUSZ PROJEKTU A PAULO
Podopieczni i wolontariusze wzięli udział w jubileuszu Projektu a Paulo, zorganizo-
wanego z okazji 5-lecia istnienia. zdjęcia: Agnieszka Łęczycka, Paweł Cegielski





17-19 VI 2022  REKOLEKCJE "UBODZY"
Tematem kolejnych dni skupienia na Stradomiu byli najubożsi. Uczestnicy mieli 
okazję nie tylko do modlitwy, ale także do praktycznej pomocy w Kuchni św. Brata 
Alberta przy ul. Dietla w Krakowie.



19 VI 2022  JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE
Jubileuszową Mszę świętą w 50. rocznicę święceń kapłańskich odprawili misjona-
rze: Jan Balbus, Franciszek Jaszczur, Zbigniew Kopciński, Jerzy Sowa i Zdzisław 
Wypchał oraz w 51. rocznicę ks. Józef Klatka, przybyły z Madagaskaru wraz z wi-
zytatorem Prowincji Malgaskiej.



Serdecznie zapraszamy do współpracy w tworzeniu naszego kwartalnika. 
Wszelkie propozycje i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mailowy:

meteor@misjonarze.pl

nasza codzienność...



Wierzę w Kościół, ponieważ wierzę 
w Jezusa, cierpię z powodu Kościoła, 

ponieważ Jezusa kocham, a ufając  
ze względu na Jezusa w Królestwo, 

łaskę i radość Bożą, wraz z ubogimi, 
winnymi i smutnymi czekam 

na ponowne narodzenie w nich 
prawdziwego Kościoła.

Jürgen Moltmann


