
DroDzy Bracia i SioStry,  
Przyjaciele naSzego Seminarium!

Niestety przez wiele osób Dekalog oDbieraNy 
jest jako zbiór zakazów i nakazów. nie dostrzegają,  
że Pan bóg PoPrzez Przykazania wskazuje nam Podstawowe 
zasady, dzięki którym możemy iść Przez życie Prostą drogą.

drodzy Przyjaciele, dziękuję wam za modlitwę  
w intencji alumnów i wychowawców, dzięki czemu i my 
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„Dziś w mieście Dawida  
narodził się wam Zbawiciel,  

którym jest Mesjasz Pan”  
Łk 2, 11

Drodzy Przyjaciele!
 

 W czasie Świąt Narodzenia Pańskiego słyszymy 
na nowo słowa Proroka Izajasza: „Oto Dziewica 
pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”. Jezus przychodząc 
do nas rodzi się w Betlejem, wybiera to, co małe  
i zapomniane w oczach świata, by ukazać swoją 
moc i potęgę.

 Niech Nowonarodzony Jezus ogarnia Was 
swoją łaską rozpraszając wszystko co jest trudne 
i nieraz niemożliwe do realizacji. Niech darzy 
zdrowiem, radością, pokojem i nadzieją. Niech 
stale ożywia i pomnaża pragnienie życia w blasku 
Jego przyjścia.

 Niechaj błogosławi w każdym dniu realizacji 
Jego woli, zadań i misji, podjętych dla budowania 
Chrystusowego Królestwa na ziemi.

 Łączymy wyrazy głębokiej czci i oddania wraz 
z darem modlitwy przy żłóbku Jezusa.

 

Ks. Sławomir Czajka 
Prefekt WSD

wraz ze wspólnotą Alumnów i Wychowawców

Kandydaci do śWięceń diaKonaTu i prezBiTeraTu

noWo oBłóczeni alumni roKu iii
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POZNANIE BOGA 
 

 

    Dlaczego mamy poznawać Boga?  

Poznanie Boga to sprawa najważniejsza 
dla naszego życia – zarówno obecnego, 
jak i przyszłego. Tego oczekuje od nas sam 
Stwórca: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, 
poznania Boga bardziej niż całopaleń (Oz 6,6). 
Pan Jezus mówił, że na tym polega życie 
wieczne: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17,3). Święty Paweł 

poznanie Boga uznaje za sens życia: Wszystko uznaję za stratę 
ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, 
Pana mojego (Flp 3,8). 

Co to znaczy poznać Boga?  

Nie chodzi o samo intelektualne, teoretyczne poznanie Boga, 
wiedzę o Nim. Wiedza o Bogu jest ważna, ale nie wystarcza. W sensie 
biblijnym poznać kogoś oznacza doświadczyć go osobiście. Zatem Pan 
zaprasza każdego z nas do bardzo bliskiej więzi, pełnej ciepła, 
serdeczności, przyjaźni. Hiob po przejściu przez trudne doświadczenia 
uznaje: Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem 
(Hi 42,5). 

Czy Boga można poznać w pełni?  

Bóg całkowicie nas przerasta. Jest niepojęty, ponad wszystkim, 
a my jesteśmy tylko Jego stworzeniami. Nie potrafimy Go ogarnąć, 
zrozumieć, jeśli się nam nie objawi. To zupełnie inna rzeczywistość. 
Święty Paweł stwierdza: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany (1 Kor 13,12). 

NIE BĘDZIESZ MIAŁ  
BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ 

DK. DAMIAN 
SADZA 
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Na szczęście jednak Bóg daje nam się poznać. Chce, byśmy Go znali, 
kochali i dzięki temu osiągnęli szczęście. 

Jak Bóg się nam objawia?  

Bóg ukazuje się nam i daje się poznać na wiele różnych sposobów:  
• przez dzieło stworzenia,  
• przez obecność i działanie w historii,  
• przez działanie w naszym życiu, 
• przez Chrystusa,  
• przez Pismo Święte i naukę Kościoła. 

 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg  
do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach  

przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1). 

Patrząc na stworzenie - świat roślin i zwierząt, piękno 
krajobrazów, odkrywamy nie tylko istnienie, ale i niektóre atrybuty 
Boga, np. wspaniałość, moc, mądrość. Albowiem od stworzenia świata 
niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - 
stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1,20). Bo z wielkości 
i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę 
(Mdr 13,5). 
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Również patrząc na człowieka – siebie i innych ludzi – możemy 
poznawać Boga. Odkrywamy w sobie pragnienie prawdy i piękna, 
zmysł moralny, wolność i sumienie oraz dążenie do nieskończoności 
i szczęścia. To wskazuje, że mamy duszę skierowaną ku Bogu, w którym 
jedynie może mieć ona swój początek. 

Gdy patrzę na Twe niebo, 
dzieło Twych palców, księżyc 
i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim 
pamiętasz, i czym syn człowieczy, 
że się nim zajmujesz? Uczyniłeś 
go niewiele mniejszym od istot 
niebieskich, chwałą i czcią 
go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go wła-
dzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
owce i bydło wszelakie, a nadto 
i polne stada, ptactwo powietrzne 
oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, 
nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! (Ps 8,4-10). 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Władze człowieka 
uzdalniają go do poznania istnienia osobowego Boga. Aby jednak 
człowiek mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić 
mu się i udzielić łaski, by mógł przyjąć to objawienie w wierze (KKK 35). 

Dzieje Apostolskie wyjaśniają: On z jednego [człowieka] 
wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię 
ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali 
Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On 
niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: 
„Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (Dz 17,26-28).  

Człowiek posiada zdolność częściowego poznania Boga z rzeczy 
stworzonych, ponieważ Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo.  
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Pełnia Bożego objawienia nastąpiła w Jezusie Chrystusie. 
Doskonale wyrażają to słowa św. Jana od Krzyża, zawarte w komen-
tarzu do fragmentu Hbr 1,1: Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, 
który jest Jego jedynym Słowem, nie ma innych słów do dania nam. 
Przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz... To bowiem, 
o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział 
już całkowicie, dając nam swego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby 
Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko 
postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu 
utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając rzeczy lub nowości 
(św. Jan od Krzyża, Wejście na górę Karmel II 22). 

Sam Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście 
Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie 
i zobaczyliście (...). Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14,6-7.9). 

Konkretne działania ku poznaniu Boga  

Bóg jest nieskończony, więc po tej stronie życia nigdy 
nie możemy powiedzieć, że znamy Go wystarczająco. Powinniśmy 
stale pragnąć poznawać Boga coraz lepiej i bliżej. W tym celu warto 
podejmować konkretne działania: 

 

• spędzanie czasu na modlitwie, proszenie o łaskę poznania Go,  
• rozważanie słów Pisma Świętego,  
• podziwianie Bożego działania w drugim człowieku,  
• kontemplowanie, przeżywanie obecności Boga w stworze-

niach i w dziełach człowieka (muzyka, malarstwo, rzeźba, 
literatura),  

• refleksja nad działaniem Boga w różnych wydarzeniach,  
• odkrywanie Bożego prowadzenia każdego dnia poprzez 

codzienny rachunek sumienia,  
• przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii,  
• poznawanie nauki Kościoła,  
• przestrzeganie przykazań.  
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Kto ma przykazania moje 
i zachowuje je, ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, 
a również Ja będę go miłował 
i objawię mu siebie (…). Jeśli Mnie 
kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do niego, i będzie-
my u niego przebywać. (…) A Pocie-
szyciel, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,21-23.26). 

 

 
 

WSPÓŁCZESNE FORMY BAŁWOCHWALSTWA 
 

 

    Ja? Bałwochwalstwo?! A skąd...  

… powiedział młody człowiek, nie odrywa-
jąc swoich oczu od ekranu najnowszego 
smartfona. – Moim Bogiem jest Bóg Jedyny, 
żadnych bożków egipskich, rzymskich czy mezo-
potamskich nie uznaję – tłumaczy. Jak go wypro-
wadzić z błędnego myślenia?  

Wielu ludzi, gdy poruszana jest kwestia 
bałwochwalstwa, od razu myślami biegnie 
do Narodu Wybranego, sytuacji spod góry Synaj 

i złotego cielca. Jest to naturalna rzecz, ponieważ to wydarzenie 
jest odnośnikiem w kwestii bałwochwalstwa na przestrzeni wieków. 

AL. PIOTR CZYŻ 
ROK V 
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A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał 
się przed Aaronem i powiedział do niego: «Uczyń nam boga, 
który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, 
tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej» (Wj 32, 1). 

To działo się ponad 3 tysiące lat 
temu. Ale w dzisiejszych czasach, 
współcześni ludzie często zachowują 
się podobnie. W obliczu wątpliwości, 
poczucia pustki, braku odczuwania 
obecności Boga, zaczynają stwarzać 
sobie pewne przedmioty (dla zrozu-
mienia kontekstu będziemy używać 
słowa „bożki”), które prowadzą ich przez życie. Często robią 
to nieświadomie, jak bohater z początku tekstu. 

Takie bożki mają proste 
zadanie: wypełniają pewną prze-
strzeń, która wydaje nam się pusta. 
Mam trochę czasu, to obejrzę sobie 
mój ulubiony serial. A to jeszcze 
jeden. Ten już będzie ostatni… 
Młodzież natomiast powie sobie: 

najwyższy czas przejrzeć „facebook’a”, mimo że robiłem to 23 sekundy 
temu. Telewizor, komputer i telefon 
będą najbardziej popularnymi współ-
czesnymi bożkami, które zastępują nam 
inne wartości. Jednak takich rzeczy, 
każdy z osobna, mógłby wymienić 
tysiące. Wystarczy odpowiedzieć sobie 
na pytanie: co zabija moją relację 
z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą 
samym? W skrajnych przypadkach, mogą 
to nawet być rzeczy bardzo religijne, jeżeli nie prowadzą do Boga 
czy osobistego rozwoju. 
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Musimy być bardzo ostro-
żni w kwestiach, które nam przy-
nosi tak zwany duch czasu. Warto 
przy różnych czynnościach każde-
go dnia zastanawiać się czy dana 
rzeczy nie staje się dla mnie 
bożkiem. Czy nie zabiera mi zbyt 

dużo cennego czasu, który mógłby być poświęcony dla drugiego 
człowieka, albo dla mojej relacji z Bogiem. 

 

 

O MAGICZNYM TRAKTOWANIU  
PRZEDMIOTÓW RELIGIJNYCH 

 
 

Wielu chrześcijanom zdarza się mylić zabo-
bon z tym, co święte. Jeszcze jako ministrant 
obserwowałem, kiedy to w kościele na stoliku 
pod chórem, gdzie zwykle wyłożone są czaso-
pisma i książki religijne, leżał stosik karteczek 
z modlitwą którą należy odmówić kilka razy 
w ciągu dnia w określony sposób, aby „zadzia-
łała”, po czym należy rozesłać ją do najbliższych. 
Ludzie podchodzili, na początku z zaciekawie-
niem, nieraz brali tekst modlitwy ze sobą. 
Jak odróżnić sferę sacrum od magicznego trakto-
wania przedmiotów religijnych? 

Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną - tak brzmi 
pierwsze przykazanie Dekalogu. Chcąc prawdziwie zjednoczyć 
się z Bogiem na modlitwie musimy zaangażować nie tyle zewnętrzną 
stronę naszych praktyk np. by różaniec, na którym się modlę 
był poświęcony, w przeciwnym razie modlitwa nie będzie ważna, 
ale by nasze serce, wola i umysł były otwarte na przychodzącego Boga. 

AL. MICHAŁ 
KOPCIŃSKI 

ROK IV 
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W opisywanym przypadku magicznego podejścia do sfery sacrum 
górę bierze jedynie płaszczyzna naszych uczuć i emocji, wzbogacając 
to o poczucie tajemniczości, niekiedy wręcz misterium. Słowo zabobon 
oznacza bezprawne przedkładanie jednej rzeczy nad drugą. Odnosi 
się to do wszystkich form werbalnych i praktyk podobnych do świętych 
rytuałów, jak również do postaw, które przenosi się nad autentyczną 
praktykę religijną powodując jej zanik. 

Wielu chrześcijan miesza to, co święte z tym, co zabobonne, 
zupełnie bez świadomości dysonansu między tymi dwoma. 
Na przykład noszą łańcuszek z symbolem wiary chrześcijańskiej (który 
oznacza dla nich jedynie przynależność do Kościoła lub co najwyżej 
szczególne nabożeństwo) razem z talizmanami otrzymanymi najczę-
ściej od wróżbitów. Bywały również takie sytuacje, kiedy ktoś 
przypisywał wartości cudotwórcze samym tylko przedmiotom 
bez równoczesnej modlitwy przy ich użyciu. Dzieje się tak 
np. z „cudowną wodą” przywiezioną z różnych sanktuariów. 
Co prawda posiada niezwykłe właściwości, ale za potarciem bolącego 
miejsca o kamień z groty maryjnej lub polanie wspomnianą wodą, 
zawsze musi iść modlitwa błagalna do Chrystusa, gdyż tylko On 
jest lekarzem naszych dusz i ciał i Jego łaski z ufnością oczekujemy.  

W naszych świątyniach, kaplicach, ale również w prywatnych do-
mach znajdują się obrazy i figury, przy których gromadzimy 
się na modlitwę. Słynące łaskami 
i cudami wizerunki przedstawiające 
Pana Jezusa, Najświętszą Maryję 
Pannę czy świętych stały się celem 
licznych pielgrzymek wiernych 
w różnych zakątkach świata. Jedno-
cześnie już w Księdze Wyjścia znajdujemy Boży zakaz sporządzania 
jakichkolwiek obrazów i figur i oddawania im czci: Nie będziesz czynił 
żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, 
ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. 
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20,4-5a). 
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Głównym celem Bożego zakazu było niewątpliwie niedopu-
szczenie do bałwochwalstwa, czyli oddawania boskiej czci jakimkol-
wiek przedmiotom. Było ono poważnym zagrożeniem dla Izraelitów, 
którzy na co dzień stykali się z takim właśnie zachowaniem ościennych 
narodów. Należy jednak pamiętać, że w kulcie tym nie chodzi 
o oddawanie czci samemu obrazowi, lecz o oddawanie czci osobie, 
którą ten obraz przedstawia: Chrystusowi, Dziewicy Maryi, aniołom 
i świętym (Kompendium KKK 446). Obrazy te wyrażają to samo orędzie 
ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów 
oraz budzą i umacniają wiarę wiernych (Kompendium KKK 240). 
Podobnie jest z przedmiotami i czynnościami religijnymi. Są one je-
dynie pomocą w modlitwie i głębszym zaangażowaniu całej naszej 
osoby w kontakt z Bogiem. 

 

 

 
 

  Czy wierzysz w przesądy?  

Jako osoba wierząca i praktykująca 
uważam, że to nie do pogodzenia z nauką 
Kościoła. Nie interesują mnie żadne horoskopy. 
Wierzę w Bożą opatrzność. – p. Kamila   

Uważam, że ludzkie ży-
cie nie zależy od przesądów, 

ale od Boga. – p. Michał 

Nie wierzę w przesądy, bo wierzę w Boga. 
Uważam, że to wymysł ludzi, którzy powtarzają jakieś głupoty. – Anna  

Zdarzyło się w moim życiu, że jakieś przesądy sprawdziły 
się, dlatego częściowo w nie wierzę. – p. Aleksander  

Nie wierzę w przesądy, bo wierzę w Boga. – Krzysztof 

Droga/i czytelniku spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie 
postawione już w pierwszym akapicie: Czy wierzysz w przesądy? 

ANKIETA 

DK. MICHAŁ 
ULASKI 
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DEKALOG 
 

 

Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki 
do Polski, która odbyła się w dniach 1-9 czerwca 
1991 r., w swoich homiliach poruszył temat 
Dekalogu, a uściślając – każdego przykazania 
z osobna. Pierwszą homilię wygłosił 1 czerwca 
1991 r. w Koszalinie przy Kościele pw. Ducha 
Świętego. To właśnie tam odwołał się do słów 
z Księgi Wyjścia: Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede Mną! (Wj 20,3).  

Jak mówił Ojciec Święty, pierwsze przyka-
zanie jest tym, od którego zależą wszystkie 

pozostałe. Natomiast o Dekalogu powiedział, że jest to prawo Boże, 
które zostało wypisane na kamiennych tablicach, a także odwiecznie 
wpisane w serca ludzi. Jest powszechnie znane wszystkim (nawet nie 
znającym Dekalogu). Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami 
Przymierza - Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii 
- głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, 
jakim jest człowiek. 

Współczesna cywilizacja europejska i stały postęp technologiczny 
sprawiają, że czasy, kiedy nasi przodkowie Boga szukali niejako 
po omacku, już są za nami. Oni znaleźli ten ogromny skarb, 
my go natomiast odziedziczyliśmy. W Chrystusie potwierdza się moc 
pierwszego przykazania: Nie będziesz miał bogów cudzych przede 
Mną. To w kontekście pierwszego przykazania można myśleć o praw-
dziwym humanizmie, gdyż tylko w nim cała humanistyczna moralność 
sprawdza się i urzeczywistnia. Podkreślał również: Bez Boga pozostają 
ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka – 
a to jest sam rdzeń moralności - jest tylko wówczas możliwe, kiedy czu-
wa nad nim Ten Jeden, który „sam jest dobry”. 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II 

AL. KRYSTIAN 
WIETESKA 

ROK III 
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Ojciec Święty kończąc swą homilię prosił nas, Polaków, byśmy 
nie zniszczyli tego, co otrzymaliśmy od przodków. By to „naczynie 
gliniane” było sklejane, jeśli tylko pęknie. Bowiem od Dekalogu zależy 
przyszłość człowieka, społeczeństw, narodów i świata. 

 

 
 

 
ORĘDZIE Z GIETRZWAŁDU 

 
 

W tym roku minęło 140 lat, odkąd Najświęt-
sza Maryja Panna objawiła się w Gietrzwałdzie 
dwóm dziewczynkom – dwunastoletniej Barba-
rze Samulowskiej i trzynastoletniej Justynie 
Szafryńskiej. 

Pierwsza wizja miała miejsce 27 czerwca 
1877 roku, gdy Justyna wracała z kościoła po zda-
nym egzaminie przygotowującym do pierwszej 
komunii świętej. Na dźwięk dzwonów odwróciła 
się w stronę świątyni, aby odmówić modlitwę 
Anioł Pański. Wtedy to ujrzała Matkę Bożą 
zasiadającą na tronie na gałęziach klonu. 

POSŁANIE 

AL. BARTOSZ 
JANIK 
ROK I 
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Świadkiem wizji był ówczesny proboszcz tamtejszej parafii 
pw. Narodzenia NMP, ks. Augustyn Weichsel. To właśnie z jego 
zapisków znamy dokładnie treść rozmów dziewczynek z Maryją. 

Podobnie jak w Lourdes i Fatimie, 
Matka Boża wzywała do modlitwy 
różańcowej, którą zalecała jako ro-
związanie różnorakich problemów. 
Modlitwę i ufność Bogu wskazywała 
jako sposób na wyproszenie lepszego 
losu dla Kościoła, przybycie kapłanów 
do osieroconych w wyniku działań 
niemieckich władz parafii, nawrócenie 
grzeszników i luteran. Pociechą dla Po-
laków był fakt, że Maryja przemawia 
w języku polskim, zwalczanym przez 
zaborców. Przedstawiła się jako Najświętsza Panna Maryja 
Niepokalanie Poczęta, umacniając wśród ludu wiarę w ogłoszony 
w 1854 r. dogmat. Surowo potępiała pijaństwo; podczas modlitwy 
o nawrócenie pijaków powiedziała: Oni będą ukarani. 

Teraz przed końcem świata 
szatan obchodzi ziemię jak zgłodniały 
pies, aby pożerać ludzi – powiedziała 
Maryja do Barbary i Justyny. Zły duch 
próbował wprowadzić zamęt doko-
nując fałszywego objawienia. Upodo-
bniony do Matki Bożej ukazał 

się dziewczynkom u krawcowej, nakazując przychodzić tam częściej 
i nie odwiedzać klonu, choćby inni im zakazywali. Ks. Weichsel zabronił 
wizjonerkom chodzenia do krawcowej, a następnego dnia przy klonie 
Maryja wyjaśniła, że poprzednia wizja pochodziła od diabła i przykazała 
słuchać proboszcza. Innym podstępem szatana było skuszenie dwóch 
kobiet do oszustwa. Twierdziły, że także dostępują objawień, 
jednak rozbieżności i błędy dogmatyczne ujawniły ich kłamstwo. 
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8 września, w święto 
Narodzenia NMP, Maryja 
pobłogosławiła źródło w po-
bliżu kościoła, aby jego wo-
da pomagała chorym. Tego 
dnia objawienia miały się za-
kończyć, lecz nie przybyła 
jeszcze figura do wybudo-
wanej kapliczki. Po wieczor-
nym biciu w dzwony zgro-
madzeni wierni słyszeli krzy-
ki i widzieli przerażające zjawy, a w nocy wichura zniszczyła krzyż 
kapliczki. Odebrano to jako przejaw wściekłości złego ducha. Figura 
przybyła kilka dni później, a 16 września Barbara i Justyna 
po raz ostatni widziały Maryję. Powiedziała wtedy do nich: 
Odmawiajcie gorliwie różaniec. 

Treść objawień wywarła znaczny wpływ na społeczeństwo. Liczne 
nawrócenia, uzdrowienia, uwolnienia od nałogu alkoholizmu były 
wyraźnym znakiem przemawiającym za obecnością Matki Bożej 
i Jej szczególną troską. Do Gietrzwałdu przybywali pielgrzymi nie tylko 
z Polski, ale i z Niemiec, Litwy i innych krajów. 

Mimo upływu 140 lat 
od objawień gietrzwałdzkiej 
Pani, Jej orędzie pozostaje 
aktualne. Ówcześnie dodawa-
ło otuchy Polakom, gdy język 
ojczysty był zagrożony przez 
germanizację, a Kościół kato-
licki cierpiał prześladowania 
w wyniku polityki Kulturkampf. 
Choć sytuacja narodu i religii 

poprawiła się, to wciąż możemy liczyć na wstawiennictwo Maryi.  
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Obiecała to 8 września, w dzień swojego narodzenia: Nie smućcie 
się, bo Ja zawsze będę przy was. Jej matczyna troska o los całego 
Kościoła nigdy nie ustaje. Poproszona przez wizjonerki o błogosławie-
ństwo, Matka Boża odpowiedziała: Ja zawsze błogosławię. Pamiętajmy 
o tym i chciejmy przyjąć to błogosławieństwo i łaski, które Ona wypra-
sza u swego Syna.  

Współcześnie Gietrzwałd staje się coraz powszechniej znanym 
wśród Polaków sanktuarium. Ze względu na trudne warunki 
polityczne, władze kościelne uznały objawienia za prawdziwe dopiero 
po stu latach od ich zakończenia. Od tamtego czasu gietrzwałdzkie 
sanktuarium jest coraz szerzej znane poza Warmią. W 90. rocznicę 
objawień XVI-wieczny obraz Matki Bożej czczony w gietrzwałdzkiej 
bazylice został ukoronowany przez prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w asyście abp. Karola Wojtyły. Wizerunek przedstawia Maryję 
trzymającą na rękach Dzieciątko Jezus (Hodegetria) i jest opatrzony 
napisem: Ave Regina Caelorum, ave Domina Angelorum – Zdrowaś 
Królowo Nieba, zdrowaś Pani Aniołów. 
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ŚWIĘTY WOJCIECH 
 

 

Jego wspomnienie obchodzimy 23 kwietnia 
z racji na dzień męczeńskiej śmierci. Wojciech 
urodził się w 956 r. w Lubicach na terenie Czech, 
i pochodził z rodu Sławnikowiców. Jego ojciec, 
Sławnik, był głową możnego rodu, a matką 
Strzeżysława, która również pochodziła ze zna-
mienitej rodziny, być może z Przemyślidów. 
Według planów ojca Wojciech miał być ryce-
rzem. Jednak ostatecznie o przeznaczeniu 
Wojciecha do stanu duchownego według 
biografów zdecydowała jego choroba. Rodzice 
złożyli ślub, że gdy syn odzyska zdrowie, 

będzie oddany Bogu na służbę. Imię Adalbert pod którym jest znany 
w krajach zachodnich przybrał podczas bierzmowania na cześć swego 
mentora, arcybiskupa Magdeburga Adalberta, pod którego opiekę 
został oddany w 972 r. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia 
i wiedzy, wraca do Czech jako subdiakon, 
a w 981 r. przyjmuje resztę święceń. W sty-
czniu 982 r. umiera biskup Dytmar. 
Wojciech był świadkiem jego śmierci. 
Zjazd w Lewym Hradcu pod przewodnic-
twem księcia Bolesława, wytypował 
na następcę Dytmara właśnie Wojciecha. 
Jednak nominację musiał zatwierdzić 
cesarz. Dopiero w 983 r. Cesarz zwołał 
sejm Rzeszy do Werony i tam zatwierdził 
wybór. W tym samym roku dnia 29 czerwca 
odbyła się także konsekracja Wojciecha 
na biskupa, której dokonał metropolita Moguncji, 
św. Willigis. 

DUCHOWA PRZYJAŹŃ 

AL. WOJCIECH 
JOŃCZYK 

ROK V 
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Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. 
Miał wtedy zaledwie 26 lat. Hagiografowie są zgodni, że jego dobra 
biskupie nie były zbyt wielkie. Dbał o ubogich, zaopatrywał 
ich potrzeby, sam ich odwiedzał, słuchał pilnie skarg i potrzeb, 
odwiedzał więzienia. Sytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie 
nie była łatwa. Możni prowadzili niemoralny tryb życia i za nic mieli 
upomnienia biskupa. Sam Wojciech był często uzależniony od kaprysu 
możnych oraz władcy. Kiedy biskup zobaczył, że jego napomnienia 
są daremne, a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach rządów 
postanowił opuścić swą stolicę udając się po radę do abp Moguncji, 
a następnie do papieża Jana XV. Ten przyjął z miłością udręczonego 
biskupa Pragi. 

 

Wojciech postanawia udać się pieszo z bratem Radzimem 
do Ziemi Świętej jako pielgrzym. W czasie swojej wędrówki młody 
biskup spotkał się ze słynnym mnichem bazyliańskim, św. Nilem. 
Ten poradził mu, aby wstąpił do benedyktynów w Rzymie. W tym 
czasie obowiązki biskupie w Pradze pełnił za Wojciecha biskup Miśni, 
Falkold. Jednak, gdy zmarł Czesi wysłali poselstwo, które miało 
nakazać biskupowi powrót do Pragi. Po trzech i pół roku Wojciech 
opuścił klasztor, zabrał ze sobą kilkunastu zakonników z opactwa 
i założył nowy klasztor w Brzewnowie pod Pragą.  
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Następnie przystąpił do budowy kościołów tam, gdzie 
znajdowały się osady oraz wsie. Dotąd bowiem świątynie wznoszono 
w zasadzie jedynie przy grodach możnych panów. W porozumieniu 
z księciem wprowadzono dziesięciny, aby Kościołowi w Czechach 
zapewnić stałe dochody. Wojciech wyprawił się z misją ewangeliza-
cyjną na Węgry. Stąd powstała opowieść, że udzielił chrztu świętego 
Stefanowi, przyszłemu władcy Węgier. Te obiecujące poczynania 
zakończyły się jednak zupełną klęską. Załamany tym wszystkim, 
po zaledwie trzech latach, Wojciech udał się potajemnie do Rzymu. 
Na Awentynie przyjęto go serdecznie. Papież okazał mu dużo życzli-
wości i zrozumienia. Niestety, w 996 r. Jan XV umarł.  

W maju tego samego 
roku odbył się w Rzymie 
synod, na którym metropolita 
Moguncji, św. Willigis, oskar-
żył Wojciecha, że ten bez-
prawnie opuścił swoją stolicę. 
Synod nakazał Wojciechowi 
powrót. Ten udał się więc do 
Moguncji, czekając na decyzję 
cesarza, gdyż tylko on mógł go siłą wprowadzić do Pragi, zbuntowanej 
przeciwko swojemu pasterzowi. Czesi jednak przysłali Wojciechowi 
ostateczną odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót. Biskup zatem 
ruszył w stronę ziem polskich. Książe Bolesław chciał zatrzymać 
Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy 
jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród 
pogan, powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu 
trwającej tam wówczas wojny ostatecznie urządzono wyprawę 
misyjną do Prus. 

Dnia 23 kwietnia 997 r. w piątek o świcie zbrojony tłum Prusaków 
otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, Radzima i subdiakona 
Benedykta. Napastnicy zaczęli bić Wojciecha i jego towarzyszy. 
Na pobliskim pagórku pogański kapłan zadał Wojciechowi śmiertelny 
cios, po czym 6 włóczni przebiło jego ciało. Następnie odcięto 
biskupowi głowę i wbito ją na żerdź. Przy zwłokach pozostawiono 
straż.  
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W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat. Jego ciało zostało 
wykupione za tyle kilogramów złota ile ważyło, a następnie uroczyście 
sprowadzone do Gniezna przez Bolesława. Na żądanie papieża 
sporządzono spisany żywot świętego, który opierał się na zeznaniach 
naocznych świadków: Radzima i Benedykta. Na jego podstawie papież 
Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia 
Wojciecha świętym.  
 

 
 

 

KARTUZI 
 

 

Katolicki zakon kontemplacyjny (gałąź bene-
dyktynów), założony w 1084 r. przez świętego 
Brunona, nazywanego Kartuzem. Zatwierdzony 
w 1176 r. przez papieża Aleksandra III. 
Od 1084 r. aż do dziś ma swą główną siedzibę 
w La Grande Chartreuse w Voiron pod Grenoble 
we Francji (stąd nazwa Kartuzi). 

W 1084 r. siedmiu wędrowców przemie-
rzało okolicę góry Chartreuse w poszukiwaniu 
miejsca odosobnienia, gdzie w samotności 
mogliby oddać się kontemplacji i modlitwie. 
Jednym z nich był św. Brunon z Kolonii prowa-

dzony przez biskupa Grenoble, św. Hugona. Drogę wskazywało 
im siedem gwiazd na niebie. Po upływie czasu odnaleźli wysoko, 
w samym sercu gór, w zamkniętej ścianami skalnymi dolinie, 
odpowiednie miejsce – tak odludne, że nazwali 
je „pustynią”. Postanowili zbudować tu pierwsze 
drewniane domki – pustelnie, aby w zupełnej 
ciszy poświęcić swoje życie Bogu. Tym samym dali 
oni początek przyszłemu klasztorowi La Grande 
Chartreuse (Wielka Kartuzja), który stał się macie-
rzystym klasztorem nowego zakonu.  

DUCHOWOŚĆ ZAKONNA 

AL. DAMIAN 
GAJOWNIK 

ROK II 
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Bardzo surowa reguła, oparta 
na benedyktyńskiej, zakłada ascety-
czne życie w klasztorach (kartuzjach) 
złożonych z odrębnych eremów. Pobu-
dka rozpoczyna się kilka minut przed 
północą, po czym następują wspólne 
modlitwy. Około godziny trzeciej, 
gdy jest jeszcze ciemno, zakonnicy 
udają się na spoczynek po czym znów 
budzą się o poranku (około godziny 
siódmej) by zwrócić swą myśl ku Bogu. 
Dzień przeplatany jest pracą, modlitwą i studiowaniem Pisma 
Świętego lub dzieł Ojców Kościoła. Zwykle kartuzi kończą dzień 
po wypełnieniu swych obowiązków około godziny 20:00. Mnisi nie uży-
wają telefonów komórkowych, nie korzystają z internetu. Ma im to po-
móc zachować wewnętrzne skupienie. Wiadomości z kraju i ze świata 
przekazuje im przeor. Nie spożywają mięsa. W ten sposób zachowując 
przez całe życie post od pokarmów mięsnych. Nie opuszczają klasztoru, 
chyba że w ostateczności. 

Strój kartuza składa się z tuniki przepasanej pasem z białej skóry 
oraz długiego szkaplerza. Przód i tył szkaplerza są połączone z sobą 
po bokach za pomocą dwóch pasów materiału, które stanowią znak 
ślubów zakonnych. Nowicjusze w czasie liturgii noszą czarny długi 
płaszcz z kapturem.  

W Polsce kartuzi byli obecni już od XIII wieku. W 1381 r. zakon 
osiedlił się m. in. w Kartuzach na Pomorzu. 
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ZE SKARBCA KOŚCIOŁA: ODPUSTY 
 

 

W sakramencie pokuty grzesznik na nowo 
jednoczy się z Bogiem. Podczas spowiedzi 
świętej zostaje zgładzona wina. Jednak nauka 
Kościoła ukazuje, że nawet, gdy wina została 
odpuszczona to pozostaje jeszcze kara 
za popełnione zło, którą człowiek musi odbyć, 
aby się oczyścić. Możliwe jest to na dwa 
sposoby: odpokutowanie w tym życiu poprzez 
uczynki miłosierdzia, albo w przyszłym przez 
kary czyśćcowe. 

Kościół wyszedł także z pomocą pokutu-
jącemu grzesznikowi poprzez naukę o odpu-

stach. W Konstytucji Apostolskiej „Indulgentiarum Doctrina” możemy 
przeczytać definicję odpustu: Odpust jest to darowanie wobec Boga 
kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje 
go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określo-
nymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz 
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczy-
nienia ze skarbca zasług Chrystusa i Świętych. 

Posługując się obrazem, 
nasze życie można porównać 
do deski przebitej gwoźdźmi 
symbolizującymi nasze grzechy. 
Spowiedź wyciąga je, lecz nadal 
w ich miejscu pozostają dziury. 
To właśnie kary za popełnione 
grzechy. Odpusty niejako „łata-
ją” te puste przestrzenie wpro-
wadzając na nowo człowieka w stan pierwotnej bliskości i przyjaźni 
z Bogiem i Kościołem. 

MODLITWA 

AL. KAROL 
DOBRASIEWICZ 

ROK IV 
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Odpust można uzyskać pod następującymi warunkami: stan łaski 
uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, brak przywiązania do jakie-
gokolwiek grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
Te warunki muszą jednak pozostawać w łączności z konkretnym 
czynem, za który Kościół udziela odpustu. Są to m. in. półgodzinna 
medytacja Pisma Świętego, koronka do Bożego Miłosierdzia 
lub różaniec odmawiany w sposób ciągły z rozważaniami, półgodzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo papieskie 
Urbi et Orbi przyjmowane choćby za pośrednictwem radia lub telewi-
zji, czy modlitwa Anioł Pański.  

Odpusty dzielą się na cząstkowe lub zupełne i możemy je ofiaro-
wać za siebie lub kogoś zmarłego. Jednego dnia można uzyskać tylko 
jeden odpust zupełny, zaś odpusty cząstkowe można uzyskać jednego 
dnia wielokrotnie (por. Penitencjaria Apostolska, Wykaz odpustów 
zupełnych i cząstkowych, 29 czerwca 1969 r.). 

 

 

 
 

 

NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH 
PRZEDE MNĄ - PROBLEM KULTU  

ZŁOTEGO CIELCA 
 

 

Otwieramy Księgę Wyjścia – naród po 400 
letniej niewoli egipskiej, wreszcie wyzwolony 
maszeruje do ziemi Kaanan. Wyglądało to zape-
wne jak w bajce: niewola, miłosierny Bóg, 
przewodnik wyprawy czyli Mojżesz i... ZŁOTY 
CIELEC? 

Co się właściwie wydarzyło w 32 rozdziale 
Księgi Wyjścia?  

Uratowani przed wojskiem faraona wyszli 
na pustynię, gdzie Mojżesz wszedł na górę, 
aby rozmawiać z Bogiem, a lud czekał…  

SPOTKANIE Z BIBLIĄ 

AL. MICHAŁ 
PIETRZYK 

ROK V 
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A gdy lud widział, że Mojżesz 
opóźniał swój powrót z góry, zebrał 
się przed Aaronem i powiedział do niego: 
«Uczyń nam boga, który by szedł przed 
nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojże-
szem, tym mężem, który nas wyprowadził 
z ziemi egipskiej» (Wj 32,1). 

Izraelici przyzwyczajeni w niewoli 
egipskiej do tego, że inne ludy mają wi-
zerunki swoich bogów, a sami nie byli 
w stanie wyobrazić sobie jak wygląda ich Bóg, dlatego kazali Aaronowi, 
aby ten dał im „namacalnego” Boga.  

I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł 
je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić 
z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: «Izraelu, oto bóg twój, 
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej» (Wj 32,3-4). 

Izraelici nie chcieli rozgniewać Boga. Pragnęli tylko mieć Jego 
wizerunek, jednak zabrakło im zaufania i pokory do Tego, 
który ich wyzwolił. Czyniąc sobie złotego cielca wzbudzili gniew Pana, 
i gdyby nie usilna prośba Mojżesza za nimi, nikt by z nich nie przeżył.  

I jeszcze powiedział Pan 
do Mojżesza: «Widzę, że lud ten 
jest ludem o twardym karku. 
Zostaw Mnie przeto w spokoju, 
aby rozpalił się gniew mój 
na nich. Chcę ich wyniszczyć, 
a ciebie uczynić wielkim ludem» 
(Wj 32,9-10). 

Co prawda nikt teraz nie robi złotych cielców, ale w zamian mamy 
telewizory, komputery, smartfony, wróżby andrzejkowe, horoskopy 
itp. To wszystko odwraca naszą uwagę od Boga. Zastanówmy się ile 
czasu poświęcamy swemu Panu, a ile czasu marnujemy na rzeczy mniej 
ważne czy wręcz złe, zniewalające nas, które stają się bożkami? 
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BĘDZIE ŻYŁ W NASZEJ PAMIĘCI 
 

 

Ks. Marceli Prawica urodził się w 1939 r. 
w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1963 r. w Sandomierzu z rąk biskupa Jana 
Kantego Lorka. Pracował w parafiach w Szewnie, 
Końskich i Skarżysku–Kamiennej. W 2008 roku 
otrzymał nominację na Prałata Honorowego 
Jego Świątobliwości. Od 1972 r. posługiwał 
w Chingombe, w środku afrykańskiego buszu. 
Większość swego kapłańskiego życia poświęcił 
misjom w Zambii. Do wieczności odszedł 
17 września 2017 r. w Końskich. 

W oczach wielu postrzegany jako ,,legenda 
afrykańskich misji”. Z pewnością to miano nie jest wynikiem przypadku 
i świadczy o wielkim sercu i oddaniu dla Kościoła. Ale jak inaczej 
postrzegać kapłana, który mimo osiągnięcia wieku emerytalnego 
nie rezygnuje z misji i posługuje niemal do końca - trzeba coś kochać, 
by się tak spalać, gdyż dopiero problemy zdrowotne uniemożliwiły 
dalszą posługę. 

W styczniu 2017 r. ks. Prawica 
powrócił do kraju, by zamieszkać w Domu 
Księży Emerytów. O jego wielkim sercu 
przekonałem się osobiście miesiąc później, 
gdy ks. Marceli w trakcie obiadu, nie bez wy-
siłku podszedł i przywitał się ze mną, 
gdyż dowiedział się, że pochodzę z parafii, 
w której posługiwał w pierwszych latach 
swego kapłaństwa. Można powiedzieć - zwykły gest, co w tym nadzwy-
czajnego? Człowiek, który na swych barkach niesie krzyż choroby, 
doświadczony pracą i posługiwaniem, widział drugiego człowieka 
i żywo interesował się jego radościami i troskami. 

WSPOMNIENIE 

AL. TOMASZ 
BARAŃSKI 

ROK II 
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W krótkiej rozmowie z ks. prof. Markiem Jagodzińskim, przyjacie-
lem ks. Marcelego, poprosiłem o zobrazowanie warunków życia 
codziennego z jakimi musiał zmagać się ks. Prawica. Dowiedziałem się, 
że życie w Afryce wymagało wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Początki 
były naprawdę trudne: brak elektryczności, telekomunikacji, 
a ponadto prymitywne warunki mieszkalne związane z klimatem, 
roślinnością i dzikimi zwierzętami. Z powodu ulewnych deszczy 
mieszkańcy wioski byli odcięci od świata, nie mówiąc już o transporcie 
do innych miejscowości, czy wysokiej temperaturze i wilgotności. 
Zainteresowała mnie też bardzo kwestia relacji tubylczej ludności 
do ks. Prawicy. Jak nie trudno się domyślać, ks. Marceli miał tylko jedną 
zasadę w kontaktach z miejscowymi: kochał tych wśród których po-
sługiwał, szanując ich kulturę i obyczaje. Dzięki takiemu podejściu 
spotykał się często z życzliwością i akceptacją.  

 

Wyrazem pamięci i uznania wobec ks. Marcelego Prawicy i jego 
wkładu w dzieło ewangelizacji, jest aula misyjna w naszym radomskim 
seminarium. W sali, która nosi imię tego wielkiego kapłana, 
gromadzone są wszelkiego rodzaju pamiątki misyjne. Myślę, że słowa 
świętego Pawła apostoła z Drugiego Listu do Tymoteusza najlepiej 
oddadzą istotę życia ks. Prawicy: W dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tm 4,7).  
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Masz pytania związane z wiarą? Zastanawiasz się nad swoją drogą 
życiową i powołaniem? Chciałbyś usłyszeć głos Boga?  

Przyjedź i zaproś Boga, który jest Miłością  
i udziela odpowiedzi na Twoje pytania.  

Już po raz kolejny w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 
organizowane są rekolekcje dla pytających o wiarę i drogę życiową.  

Jeśli masz wolne od 27 do 30 grudnia 2017 r. – PRZYJEDŹ!  

START: 27 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00!!!  

MIEJSCE: Wyższe Seminarium Duchowne  
Ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom  

ZAPISY: do 22 grudnia pod numerami telefonów:  
ks. Paweł Gogacz +48 48 330 91 19  

Administracja WSD w Radomiu +48 48 330 91 01  

Jezus czeka na Twój krok. Jesteś gotowy?  

ZAPISZ SIĘ!  

 

  

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE 
DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ 
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Alumni naszego seminarium w codziennych 
modlitwach przedstawiają Bogu różne intencje. 
Osoby potrzebujące naszej modlitwy mogą się z nami 
skontaktować za pośrednictwem internetowej 
skrzynki modlitw. Nie trzeba podawać swoich 
danych osobowych, wystarczy wskazanie intencji. 
Są one zbierane i raz w tygodniu powierzane Bogu 
w naszej kaplicy seminaryjnej podczas wspólnej 
modlitwy różańcowej przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. Poszczególne prośby 
są też przypisywane do alumnów zrzeszonych w kole 
zajmującym się prowadzeniem skrzynki interneto-
wej. Modlą się oni w tych intencjach przez cały 
tydzień. 

 

Wyślij nam swoją intencję na adres:  

modlitwa@seminarium.radom.pl 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

INTERNETOWA SKRZYNKA MODLITW 
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KALENDARIUM 

1 X 2017 

Dzień skupienia rozpoczy-
nający nowy rok formacyjny; 

o. Michał Deja, kapucyn. 

7 X 2017 

Seminarium włączyło się 
w ogólnopolską akcję 

modlitewną 
„Różaniec do granic”. 

10 X 2017 

Inauguracja nowego roku 
akademickiego. Do grona 

alumnów i studentów 
zostało włączonych 20 braci 

z pierwszego roku. 

9 XI 2017 

Modlitwa przy grobie 
biskupów radomskich 

i Msza święta za zmarłych. 

12 XI 2017 

Niedziela seminaryjna - 
klerycy dzielili się 

świadectwem powołania 
w parafiach dekanatów 

czarneckiego i żarnowskiego. 
 

23 XI 2017 

Obchody ku czci św. Cecylii, 
patronki muzyki kościelnej. 

Po wspólnej Eucharystii 
bracia z pierwszego roku 
zostali włączeni w poczet 

chórzystów naszego 
seminarium. 

25 XI 2017 

Spotkanie kleryków  
z dr. inż. Antonim Ziębą, 

prezesem Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców 

Życia. 

29 XI - 2 XII 2017 

Rekolekcje adwentowe, 
ks. Wojciech Rzeszowski - 

archidiecezja gnieźnieńska. 

8 XII 2017 

Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP - Święto 

Patronalne WSD w Radomiu; 
pięciu braci przyjęło strój 
duchowny, a jedenastu 

zostało włączonych w grono 
kandydatów do święceń. 
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CHÓR WSD RADOM 
 

 
 

WSPÓLNOTA SEMINARIUM MODLI SIĘ PRZY GROBIE BP. PAWŁA KUBICKIEGO, 
SUFRAGANA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ, POCHOWANEGO NA CMENTARZU 

PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 
 



„Dziś w mieście Dawida  
narodził się wam Zbawiciel,  

którym jest Mesjasz Pan”  
Łk 2, 11

Drodzy Przyjaciele!
 

 W czasie Świąt Narodzenia Pańskiego słyszymy 
na nowo słowa Proroka Izajasza: „Oto Dziewica 
pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”. Jezus przychodząc 
do nas rodzi się w Betlejem, wybiera to, co małe  
i zapomniane w oczach świata, by ukazać swoją 
moc i potęgę.

 Niech Nowonarodzony Jezus ogarnia Was 
swoją łaską rozpraszając wszystko co jest trudne 
i nieraz niemożliwe do realizacji. Niech darzy 
zdrowiem, radością, pokojem i nadzieją. Niech 
stale ożywia i pomnaża pragnienie życia w blasku 
Jego przyjścia.

 Niechaj błogosławi w każdym dniu realizacji 
Jego woli, zadań i misji, podjętych dla budowania 
Chrystusowego Królestwa na ziemi.

 Łączymy wyrazy głębokiej czci i oddania wraz 
z darem modlitwy przy żłóbku Jezusa.

 

Ks. Sławomir Czajka 
Prefekt WSD

wraz ze wspólnotą Alumnów i Wychowawców

Kandydaci do śWięceń diaKonaTu i prezBiTeraTu

noWo oBłóczeni alumni roKu iii



DroDzy Bracia i SioStry,  
Przyjaciele naSzego Seminarium!

Niestety przez wiele osób Dekalog oDbieraNy 
jest jako zbiór zakazów i nakazów. nie dostrzegają,  
że Pan bóg PoPrzez Przykazania wskazuje nam Podstawowe 
zasady, dzięki którym możemy iść Przez życie Prostą drogą.

drodzy Przyjaciele, dziękuję wam za modlitwę  
w intencji alumnów i wychowawców, dzięki czemu i my 
możemy iść wiernie drogą Powołania.

Ks. GrzeGorz Tęcza,
moderator towarzystwa Przyjaciół

sKładamy serdeczne BóG zapłać za złożone na cele naszeGo  
seminarium ofiary pieniężne. 

Jednocześnie podaJemy adres seminarium  
oraz numer konta Bankowego. 
Wyższe seminarium duchoWne,  

ul. młyńsKa 23/25, 26-600 radom, 
z dopisKiem „ToWarzysTWo przyJaciół Wsd W radomiu”. 

numer konta: 
pmBs W JedlińsKu o/radom

71 9132 0001 0000 4009 2000 0010

redaKcJa:   dK. daniel Wiecheć, al. WoJciech JończyK,
                         al. karol DoBraSiewicz, al. kryStian wieteSka, 
                    al. Patryk karBownik, al. jakuB nowek

KoreKTa:  al. michał KopcińsKi

sKład KompuTeroWy i oKładKa: al. arKadiusz lenarT


