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Drodzy Przyjaciele!
Z wielką radością oddaję w ręce Szanownych Czytelników nowy numer „Echa seminarium”.
W tym roku formacyjnym została mi powierzona odpowiedzialność za nasze czasopismo.

SŁOWEM WSTĘPU

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Nazywam się Mateusz Posmyk i jestem klerykiem trzeciego roku. Na początek jako nowy
redaktor bardzo proszę wszystkich Szanownych Czytelników o modlitwę w mojej intencji,
abym

sprostał

powierzonym

dotychczasowemu

redaktorowi,

mi

zadaniom.

klerykowi

Chciałbym

Aleksandrowi

również

bardzo

Sobolowi,

za

podziękować
dotychczasowe

prowadzenie „Echa seminarium” oraz za wprowadzenie mnie w tę funkcję. Dziękuję również
opiekunowi naszego czasopisma księdzu Tomaszowi Metelicy za zaufanie, jakim mnie obdarzył
powierzając mi tą inicjatywę.
W obecnym, jesiennym wydaniu, znajdą Państwo relacje z wydarzeń, w których jako
wspólnota uczestniczyliśmy w ostatnim czasie. W samym środku „Echa” umieściliśmy
Nabożeństwo o Powołania, przygotowane przez kleryka Kamila. Natomiast druga część numeru
przybliży Szanownym Czytelnikom niedawno rozpoczęty Synod, oraz w interesującym wywiadzie
z Ojcem Krzysztofem omówi temat odpustów. Warto również zwrócić uwagę na artykuł
poświęcony tragicznie zmarłemu księdzu Marku Lachu, który był wieloletnim wykładowcą
naszego seminarium.
Serdecznie zapraszam do lektury!
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Drodzy Przyjaciele!
W Liście Apostolskim «Patris corde» z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa
Patronem Kościoła Powszechnego, papież Franciszek napisał:
«Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie».
To krótkie zdanie zawiera najbardziej trafną charakterystykę św. Józefa, a zarazem
wyznacza kierunek formacji w seminarium duchownym. Służba Chrystusowi i Jego Kościołowi
może być przeżywana głęboko, z zaangażowaniem i radością, tylko wtedy, gdy kapłan nieustannie
rozpala w sobie pragnienie uczynienia swego życia darem dla innych.

Mając przed oczami tę cechę naszego Patrona, rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny
w Legnicy. Od tego roku przygotowanie do kapłaństwa ma w Kościele w Polsce nieco inny
wymiar. Otrzymaliśmy bowiem od Stolicy Apostolskiej nowy program wychowawczy. Wiąże się
on między innymi z odpowiednim ukształtowaniem etapu wstępnego – propedeutycznego.
Wskutek tego czterech kleryków z pierwszego roku rozpoczęło drogę ku kapłaństwu w osobnym
domu. Cieszymy się z faktu, że dołączyli do nich również alumni z diecezji świdnickiej. Teraz ci,
którzy zapragnęli ofiarować życie Panu Bogu i Kościołowi, będą uczyli się żyć w «logice daru».
To bardzo ważne, żeby decyzja na kapłaństwo przyniosła w przyszłości obfite owoce.
Mamy świadomość, że Wyższe Seminarium Duchowne trwa, ponieważ skupia wokół siebie
grono życzliwych osób z całej diecezji legnickiej, począwszy od prezbiterów. Dziękujemy Wam
wszystkim za stałą życzliwość i modlitwę. Mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się
w Legnicy, aby dzielić się radością wiary i bogactwem duchowym. Jednocześnie życzymy,
żebyście otwierając karty obecnego numeru Echa Seminarium, poczuli się uczestnikami tej drogi,
na którą powołał nas Jezus Chrystus.

Ks. dr Piotr Kot
Rektor
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SŁOWEM WSTĘPU

SŁOWO
KSIĘDZA REKTORA

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

OSTATNIA PROSTA DROGA DO SEMINARIUM
kl. Wiktor Ziembowicz
Nadszedł 4 maja, a więc rozpoczął się maraton maturalny. Po latach nauki pozostało już
tylko przelać swoją wiedzę na arkusz egzaminacyjny. Od rezultatu przede wszystkim trzech
przedmiotów, tj. j. polskiego, matematyki i j. niemieckiego, zależała moja dalsza życiowa droga.

Decyzja została podjęta, telefon wykonany – rozmowa wstępna umówiona.
14 czerwca, poniedziałkowy poranek. Przeważnie nikt nie lubi poniedziałków, lecz akurat
ten zapowiadał się jako pełen wrażeń. Dokumenty skompletowane, koszula wyprasowana,
więc można wyruszać w drogę, która z Chojnowa do Legnicy nie zajmuje dużo czasu. Już po ok.
dwudziestu minutach jazdy dotarłem na miejsce. W końcu stanąłem przed gmachem Wyższego
Seminarium Duchownego w Legnicy, ale tym razem już nie jako uczestnik rekolekcji
powołaniowych. Przede mną rozmowa z księdzem rektorem i ojcem duchownym. Korytarze
przemierzałem w podekscytowaniu, ale wyczuwalny był również stres. Klerycy, których

spotykałem, umacniali we mnie pogodę ducha, dzieląc się dobrym słowem. Rozmowy przebiegły
w przemiłej atmosferze, a już po paru godzinach byłem z powrotem w domu.
Trzy tygodnie później zostały ogłoszone oficjalne wyniki matur. Jaka wielka była moja
radość i wdzięczność Panu Bogu, gdy już się upewniłem, że zdałem egzamin dojrzałości.
Do egzaminu wstępnego na studia pozostał już tylko tydzień.
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Przygotowania obejmowały elementy Katechizmu Kościoła Katolickiego, adhortacji
Gdy nadszedł 12 lipca, czyli dzień sprawdzenia znajomości powyższych tekstów, pierwszy
raz spotkali się wszyscy czterej kandydaci w jednym miejscu, do którego zaprowadzali nas
klerycy. Po drodze spoglądaliśmy w kierunku wywieszonych na ścianie pamiątkowych tablic
przedstawiających neoprezbiterów z poszczególnych lat. Główny punkt dzisiejszego wydarzenia
poprzedziła modlitwa w kaplicy seminaryjnej.
Pytania wydawały się dość proste, a odpowiedź na nie nie wymagała zbyt dużo czasu. Pozostało

nam już tylko czekać na decyzję Biskupa Legnickiego.
Oczekiwanie na list z odpowiedzią nie trwało długo, aczkolwiek jego odebranie nie było
takie proste. Listonosz przyszedł akurat wtedy, kiedy nie było mnie w domu, a w związku z tym
w skrzynce zastałem awizo. Jeszcze dzisiaj planowałem wyjechać z miasta, dlatego zostało mi
tylko liczyć na to, że listonosz zdążył już zostawić przesyłkę na poczcie... Udało się!
Pełen przeróżnych emocji ostrożnie otworzyłem kopertę, po czym przeczytałem jej
zawartość. Prośba o włączenie do grona alumnów WSD Diecezji Legnickiej została rozpatrzona
pozytywnie. Nadszedł czas na przygotowania do rozpoczęcia formacji seminaryjnej.
W międzyczasie przekazana została informacja o utworzeniu etapu propedeutycznego wspólnego
dla Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej.
Termin przybycia do seminarium został wyznaczony – 1 października.
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„Evangelii gaudium” oraz znajomość Ewangelii wg św. Marka.

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

POGRZEB PANA
MEDARDA PLEWACKIEGO
W dniu 2 października 2021 roku w kościele pw. NMP Królowej Polski we WrocławiuKlecinie pożegnaliśmy Pana Medarda Plewackiego, wieloletniego wykładowcę fonetyki
w legnickim seminarium. Pan Medard był wybitnym aktorem i człowiekiem wielkiego ducha.
Odszedł do Pana w wieku 92 lat. Nasz biskup Andrzej Siemieniewski napisał z tej okazji list
pożegnalny, który został odczytany podczas uroczystości pogrzebowych:
„Żegnamy dzisiaj człowieka o wielkim sercu. Pan Medard Plewacki był i pozostanie
w naszej pamięci jako Przyjaciel wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Legnickiej. (…) Był jedną z pierwszych osób, które śp. biskup Tadeusz Rybak, pierwszy biskup
legnicki, poprosił o pomoc, organizując w 1993 roku formację dla kandydatów do kapłaństwa
w nowo utworzonej diecezji. To był wyraz wielkiego zaufania do Pana Medarda, który
obdarzony niezwykłym talentem aktorskim, dał się jednocześnie poznać jako człowiek sumienia
i wysokiej kultury. Wykłady i ćwiczenia, a także próby teatru seminaryjnego, które Pan Profesor

prowadził dla kleryków legnickich nieprzerwanie przez 26 lat, były nie tylko czasem wytężonej
pracy i rozwijania talentów, ale należały do tego typu spotkań, które zostawiały ślad we wnętrzu
młodych ludzi. Zajęcia z Panem Medardem Plewackim należały do wydarzeń duchowych.
Dzisiaj żegnamy Mistrza, który uczył nas tak kształtować słowo ludzkie, żeby jak najlepiej
mogło wypowiedzieć tajemnice Boga Niewidzialnego. Za to wyrażam wdzięczność Panu
Medardowi”.
Dla wielu pokoleń kapłanów w całej Archidiecezji Wrocławskiej Pan Medard pozostanie
na długo w pamięci.
R.I.P.
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W dniach 2-3 października 2021 r. przeżywaliśmy w naszym seminarium dzień skupienia
na rozpoczęcie nowego roku formacji. Był to moment, poprzez który chcieliśmy na nowo rozpalić
w sobie pragnienie pójścia za Jezusem Chrystusem, ale także był to czas zatrzymania się
na modlitwie, przy naszym Mistrzu. Dzień skupienia poprowadził ks. rektor Piotr Kot.
Zasadniczym tematem była „duchowość drogi” seminaryjnej. Ks. Rektor podkreślał, że jej istotą
jest coraz głębsze poznawanie i przeżywanie tajemnicy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego. Ona bowiem od dwóch tysięcy lat inspiruje kolejne pokolenia ludzi
i przemienia świat. Każdy, kto decyduje się na to, żeby być uczniem Jezusa, musi być wolny
od własnej wizji zbawienia, a zwłaszcza od logiki sukcesu. Bóg ocalił świat przez Krzyż. Kto chce
tę prawdę głosić, musi często robić „krok wstecz” i oczyszczać się od własnych pomysłów
na ulepszanie świata, zwłaszcza tych, w których nie ma akceptacji dla ofiary z siebie, pokory
oraz miłości przebaczającej. Misja ucznia Jezusa wymaga też robienia „kroku wstecz” wobec

godności każdego człowieka. Ks. Rektor zaprosił nas, abyśmy w nowym roku formacyjnym często
adorowali Najświętszy Sakrament. Adoracja jest zawsze „krokiem wstecz”, aby zająć miejsce
„za Jezusem”. Adorując Najświętszy Sakrament, klęcząc przed obliczem Jezusa „uwieńczonego
chwałą za mękę śmierci”, możemy odkrywać sens tracenia swojego życia dla drugiego człowieka.
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DZIEŃ SKUPIENIA
NA DOBRY POCZĄTEK

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO 2021/2022
Zgodnie z tradycją akademicką 6 października 2021 roku został uroczyście zainaugurowany
nowy rok formacyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Obchody
rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego.
Eucharystię koncelebrowali przełożeni i wykładowcy naszego seminarium oraz księża dziekani.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili rektorzy i przedstawiciele seminariów duchownych
z metropolii wrocławskiej oraz przedstawiciele uczelni z Legnicy i Polkowic. Ponieważ w tym
roku w Legnicy powstał ośrodek dla etapu propedeutycznego kleryków legnickich i świdnickich,
dlatego na inauguracji obecny był biskup Adam Bałabuch ze Świdnicy.
W homilii biskup Andrzej zachęcał, aby podczas studiowania teologii czerpać obficie
z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Jest ono jak rzeka, która początkowo może
wydawać się łatwa do przeprawy, ale z czasem odkrywa swoją głębię. Teolog, jak każdy wierzący
człowiek, nie może przestawać w zgłębianiu treści zawartej w słowie Bożym.
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Po Eucharystii nowy rok formacyjny oficjalnie zainaugurował ks. Piotr Kot, rektor WSD.
starożytności chrześcijańskiej. Wygłosił on wykład inauguracyjny zatytułowany: „Kryzys kultury
chrześcijańskiej i seminarium”. Podczas prelekcji Ksiądz Profesor podkreślał wielokrotnie wagę
i znaczenie znajomości dobrej literatury i sztuki u przyszłych kapłanów. Jego zdaniem Kościół
powinien dawać współczesnemu światu, który jest pogrążony w chaosie kultury masowej,
możliwość odkrywania piękna i prawdy. Potrzebni są jednak twórcy mający doświadczenie Boga.
Rozpoczynający się rok formacyjny otwiera przed klerykami nowy etap ku kapłaństwu.

Życie w seminarium koncentruje się zasadniczo na poznawaniu tajemnicy Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz na przygotowaniu do realizacji nakazu misyjnego
Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!”. Służy temu cały program życia duchowego,
studium filozofii i teologii oraz praca indywidualna każdego kleryka
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Gościem honorowym uroczystości był ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, wybitny znawca

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

ROCZNICA ŚMIERCI
KS. MARKA ADASZKA
13 października 2021 roku minęła kolejna rocznica śmierci ks. Marka Adaszka. Ks. Marek
był wychowawcą pokoleń kapłanów od początku istnienia diecezji legnickiej. Jako wykładowca
liturgii, a przy tym ojciec duchowny, ukształtował w sercach wielu osób wrażliwość liturgiczną
i dbałość o piękno znaków. Wychowankowie księdza Marka zawdzięczają mu bardzo wiele,

a zwłaszcza rozumienie tajemnicy wiary. Przez 15 lat niósł krzyż choroby, co było dla niego –
jak sam wspominał – doświadczeniem paschalnym. Zmarł 13 października 2008 roku.
Jako wspólnota seminaryjna w rocznicę śmierci śp. ks. Marka Adaszka udaliśmy się na jego
grób, który znajduje się w Zgorzelcu. Tam śpiewaliśmy nieszpory za zmarłych, a następnie
w rodzinnej parafii ks. Adaszka pw. św. Bonifacego, włączyliśmy się w modlitwę różańcową
i celebrowaliśmy Mszę Świętą w intencji naszego wychowawcy. Eucharystii przewodniczył
ks. Piotr Kot, rektor WSD, a homilię wygłosił ojciec duchowny ks. Krzysztof Wiśniewski.
Ks. Marek Adaszek był człowiekiem paschalnym. Tak został zapamiętany przez wiele osób,

które w rocznicę jego odejścia do Pana zgromadziły się w świątyni na modlitwie.
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W niedzielę 17 października 2021 roku pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium św. Jacka
w Legnicy, w którym miało miejsce Wydarzenie Eucharystyczne. Jest to nasza doroczna tradycja.
W tym szczególnym miejscu modlimy się za osoby powołane do służby w Kościele, aby były
gotowe do ofiarnej pracy na rzecz zbawienia świata. Punktem centralnym pielgrzymki

była celebracja parafialnej Mszy Świętej o godz. 12.00, której przewodniczył ks. Piotr Kot,
rektor WSD. Warto przypomnieć, że św. Jacek to jedyny polski święty, którego rzeźba zdobi
kolumnadę Berniniego na Placu św. Piotra w Watykanie. Był wielkim ewangelizatorem. Mówi się,
że «św. Wojciech ochrzcił Polskę, a św. Jacek ją wybierzmował».
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PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM ŚW. JACKA

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

JESIENNE PIELGRZYMOWANIE,
CZYLI EPILOG PPL
kl. Jakub Bentkowski
W październiku szczególnie czcimy Matkę Bożą Różańcową, ale także obchodzimy
wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej - patronki Śląska i wielkiej świętej. W naszej diecezji jest
ona szczególnie czczona, ponieważ w bitwie pod Legnicą został zabity jej syn Henryk Pobożny
i również ona odcisnęła swój "ślad" na tych ziemiach. Na miejscu starcia z Tatarami wybudowany
został kompleks klasztorny wraz z pięknym kościołem, który nosi trzy wezwania, a jedno z nich
to właśnie św. Jadwigi. w dniu 16 października obchodzony jest tam odpust z racji
jej wspomnienia, i właśnie w tym dniu odbył się Epilog pielgrzymki z katedry legnickiej
do bazyliki w Legnickim Polu.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy w naszej katedrze, gdzie
pobłogosławił nas ks. Mateusz Rycek, ojciec duchowny PPL. W czasie pokutnej drogi mogliśmy
wzmocnić się duchowo przez wspólną modlitwę różańcową oraz śpiew, a także nawiązać nowe

znajomości, ponieważ w tym wydarzeniu wzięła udział spora grupa uczestników, w tym księża,
siostra zakonna, młodzież oraz rodziny z dziećmi, a także my klerycy. W trakcie naszego
pielgrzymowania zatrzymaliśmy się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie
mogliśmy zregenerować siły oraz wysłuchać konferencji ks. Bogusława Wolańskiego o świętym
Józefie. Po dotarciu do celu naszej drogi uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem
ks. Tomasza Metelicy, głównego przewodnika pielgrzymki, który również skierował
do nas słowo.
Było to dla mnie osobiście bardzo mocne świadectwo wiary i pobożności, szczególnie
młodych ludzi, którzy z odwagą idąc w świat pragną pokazać, że to Jezus jest najważniejszy w ich
życiu i oni chcą podążać jego śladami
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kl. Kamil Dąbal
Pieśń na wystawienie: Jeden jest tylko Pan
Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste, obecny w kruchej osłonie Chleba, Najwyższy
i Wieczny Kapłanie! Pozdrawiamy Cię i uwielbiamy, pragnąc w ten pierwszy czwartek miesiąca
pomodlić się o powołania do służby w kapłaństwie, zakonie i misji. Ty widzisz, jak bardzo
potrzeba tych, którzy głoszą Twoje słowo, którzy przypominają Twoje nauczanie, którzy poprzez
swoje życie są drogowskazem do życia w wiecznym szczęściu z Tobą. Zgromadziliśmy się tu,
aby prosić Cię o wzbudzenie nowych, licznych i świętych powołań, tak bardzo potrzebnych
Kościołowi, szczególnie w naszej diecezji.
Pieśń: Kapłanem Jezus Chrystus jest
Panie Jezu Chryste, nie tylko dzisiaj wznosi się głos proszący o nowe powołania

do kapłaństwa. Ta gorliwa prośba wznosiła się do Ciebie od zarania Kościoła. Dzisiaj jednak
w sposób szczególny dostrzegamy wagę i znaczenie obecności kapłana we wspólnocie.
Już św. Jan Maria Vianney zauważał, jak wielkie może być spustoszenie, gdy we wspólnocie
parafialnej zabraknie księdza na dwadzieścia lat. Pomni na tę przestrogę, pomódlmy się modlitwą
o wzbudzenie powołań do kapłaństwa, ułożoną przez papieża Benedykta XVI, prosząc o ten
wielki dar dla Kościoła.
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz
Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi
stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj
sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament pojednania będą rozszerzać radość
z Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia
Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa
i do życia konsekrowanego. Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane
i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie
Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

Echo Seminarium 13

MÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE

NABOŻEŃSTWO O POWOŁANIA

Pieśń: Panie pragnienia ludzkich serc
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Panie Jezu Chryste! Ty najlepiej wiesz i widzisz, jak bardzo potrzeba w naszej diecezji tych,
którzy pójdą drogą Twojego powołania. Nie jest to możliwe bez zjednoczenia z Tobą. Wszak
głównym zadaniem kapłana jest „ścisłe zjednoczenie się z Chrystusem, Najwyższym
i Wiecznym Kapłanem, który z samego siebie złożył ofiarę dla zbawienia ludzi”. Pragniemy
zwrócić się do Ciebie, który jesteś Kapłanem i Żertwą, litanią, prosząc o wzbudzenie świętych
powołań do Chrystusowego kapłaństwa.
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
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Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
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Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,

Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,

Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
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Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
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Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha
Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem
i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.

Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła,
do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie,
i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Pieśń na błogosławieństwo: Przed tak wielkim Sakramentem
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości,
abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w Najświętszym
Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Pieśń na repozycję: Przyjdź z pokłonem, Ludu Boży
Pieśń na zakończenie: Barka
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kl. Mateusz Posmyk
„Najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w życiu, jest możliwość dawania
dużej części samych siebie bliźniemu” (Teilhard de Chardin).
We wtorkowe przedpołudnie 12 października nasze seminarium przebiegła straszna
informacja: “Ks. Lach nie żyje!”. Nikt nie wierzył tej wiadomości, wydawało się to zbyt
absurdalne. Wykładowcy zdumieni tym faktem radzili zachować spokój.

Jednak już około

godziny 10 profesorowie otrzymywali coraz więcej telefonów, cała diecezja z przejęciem pytała
“Czy to prawda?”. Niestety mimo wątpliwości okazało się to prawdą. Modlitwa za zmarłego
księdza Marka stała się stałą intencją w jakiej przez następne kilka dni modliliśmy się w naszej
wspólnocie. Z informacji o zmarłym księdzu zawsze przebijał się jeden motyw: Kościół stracił
dobrego duszpasterza. My klerycy znaliśmy go przede wszystkim jako niezwykłego

i charyzmatycznego wykładowcę i naukowca. Ten artykuł to próba spojrzenia na zmarłego
księdza Marka oczami nas, kleryków.
Duszpasterz, filozof, wykładowca, niezwykły człowiek. Tak każdy kleryk naszego
seminarium scharakteryzowałby zmarłego duchownego. Był on wieloletnim wykładowcą naszego
Domu Ziarna. Od naukowej strony zajmował się filozofią, szczególnie filozofią przyrody. Każdy
z kleryków darzył księdza Marka niezwykłym szacunkiem. Miał niesamowitą charyzmę i zapał.
Od pierwszego spotkania widać było nie tylko wspaniałego wykładowcę, genialnego naukowca,
który potrafił wyjaśnić zawiłości kosmologii, fizyki kwantowej czy strukturę bytu,
ale przede wszystkim niezwykłego człowieka. Miał zawsze otwarte serce, wspierał radą,
wykazywał wielkie zainteresowanie drugim człowiekiem. Swoim życiem dawał świadectwo,
skąd brać siły do wypełniania Ewangelii w prozaicznych sytuacjach dnia codziennego.
Jedną z pierwszych rzeczy jakie odnajduję pośród zapisanych notatek wykładowych,
jest znane powiedzenie księdza Lacha, które powtarzał on wielokrotnie: “Należy być najpierw dobrym człowiekiem, a potem na tym budować dobre kapłaństwo”. Nie można być dobrym
księdzem, nie będąc ludzkim. Nasz duchowny zawsze dawał tego przykład

przez swoje

zachowanie, szacunek wobec każdego i okazywane zainteresowanie. Cierpliwością wobec innych
zdumiewał zawsze swoich studentów.
To co charakteryzowało księdza Marka pośród innych wykładowców to niesamowity
charyzmat, pasja naukowa, entuzjazm w przekazywaniu wiedzy. Sprawiało to, że każdy wykład
był, dla nas słuchających, przygodą, czymś zapierającym dech w piersiach. Jego wykłady były
zawsze fascynujące. Pełen werwy potrafił on wyjaśniać metafizykę, kosmologię, teofanię.
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WSPOMNIENIA
O ŚP. KS. MARKU LACHU

My, słuchaliśmy tego z wielkim podziwem, pewni, że nasze życie będzie zupełnie inne
po skończonym wykładzie. Bardzo dobrze pamiętam pierwsze wykłady metafizyki, kiedy ksiądz

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

Marek objaśniał strukturę Bytu. Nie było to dla nas ani na chwilę nudne. Miał prawdziwy dar.
Potrafił wstać, gestykulować, pisać, korzystać z każdej dostępnej w klasie rzeczy, aby tylko
wprowadzić nas w tajniki danej dziedziny filozofii. Co najciekawsze, gdy tylko jego płomienny
wykład przerywał parafialny telefon, zawsze pełen szacunku i zrozumienia, z czułością
wysłuchiwał i obiecywał rozmowę, gdy tylko wróci z wykładów. Ksiądz Lach pozostanie
w naszych kleryckich oczach jako człowiek punktualny, ciekawy spraw seminaryjnych, naszych

problemów, smutków i radości, zaczytany w czasopismach naukowych w oczekiwaniu
na spóźnionych studentów. Jego spracowane ręce i opowieści o parafii, mówiły nam
o jego zaangażowaniu i ciężkiej pracy. Traktował on serio swoje duszpasterstwo. Dla wielu
kleryków był przykładem księdza, który nie boi się ciężkiej pracy, by tylko pomóc parafianom.
Bardzo brakować nam będzie radosnego „Króluj nam Chryste!” które, gdy tylko rozbrzmiewało
na korytarzach oznaczało obecność księdza Marka. Jego pasja w zdobywaniu i przekazywaniu
wiedzy zawsze będzie wzorem dla każdego, kto był jego studentem.
Był to autorytet niepodważalny w każdej kwestii spornej wśród kleryków, czy to parafialnej
czy naukowej. Swoje życie zostawił nam jako pewien kierunek w jaką stronę iść
we współczesnym duszpasterstwie. Jak być człowiekiem, księdzem i naśladowcą Chrystusa
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Razem i droga – od tych słów z języka greckiego pochodzi najstarsza i jedyna w swoim rodzaju chrześcijańska metoda wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, realizowana już
w tzw. Soborze Jerozolimskim, opisanym przez Dzieje Apostolskie. I tak, jak mówią starożytne
źródła, ta wspólna droga trwa w Kościele od co najmniej 154 roku, kiedy to odbył się Synod
Rzymski, kiedy w ten sam głos Ducha starali się wsłuchać św. papież Anicet i św. Polikarp
ze Smyrny, uczeń św. Jana Apostoła. Mimo że nie podjęto na nim żadnych istotnych decyzji,
a pasterze Kościoła nie doszli nawet do konsensusu, to św. Ireneusz opisując to wydarzenie
napisał w konkluzji: mimo to zachowali między sobą jedność. Ta jedność uczniów Jezusa
znajdowała swoją ostoję za każdym razem, od starożytności po czasy współczesne, kiedy następcy
Apostołów – biskupi, gromadzili się na wspólnej drodze, w szukaniu Jego woli i przezwyciężaniu
coraz to nowych współczesnych problemów.
Dnia 10 października 2021 r. Papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo,

misja”. Podczas inauguracyjnej Eucharystii mówił: Zadajmy sobie pytanie, ale szczerze, w obliczu
tego procesu synodalnego zapytajmy: jak my w Kościele słuchamy?(…) Czynić Synod, to stanąć
na tej samej drodze, co Słowo, które stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, wsłuchując się
w

Jego

Słowo

wraz

ze

słowami innych.

To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty
wieje

w

sposób

zawsze

zaskakujący,

aby podsunąć nowe drogi i języki. Już od samego
początku

Ojciec

Święty

jasno

wskazuje

na kierunek, w jakim My jako Kościół mamy
dzisiaj podążać, aby jak mówił: nie był on
kościelnym «zjazdem», konferencją naukową
czy kongresem politycznym, ponieważ nie jest
parlamentem, lecz wydarzeniem łaski, procesem
uzdrowienia

prowadzonym

przez

Ducha

Świętego.
O tym jak ma wyglądać Synod w swoim
etapie diecezjalnym opowiadał alumnom biskup
Andrzej Siemieniewski, wróciwszy z wizyty Ad
Limina Apostolorum, gdzie wraz z innymi
biskupami osobiście rozmawiali z Papieżem
na temat Synodu. Mówił, że mamy wzorować się
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kl. Mikołaj Kot i kl. Dawid Dziedziejko

na Dziejach Apostolskich a szczególnie na rozdziale ósmym, gdzie znajduje się opis drogi
i spotkania diakona Filipa z Etiopem, dworzaninem królowej etiopskiej Kandaki. Diakon Filip
zostaje wezwany, aby wstać i ruszyć na pustą drogę, wychodzi na peryferie, jest wierny słowu,
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które usłyszał od Boga, nie opiera się na ludzkim myśleniu: Po co wychodzić na pustą drogę?
Ufa, że Bóg wie więcej i że COŚ się wydarzy. I kiedy idzie swoją drogą, jest na niej również
Etiop. Droga nie jest już pusta. Diakon Filip nie czeka, nie woła, ale SAM podchodzi do Etiopa.
Dialog sprawia, że ogólna religijność Etiopa zmienia się w żywą wiarę w Jezusa Chrystusa
i odtąd: Jechał zaś radośnie swoją drogą. Ten Etiop, stał się iskrą, która rozpaliła cały naród –

Etiopia stała się jednym z najstarszych chrześcijańskich krajów. W tej historii, patrząc na diakona
Filipa należy dostrzec w nim misje dla współczesnego Kościoła, który wychodzi na drogę,
na której spotyka się ze światem i idzie razem drogą (synod).
I Synod Diecezji Legnickiej uroczyście zainaugurowano 16 października 2007 roku
w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej. Dokonał tego ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy. Jego
głównym hasłem stały się słowa „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Logo przedstawiało
XIII-wieczną kamienną figurę apostołów Piotra i Pawła, przed którymi znajdował się pastorał
biskupa, a wokół niej hasło synodu jak i informacja o I Synodzie Diecezji Legnickiej. Jak możemy
dowiedzieć się z relacji odpowiedzialnych oraz z dokumentów synodalnych, celem tego dzieła
była ogólnodiecezjalna odnowa życia religijno-moralnego chrześcijan, której miały służyć
wszystkie struktury obecne w diecezji. Rozwijając tę myśl, chodziło o to, aby m.in. Wyższe
Seminarium Duchowne, diecezjalna Caritas, parafie, katolickie stowarzyszenia czy różnego
rodzaju duszpasterstwa działały z nową apostolską gorliwością na rzecz zbawienia każdego
diecezjanina. Kolejnym założeniem synodu było, aby chrześcijanie ożywiali głęboką wiarą swoje
rodziny, wspólnoty parafialne i środowiska pracy świadomie oraz świadczyli o przywiązaniu
do Chrystusa swoim postępowaniem moralnym. Można powiedzieć, że to zamknięty etap,
z którego owoców czerpiemy do dzisiaj.

W niedziele 24 października 2021 roku, podczas Mszy Świętej w Katedrze Legnickiej
JE. Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski uroczyście otworzył diecezjalną fazę Synodu, który został
zwołany przez papieża Franciszka. Będzie ona trwała kilka miesięcy podczas której duszpasterze
i wierni świeccy, będą prowadzili rozmowy o tym, jak budować wspólnotę uczniów Chrystusa
i dzielić się dobrą nowiną z innymi ludźmi we współczesnym świecie.
Biskup Andrzej podczas homilii mówił o haśle synodu, które jest trójdzielne. Komunia,
uczestnictwo i misja, to terminy, które stają się drogowskazem na kolejne miesiące trwania synodu
w naszej diecezji. Biskup te trzy wyrażenia odniósł do Ewangelii, która była odczytywana podczas

Mszy Świętej inaugurującej synod. Mówił, że komunia to inaczej wspólnota, ale nie jakakolwiek,
tylko wspólnota, w której najważniejszą osobą jest Jezus. Termin uczestnictwo biskup określił
jako dar. Bóg jest dawcą darów. Pan Jezus w Ewangelii określił siebie jako dawcę darów
duchowych, uzdrowienia, łączenia ludzi między sobą czy daru zbawienia, które jest na pierwszym
miejscu. Komunia i uczestnictwo to przestrzeń, w której można dostąpić daru. Słowo misja,
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biskup odniósł do przejmującego obrazu, który jawi się w Ewangelii jako potrzeba odkrywania
misji – swojego powołania. My wszyscy, mówił biskup, jesteśmy uczniami Pana Jezusa.
wspólnota, dar i powołanie. Wspólnota z Jezusem i wspólnota uczniów. Dar, czyli świadomość,
że dar duchowy, odpuszczenie grzechów, łaska uświęcająca, zbawienie spływają z góry. Misja,
że nie jesteśmy powołani do tego, by być zadowolonymi z siebie chrześcijanami, ale by być
wdzięcznymi wobec Boga – misjonarzami. Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. Takie wezwanie
do ruszenia w drogę nazywa się synodem. Biskup Legnicki odniósł się także do słów papieża

Franciszka, że słowo synod ma oznaczać wyruszenie we wspólną drogę.
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Podkreślając hasło synodu Biskup Legnickie mówił, że Komunia, uczestnictwo i misja to inaczej
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HERB BISKUPA
LEGNICKIEGO
Dk. Krzysztof Borysiewicz
"Jak więc trwa misja (munus) powierzona przez Pana indywidualnie Piotrowi, pierwszemu
z Apostołów, i ma być przekazywana jego następcom, tak trwa apostolska misja pasterzowania
w Kościele, aby była nieprzerwanie sprawowana przez święty stan biskupów". Dlatego Kościół

naucza, że "biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów jako pasterze
Kościoła; kto więc ich słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i Tym,
który posłał Chrystusa" (KKK 862) – tak Katechizm Kościoła Katolickiego za Konstytucją
Dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II określa, na czym polega
powołanie biskupów.
Biskup jest pasterzem Kościoła. Jego nauczanie buduje i umacnia Kościół. Każdy biskup
wnosi w życie Kościoła, a zwłaszcza w życie swojej diecezji, nad którą pieczę sprawuje,
także swój osobisty rys. Wyrazem takiej indywidualności każdego biskupa jest jego herb.

Heraldyka kościelna swoje początki ma w oznaczaniu dokumentów stosownymi pieczęciami
właściwymi dla konkretnej osoby. Później rozwinęła się jako powszechny sposób rozpoznawania
diecezji i hierarchów za pośrednictwem ich własnych herbów.
W tym kontekście warto zapoznać się z tym „rysem” nowego biskupa legnickiego. Herb
biskupa Andrzeja Siemieniewskiego zawiera elementy, które również dla osoby powołanej
do kapłaństwa stanowią ważny znak wyrażający sens posługi pasterskiej w Kościele.
Kolor niebieski tarczy herbowej przypomina jednoznacznie o tym, że to rzeczywistość
„niebieska” – nadprzyrodzona jest tym, do czego nasze życie ma prowadzić. Ostatecznie szukamy
Królestwa niebieskiego, podążamy do domu naszego Ojca i celem jest zbawienie nasze i ludzi
nam powierzonych.
Centrum herbu zajmuje księga Pisma Świętego, a nad nią umieszczona jest gołębica –
Symbol Ducha Świętego. Słowo Boże stanowi centrum, a tym Słowem jest Jezus Chrystus –
Początek i Koniec naszych dziejów, co też wyrażają litery Alfa i Omega. Duch Święty wskazuje
na Osobę Jezusa, prowadzi do Niego, udziela wszelkich łask. Promienie, które odchodzą
od postaci gołębicy przypominają zaś o dynamizmie działania Ducha Świętego.
Księga jest otwarta, bo każdy ma do niej dostęp i może zaczerpnąć z tego źródła mądrości.
Białe strony symbolizują czystość, nieskazitelność i prawdę, w których wierności każdy powołany

winien wzrastać. Złote litery oznaczają sprawiedliwość, a czerwony kolor brzegów stron
przypomina o tym, co jest biskupim zawołaniem, czyli, że Bóg jest miłością. Ta prawda jest
prawdą wyjściową dla historii każdego człowieka. Ona też znajduje się zapisana pod herbem
w języku łacińskim.
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Kilka symboli, które wprowadzają głębiej w relację Boga do człowieka pomagają nam
uchwycić i zaangażować się w tę rzeczywistość, by ona była żywa i prawdziwa. Odkrywanie tej
Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu, by jak najlepiej wypełniał swoją misję.
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relacji, pielęgnowanie jej, wyjaśnianie ludowi Bożemu jest szczególnym zadaniem biskupa.

WARTO PRZECZYTAĆ
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kl. Grzegorz Kępa
Dziś chciałbym polecić książkę, która trafiła w moje
ręce zupełnie przypadkowo, bowiem nigdy nie miałem
styczności z piórem tego znanego kapłana. Niemniej nie ulega
wątpliwości, że dzieło to wyznaczyło cel mojej dalszej
formacji w seminarium.

Książka księdza Franciszka Blachnickiego, napisana
w przystępny sposób, opisuje zagadnienie katechumenatu,
czyli prowadzenia chrześcijańskiej grupy w taki sposób,
by utworzyć prawdziwą wspólnotę. Jak zauważa autor, często
ma miejsce sytuacja odwrotna, chrześcijanie to ludzie
praktycznie niezwiązani z sobą, których łączy najczęściej
jedynie to, że są ochrzczeni i mówią po polsku.
Może wydawać się to przesadą, ale dosłownie zbił mnie z nóg

rozdział zatytułowany „Katechumenat w duszpasterstwie
parafialnym”. Opisywane w nim realia małej podhalańskiej
parafii, gdzie posługa choć wykonywana „pełną parą”, prowadzona była bez przysłowiowego
„ładu i składu”. Najbardziej uderzył mnie początek tego rozdziału: „Mnóstwo inicjatyw, z których
wynika, że ksiądz cały rok miał co robić w tej parafii, bo jedna rzecz goniła drugą.
Ale gdy popatrzyłem na to całościowo, to był zlepek najrozmaitszych nabożeństw, dewocji,
praktyk, tradycji, inicjatyw. Ani śladu jakiejś wizji, koncepcji, nie widać było, że to wszystko
zmierza do jakiegoś celu, że jest coś do osiągnięcia”. Dalej ksiądz Blachnicki opisuje swoje
spostrzeżenia, dotyczące posług sprawowanych na parafii, przyrównując je do przedsiębiorstwa
usług

religijnych.

Na

tym

zakończę

opis,

ponieważ

nie

chcę

zdradzać

dalszej części książki.
Przyznam, że nigdy wcześniej nie patrzyłem w ten sposób na posługę duszpasterską
w parafii, sam będąc święcie przekonany, że rozwój życia duchowego zależy w główniej mierze
od indywidualnych praktyk religijnych. Przecież w szkołach naucza się religii, dzieci
są przygotowywane do pierwszej Komunii, młodzież przystępuje do sakramentu Bierzmowania.
Jednak jak zauważył ksiądz Blachnicki, same sakramenty nie wystarczą, by właściwie przeżywać
ziemską pielgrzymkę do domu Ojca.

Na zakończenie chciałbym dodać jedynie, że książkę czyta się naprawdę dobrze. Nie jest to
pozycja napisana językiem stricte teologicznym. Brak w niej skomplikowanego, naukowego
języka, lecz sam tekst nie traci przy tym swojej głębi.
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kl. Kacper Juszczak
kl. Kacper: Mam radość porozmawiać z wieloletnim ojcem duchownym Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Legnickiej, wykładowcą teologii i egzorcystą, księdzem Krzysztofem
Wiśniewskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

O. Krzysztof: Na wieki wieków. Amen.
kl. Kacper: Proszę Ojca, przed nami uroczystość Wszystkich Świętych. Kogo i czego właściwie
ona dotyczy?
O. Krzysztof: Uroczystość Wszystkich Świętych jest dedykowana tym wszystkim świętym,
którzy zostali przez Kościół wyniesieni na ołtarze, zatwierdzono ich kult, ale brakuje już dni
w ramach roku liturgicznego na osobne celebracje ku ich czci. Kiedy czytamy Martyrologium
Rzymskie, możemy zorientować się, jak wielu świętych i błogosławionych Kościół codziennie
wspomina. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić odrębnych obchodów dla nich wszystkich.

Uroczystość Wszystkich Świętych pozwala nam oddać im cześć i złożyć hołd Przenajświętszej
Trójcy, która opromienia ludzkość swoją świętością.
kl. Kacper: Dzień po Uroczystości Wszystkich Świętych obchodzimy Wspomnienie wiernych
zmarłych. Czym właściwie ono jest i kogo w nim wyróżniamy?
O. Krzysztof: Jest to liturgiczne
wspomnienie

wszystkich

naszych

braci i sióstr, którzy odeszli z tego
świata w pokoju z Chrystusem,
w stanie łaski uświęcającej, jako
wierni wyznawcy Pana. Wspomnienie
wiernych zmarłych stanowi impuls
do modlitwy za nich i proszenia ich
o wstawiennictwo oraz do ożywienia
wiary

w

tajemnicę

świętych

obcowania. Tajemnica ta oznacza
żywotną więź między wszystkimi
członkami Kościoła.
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ODPUSTY OCZAMI DOGMATYKA
- WYWIAD Z O. KRZYSZTOFEM

My, którzy jesteśmy pielgrzymi na tej ziemi, razem z braćmi i siostrami, przeżywającymi stan
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czyśćca, i razem z tymi, którzy radują się oglądaniem Boga w niebie, stanowimy jeden Kościół –
jedną żywą wspólnotę. I modlimy się nawzajem za siebie.
kl. Kacper: W związku z modlitwą za zmarłych mówi się często o zyskiwaniu i ofiarowaniu
odpustów. Czym tak naprawdę są odpusty?
O. Krzysztof: Zgodnie z wiarą i nauczaniem Kościoła odpust jest darowaniem kary doczesnej
za grzechy zgładzone już co do winy. Jest to miłosierna pomoc wspólnoty Kościoła
w odpokutowaniu za wyrządzone zło i zaniedbane dobro. Człowiek, będący członkiem Kościoła,

może skorzystać z tej pomocy w pokucie i zadośćuczynieniu, dzięki miłości wzajemnej,
jaka ożywia Kościół. Umorzenie należnej kary jest możliwe, gdyż Kościołowi powierzony został
niewyczerpany skarbiec pokutnych zasług Jezusa Chrystusa, a także Matki Najświętszej,
męczenników, wszystkich świętych i niezliczonych wiernych, którzy podejmowali się przez wieki
dzieła pokuty zastępczej i wynagradzającej.
kl. Kacper: Skąd się wzięły modlitwy za zmarłych, a w związku z tym odpusty?
O. Krzysztof: Od początku chrześcijanie przeżywali fakt, że w Chrystusie jesteśmy wspólnotą
nierozłączną. Skutkiem tego między nami może zachodzić wymiana duchowych darów. Jedni
za drugimi możemy się wstawiać. W tym jednym ciele jakim jest Kościół grzech jednego
człowieka ma skutki dotykające wszystkich pozostałych, ale jeszcze bardziej świętość jednego
człowieka spływa jako łaska na innych. Zawsze było obecne w Kościele poczucie więzi
i duchowej solidarności oraz żywa świadomość tego, że możemy przychodzić sobie z pomocą
i obdarowywać się łaską, którą czerpiemy od Boga. Ta prawda, nazwana, jak mówiłem wcześniej,
tajemnicą świętych obcowania, jest podstawą wiary Kościoła w sens i moc modlitwy za zmarłych,
którzy przechodzą etap czyśćca, pokutując za grzechy. Szczególnym wyrazem duchowej
solidarności i miłości całego Kościoła są, jak mówiliśmy, odpusty ofiarowane za dusze w czyśćcu
cierpiące. Należy też wspomnieć, że odpusty nie są przeznaczone tylko dla zmarłych. Odpust

możemy także przyjąć za siebie. Nie można jednak ofiarować go za kogoś drugiego, jeszcze
żyjącego, kto sam winien podjąć się dzieła pokuty lub zwrócić się o pomoc do Kościoła.
kl. Kacper: Jak lepiej jeszcze wyjaśnić związek między odpustem a pokutą za grzechy?
O. Krzysztof: Nasi bracia i siostry, którzy odeszli z tego świata w stanie łaski uświęcającej,
czyli przyjaźni z Jezusem, są przeznaczeni do życia w domu Ojca. Przed śmiercią,
mocą sakramentu pokuty, została z nich zdjęta kara wiecznego potępienia za grzechy,
za które serdecznie żałowali. Jednak ciążyła na nich jeszcze osobista odpowiedzialność wszystkie
skutki ich grzesznych myśli, słów, uczynków i zaniedbań. Domagały się one zadośćuczynienia

i pokuty. Skoro za życia nie odpokutowali i krzywd nie naprawili, mają okazję zadośćuczynić
przez cierpienie i modlitwy w czyśćcu. My możemy im w tym pomóc. W imię solidarności
i jedności Kościoła, możemy przyjąć na siebie zadanie pokuty za grzech, tych naszych braci,
którzy pozostawili nam „nierozwiązane sprawy”. I czynimy to w duchu miłości wzajemnej.
Odpust, który dajemy w darze zmarłym, jest drogo okupiony Męką Chrystusa i cierpieniem
26 Echo Seminarium

odpusty.
kl. Kacper: Dowiedzieliśmy się już czym są odpusty i skąd się wzięła modlitwa za zmarłych.
Moje kolejne pytanie dotyczy samej praktyki. Co trzeba zrobić, jakie modlitwy odmówić,
aby uzyskać i ofiarować odpust?
O. Krzysztof: Tylko wierni Kościoła mogą uzyskiwać odpusty, by je ofiarować za zmarłych bądź
za siebie samych. Mamy dwa rodzaje odpustów: zupełny (darowanie całej kary doczesnej)
i cząstkowy (darowanie części kary). Żeby uzyskać odpust zupełny należy wykonać czyn

wskazany przez Stolicę Apostolską oraz spełnić następujące warunki: być w stanie łaski
uświęcającej (dlatego czasem konieczna będzie spowiedź święta) i przyjąć Komunię Świętą,
pomodlić się w intencjach papieża oraz być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
(co oznacza, że nie ma się zamiaru grzeszyć). Drugim rodzajem odpustów są odpusty cząstkowe.
Możemy zyskiwać je wiele razy w ciągu dnia. Księga odpustów wylicza cztery nadania ogólne
dzięki, którym możemy uzyskiwać odpust cząstkowy. Pierwsze to jednoczenie się w codziennych
obowiązkach i trudnościach z Bogiem, dodając w myśli akt strzelisty, np. „Jezu ufam Tobie”.
Drugie, to szeroko rozumiana jałmużna – przyjście z pomocą bliźniemu. Trzecie dotyczy
dobrowolnie podjętej pokuty, przez odmówienie sobie czegoś godziwego i przyjemnego. Czwarte
to świadectwo wiary przez publiczne przyznanie się do Jezusa Chrystusa. Te nadania pokazują jak
całe życie chrześcijańskie otwiera wierzącego na łaskę odpustu. Oprócz nadań ogólnych wylicza
się także nadania szczegółowe, które są wszystkie wymienione w Wykazie Odpustów
opublikowanym przez Stolicę Apostolską.
kl. Kacper: Dziękuję Ojcu za rozmowę i proszę o słowo zachęty dla naszych czytelników
do modlitwy za zmarłych
O. Krzysztof: Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Modlitwa za nich jest
ze wszech miar pożyteczna nie tylko dla nich, ale i dla nas samych. Kto modli się za zmarłych

i dzięki swym modlitwom oraz odpustom wspomoże ich, zyskuje sobie bardzo wiernych
i wdzięcznych przyjaciół. Wybawieni z czyśćca i radujący się niebem, orędują za nami.
Zyskujemy w ten sposób sprzymierzeńców przed Bogiem, którzy wstawiają się, mówiąc:
„Czy miałby zginąć ten, który nam przyniósł takie dobro?” Modlitwa za zmarłych jest także
wypełnieniem przykazania miłości wzajemnej. To, że śmierć zabrała nam ich sprzed oczu to nie
oznacza, że wyrwała nam ich z serca. Jesteśmy dalej jedno z nimi, solidarni, zjednoczeni, jesteśmy
Kościołem i razem chcemy się spotkać i radować w wieczności.
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Kościoła. My też dajemy swój wkład, spełniając konkretne dzieła pokutne, z którymi złączone są
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