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SŁOWEM WSTĘPU

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Drodzy Przyjaciele!
Z radością oddaję w Wasze ręce kolejny numer naszego seminaryjnego „Echa”. Na samym
początku pragnę wyrazić podziękowanie za modlitwę i zainteresowanie, jakimi nas wspieracie
i otaczacie nasz dom formacyjny. Numer, który właśnie trzymacie w dłoniach przybliży Wam,
jakimi sprawami nasza wspólnota żyła w ostatnim czasie. Seminarium to nie tylko przestrzeń
formacji do kapłaństwa, ale również miejsce rozeznawania powołania. Z tego względu w ostatnim
czasie proponowaliśmy i organizowaliśmy wiele wydarzeń, aby umożliwić młodym ludziom
wsłuchanie się w słowo Boga. Zachęcam do przeczytania, w jaki sposób staraliśmy się otwierać
młodzież się na Boży głos i wezwanie.
Obecny numer „Echa Seminarium” najprawdopodobniej trafi w Wasze ręce już w czasie
trwania Wielkiego Postu 2022 roku. Z różnych względów nasze seminaryjne czasopismo ukazuje
się w tym roku, inaczej niż miało to miejsce w poprzednich latach, z mniejszą regularnością.
Niemniej w czasie ostatnich miesięcy nasi bracia klerycy przygotowywali różne ciekawe teksty,
które dopiero teraz mają szansę na publikację. Nasze czasopismo zawsze było swoistą kroniką
wydarzeń w Domu Ziarna, zatem pozwólcie się poprowadzić i łaskawie przeczytać, jakie refleksje
towarzyszyły nam od Adwentu aż do ukazania się obecnego numeru.
Serdecznie zachęcam, aby wraz z klerykami roku propedeutycznego wybrać się
w odwiedziny do „małego domu”, by odkryć jak wygląda pierwszy etap formacji do kapłaństwa.
Warto również zwrócić uwagę na teksty poświęcone przeżyciom naszych wielkich chwil, takich
jak: obłóczyny czy egzamin „Ex uniwersa”. Są one bardzo osobiste i jeszcze bardziej dają
możliwość odkryć, czym teraz żyjemy.
Zapraszam do lektury!
kl. Mateusz Posmyk
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Drodzy Przyjaciele!
Przekazujemy Wam nowy numer «Echa Seminarium» w czasie, gdy za naszą wschodnią
granicą szaleje wojna, a zło zbiera niszczycielskie plony. W tych dramatycznych okolicznościach
jako Kościół rozpoczęliśmy czas Przygotowania Paschalnego. Przez 40 dni będziemy się wspinali
na górę Paschy, aby podczas Wigilii Paschalnej odnowić przymierze chrzcielne. Droga w kierunku świąt wielkanocnych jest naznaczona modlitwą i pokutą. Wytężone słuchanie słowa Bożego,
intensywna praca wewnętrzna oraz rozwiązywanie węzłów zniewoleń i grzechów, to wszystko ma
nas doprowadzić do odnowy wiary i powrotu do życia według logiki Jezusa Chrystusa. Pragniemy
stać się na powrót ludźmi duchowymi, bo na własne oczy widzimy, jaką ruinę «tworzą» ci, którzy
kierują się w życiu egoizmem i nienawiścią.
Modlimy się za Was wszystkich, Drodzy Przyjaciele, abyście wytrwali w miłości i pokoju.

Ks. dr Piotr Kot, Rektor WSD DL
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KSIĘDZA REKTORA
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DZIĘKCZYNIENIE ZA NOWYCH
BŁOGOSŁAWIONYCH
kl. Mateusz Posmyk
W sobotę 13 listopada 2021 roku przeżywaliśmy w naszym seminarium dziękczynienie za
piękno życia i dar beatyfikacji dwóch wielkich Polaków: Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki
Elżbiety Róży Czackiej. Centralnym wydarzeniem była uroczysta Msza Święta w kaplicy

Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy pod przewodnictwem biskupa legnickiego
Andrzeja Siemieniewskiego. Eucharystię koncelebrowali biskupi seniorzy z Legnicy oraz
z Feldkirch w Austrii, a także liczni prezbiterzy. Na Eucharystię przybyły także siostry zakonne,
zarząd Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz liczni wierni świeccy. Szczególnymi gośćmi
uroczystości byli prelegenci, którzy w auli seminaryjnej otworzyli księgi życia nowych
Błogosławionych:

ks.

prof.

dr

hab.

Waldemar

Chrostowski

(UKSW

Warszawa),

red. Aneta Liberacka (Stacja7.pl) oraz ks. dr Andrzej Gałka (Warszawa). Ks. prof. W. Chrostowski
ukazał

nam

drogę

do

świętości

Prymasa

Tysiąclecia.

Podkreślił,

że

całe

życie

kard. Stefana Wyszyńskiego było wspinaniem się na szczyt świętości. Świętość człowieka nie jest
bowiem czymś danym raz na zawsze, ale wiąże się z kształtowaniem codzienności w dialogu
z Bogiem. Z kolei red. Aneta Liberacka mówiła o tym, w jaki sposób można w obecnych czasach
realizować testament duchowy Prymasa Tysiąclecia w życiu indywidualnym i społecznym.
Według Prelegentki na szczególną uwagę zasługuje ABC Społecznej Krucjaty Miłości, program
przygotowany przez bł. Stefana Wyszyńskiego na czas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.
Z kolei ks. dr Andrzej Gałka przybliżył wszystkim postać bł. Matki Elżbiety Czackiej. Ks. Gałka
jako krajowy duszpasterz osób niewidomych od wielu lat jest związany z dziełem
podwarszawskich Lasek, gdzie znajduje się ośrodek założony przez nową Błogosławioną. Bardzo
mocno podkreślał, że praca bł. Matki Czackiej była ukierunkowana nie tylko na doraźną pomoc,
ale na stworzenie dla osób niewidomych takiego środowiska rozwoju, aby po kilku latach edukacji
mogli

prowadzić

normalne

życie

w

świecie.

Matka

Czacka

mocno

akcentowała również rozwój duchowy,
aby ci, którzy byli niewidomi fizycznie nie
byli przy tym ślepcami duchowymi.
Błogosławiona Elżbieto Różo Czacka –

módl się za nami!
Błogosławiony Kard. Stefanie Wyszyński –
módl się za nami!
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kl. Mateusz Posmyk
W

dniach

wspólnota

5-7

listopada

seminaryjna

wybrała

cała
się

na

pielgrzymi szlak, aby nawiedzić miejsca
związane

z

życiem

błogosławionych:

nowych

polskich

Kard.

Wyszyńskiego

i

Matki

Czackiej.

W

Stefana

Elżbiety

piątkowe

Róży

popołudnie

wyruszyliśmy w kierunku Warszawy. Tam
zatrzymaliśmy

się

z

Metropolitalnym

Wyższym Seminarium Duchownym. W sobotę odwiedziliśmy Zuzelę – miejscowość urodzin Stefana Wyszyńskiego oraz Andrzejewo – miej-

sce

związane

z

młodością

przyszłego

kapłana

i

biskupa.

W

Andrzejewie

znajduje się grób Julianny Wyszyńskiej, matki błogosławionego. Tego samego dnia udaliśmy
się jeszcze do Archikatedry Warszawskiej, aby modlić się przy sarkofagu Prymasa Tysiąclecia.
W niedzielę dotarliśmy też do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza Solidarności,
po czym pojechaliśmy do podwarszawskich Lasek. W ośrodku dla niewidomych mogliśmy
niejako „dotknąć” świętości bł. Elżbiety Róży Czackiej, założycielki dzieła. W Laskach splotły
się drogi Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej. Ks. Stefan Wyszyński spędził bowiem w ośrodku
kilka lat wojennej zawieruchy. Przesłanie bł. Elżbiety Czackiej nie ogranicza się jedynie do dzieł

charytatywnych. Podkreślała ona bardzo często, że oprócz niepełnosprawności związanej
ze ślepotą oczu, jeszcze gorsza jest ślepota duchowa, która zamyka człowieka na życie wieczne.
Droga życiowa Matki Czackiej i Prymasa Tysiąclecia, ich codzienny trud w służbie Bogu,
ludziom i Polsce, od lat inspiruje wiele
osób do pracy nad sobą i wzrastania
w

świętości.

Dziękujemy

Bogu,

że również na naszej drodze postawił
tych
Są

niezwykłych
oni

dla

nas

błogosławionych.
przykładem

jak

realizować powołanie do świętości
każdego dnia.
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PIELGRZYMKA SZLAKIEM
PRYMASA TYSIĄCLECIA

ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
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CZAS OCZEKIWANIA...
kl. Kacper Juszczak
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Jest to również moment zadumy
oraz refleksji o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ale także – co może nam umykać przez
świąteczne ozdoby na półkach sklepowych już na początku grudnia – czas oczekiwania
na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Ale czym właściwie jest ten chronologicznie

pierwszy okres roku liturgicznego?
Jest to czas rozpoczynający się na przełomie listopada i grudnia, a jego nazwa ściśle łączy
się z przyjściem, przybyciem (łac. adventus). Termin ten w swoim znaczeniu związany był
ze starożytnym Rzymem. Każdorazowo, gdy cesarz udawał się do Rzymu, podbitego miasta czy
do świątyni – na uroczystości państwowe lub religijne – jego przybycie określano właśnie mianem
adventus. Nieprzypadkowo więc czas oczekiwania na przyjście Chrystusa nazwano terminem
zapożyczonym ze starorzymskich przygotowań na przybycie władcy.
Pierwsze wzmianki o obchodzeniu Adwentu sięgają IV wieku. Pierwotne obchody tego

okresu w Kościele odkrywamy na terenie starożytnej Galii i Hiszpanii. W bogactwie
chrześcijańskiego świata obchody adwentu miały różny charakter, np. w Rzymie był to czas,
w którym akcentowano radość z powodu przyjścia Zbawiciela na świat, a z kolei w Galii
był to okres nacechowany pokutą i ascezą. Adwent w Rzymie pod koniec VI w. obejmował już
cztery niedziele, natomiast początek IX w. wprowadza w ten okres liturgiczny charakter
oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na ziemię na końcu czasów. Tak więc Adwent,
jaki przeżywamy dzisiaj powstał w wyniku połączenia dwóch tradycji liturgicznych: rzymskiej
oraz ascetycznie gallikańskiej.
Adwent jest także wyjątkowym czasem świętowania w naszej wspólnocie seminaryjnej.
Rozpoczynamy go od nocnego czuwania w Wigilię I Niedzieli Adwentu. Modlimy się wtedy
Liturgią Godzin, a następnie całą noc – klerycy i przełożeni, każdy w wyznaczonej dla siebie
porze – trwamy przed Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Niczym uczniowie
w ogrodzie Getsemani, czuwamy w ciszy i skupieniu razem z Chrystusem i oczekujemy na to,
co ma nadejść, by wypełniła się wola Ojca. Osobiście lubię ten czas zwłaszcza z tego względu,
iż pozwala on zmierzyć się z własnymi ograniczeniami. Adorować należy bowiem w pozycji
klęczącej, co z jednej strony jest wyzwaniem i niesie z sobą dyskomfort oraz cierpienie, lecz
jeszcze bardziej uwydatnia to szczerość mojej modlitwy.

Adwent jest także specjalnym czasem świętowania dla naszej wspólnoty seminaryjnej.
Wtedy to bowiem, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, nasi bracia z trzeciego roku
formacji zostają ustanowieni kandydatami do przyjęcia święceń, a na znak tego przyjmują strój
duchowny. Rokrocznie jest to dzień wielkiej radości i dla naszej wspólnoty.
6 Echo Seminarium

W naszym domu nie brakuje także jednej z najbardziej charakterystycznych rzeczywistości
w ciemności, która pozwala doświadczyć tego, czym jest ciemność grzechu, czyli rzeczywistość
życia bez światła Bożej łaski. Jednocześnie podczas Mszy roratnich trzymamy w ręku lampion –
znak Chrystusa, Słowa Bożego, które jest „lampą na ścieżkach ludzkiego pielgrzymowania
na ziemi”. W naszym domu takie Msze celebrowane są w środy i soboty.
Patrząc na kolejne lata przeżywania uroczystości adwentowych, nie wyobrażam sobie
spędzania ich w innej formie, niż kleryk w murach seminarium. Szczególnie cenię sobie

możliwość przeżywania adwentu w najgłębszy możliwy sposób, co z pewności jest znacznie
trudniejsze, gdy jest się osobą świecką. Zdaję sobie sprawę, że warunki jakie stwarza nasza
wspólnota są iście „szklarniowe”, ale właśnie dzięki temu pozwalają na rozwój duchowy,
by później samemu móc przygotowywać innych do głębszego przeżywania wszystkich
uroczystości roku liturgicznego, rozpoczynając od Adwentu.
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tego okresu w ciągu roku, a mianowicie Mszy świętych roratnich. Rozpoczynamy liturgię

OBŁÓCZYNY
ŻYCIA SEMINARIUM
Z ZŻYCIA
SEMINARIUM

Kl. Grzegorz Kępa
Można by napisać krótko: 8 grudnia 2021 roku, ja, oraz mój współbrat Mateusz
przyjęliśmy strój duchowny, sutannę, oraz zostaliśmy zaliczeni do grona kandydatów do
diakonatu i prezbiteratu. Ze względu, jak ważne było to dla nas wydarzenia, chciałbym napisać
o nim kilka słów więcej…

Okres przygotowań był naprawdę wyczerpujący. Składało się na to bardzo wiele
czynników: oczekiwanie na dostarczenie sutanny, uzgadnianie szczegółów dotyczących liturgii
oraz listy gości oraz poczucie, że wszystko musi być skończone przed rozpoczęciem rekolekcji.
W końcu udało się, przede wszystkim z pomocą łaski Bożej wyjednanej nam przez ludzi dobrej
woli, którzy zapewne obejmowali nas modlitwami, by dotrwać do upragnionego momentu.
Obłóczyny oraz kandydatura były momentem wypełnionym nie tylko emocjami.
Uroczystość odbyła się bowiem ósmego grudnia, kiedy Kościół obchodzi uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny. Przyjęcie w ten szczególny dzień stroju duchownego,
dla mnie niezasłużonej łaski, wywarło na nas wielki wpływ. Mnie osobiście utwierdziło
w przekonaniu o wartości mojego powołania oraz misji, która z niewiadomych mi względów,
jedynie Bogu znanymi drogami, została powierzona właśnie nam.
W czasie uroczystości dotarło do mnie, jak przedziwnie Pan Bóg splata nasze losy
i ingeruje w historię ludzkości. Droga, którą przebyłem do momentu obłóczyn, wliczając w to
lata dzieciństwa oraz wczesnej adolescencji nie zapowiadała w żaden sposób nadejścia tak
dziwnego, a zarazem wspaniałego powołania. Przyznam się, i choć nie przychodzi mi to z
łatwością, iż miałem poważnie wątpliwości przed przyjęcia stroju duchownego. Sytuacja ta nie
była powodowana żadnym kryzysem wiary – przytłoczył mnie raczej sam moment oraz powaga

ścieżki, na którą wchodzę jako kandydat do diakonatu i prezbiteratu. Tym bardziej, że sutanna jest
wzorowana na togach pierwszych męczenników rzymskich, co czyni ją wielkim zobowiązaniem.
Pomimo tego, że strój duchowny może być rozumiany jako wyróżnienie, w dzisiejszych
czasach jest przede wszystkim zewnętrznym znakiem sprzeciwu wobec światowych pokus.
Sutanna może budzić otwarty sprzeciw ludzi o innych wartościach, niż te, które ja i mój współbrat
Mateusz decydujemy się realizować.
W dokonaniu ostatecznego wyboru pomogły mi rekolekcje poprowadzone przez księdza
Krzysztofa Wiśniewskiego, ojca duchownego naszego seminarium. Wygłoszone konferencje

uświadomiły mi, że podobnie jak Maryja dostąpiła łaski, na którą nie zasługiwał żaden człowiek,
tak samo ja, staję przed drogą, która jest taką właśnie niezasłużoną łaską. Wszelki niepokój
i niepewność co do przyszłości były i zawsze będą zasadne, bo przecież również Maryja nie
otrzymała łaski po to, by wieść życie wolne od niebezpieczeństw czy trudności. Niepokalane
Poczęcie

uwolniło
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Ją

od

zmazy

grzechu

pierworodnego,

aby

mogła

kiedyś,

gdy się już narodzi i dorośnie, być gotową odpowiedzieć swoje „Fiat!”. Do tego prowadzi ta
być może zakładają spokojne i bezproblemowe życie.
W kontekście kandydatury do święceń, naszym odpowiednikiem „Fiat” była odpowiedź na
pytania, które, w czasie uroczystej Eucharystii w katedrze legnickiej, zadał nam Biskup Andrzej
Siemieniewski. Zgodnie z obrzędem, zostaliśmy najpierw uroczyście przedstawieni, a następnie
potwierdzaliśmy naszą świadomość poprzez głośne wypowiedzenie słowa „jestem”. Potem
dwukrotnie odpowiadaliśmy „chcę”, potwierdzając naszą wolę i prośbę przyjęcia nas do grona

kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.
Obrzęd obłóczyn miał natomiast miejsce po komunii świętej. Najpierw otrzymaliśmy stroje
duchowne, które zostały pobłogosławione przez Biskupa. Następnie udaliśmy się wraz z naszymi
proboszczami do zakrystii, aby po raz pierwszy przywdziać nasze nowe szaty. Po powrocie przed
ołtarz biskup Andrzej nałożył nam komże i udzielił swego błogosławieństwa.
Po Eucharystii był moment na wspólne zdjęcie z biskupem, przełożonymi oraz naszymi
rodzinami, a następnie obiad w seminarium, który kończył nasze uroczystości. Muszę przyznać,
że nie było łatwo pożegnać się z bliskimi, ponieważ każda chwila spędzona z nimi jest darem,
a każde rozstanie, próbą charakteru i potwierdzeniem dokonanego wyboru.
Wchodzenie w nową rzeczywistość, już jako osoba obłóczona, jest dla mnie
doświadczeniem nowym i ciekawym. Samo poruszanie się w stroju duchownym jest
niecodziennym doznaniem, ponieważ sutanna i jej długość na początku sprawia pewne trudności.
Przyznam, że obawiałem się nieco reakcji społecznych na mój widok, ale muszę przyznać, że do
tej pory nie doznałem żadnych przykrości, lecz jestem pewien, że momenty próby nadejdą.
Coraz bardziej uświadamiam sobie, że potrzeba wielkiego wsparcia, przede wszystkim
modlitewnego, by wytrwać na ścieżce powołania. Dlatego na zakończenie, chciałbym prosić Was,
Szanowni Czytelnicy, o modlitwę za nas, ludzi zdecydowanych kroczyć ścieżką powołania

kapłańskiego. Stan duchowny stale jest narażony na kryzysy, lecz bez modlitw ludzi dobrej woli
staje się jeszcze bardziej
podatny

na

uległość

duchowi

świata

zwątpienie,

oraz

tego
różnym

pokusom.
Jesteśmy

przekonani,

że modlitw tych nie zabrak-

nie i tak jak teraz wspólnie
przyjęliśmy sutanny, tak też
wspólnie będzie nam dane
dojść do święceń, by później
służyć Chrystusowi.
Echo Seminarium 9

Z ŻYCIA SEMINARIUM

tajemnica: przyjąć los przygotowany jej przez Pana, rezygnując z swoich ludzkich planów, które

REKOLEKCJE W DUŻYM DOMU
kl. Mateusz Posmyk, kl. Konrad Skuratko

POWOŁANIOWO

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Początek adwentu łączy się, w naszym domu, z rekolekcjami dla młodzieży. To dobry
moment by odkrywać Boży plan dla swojego życia. Jest to również czas odkrywania wspólnoty
seminaryjnej i pogłębiania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Tak swoje doświadczenie tego
czasu opisuje kleryk roku propedeutycznego Konrad Skuratko:
Uczestnictwo w tych rekolekcjach dało możliwość zatrzymania się w biegu codzienności
i spojrzenia w siebie poprzez wszystko co klerycy i przełożeni przygotowali. Szerokie pole
medytacji i skupienia wyznaczał plan na każdy dzień. Charakterystycznym punktem były zajęcia
w grupach, podczas których pod przewodnictwem starszych braci legnickiego seminarium, goście
rozważali

Słowo

Boże

i

dzielili

się

osobistymi

świadectwami

życia.

Uczestnictwo

w nabożeństwach, liturgii godzin i mszach świętych, dawało obraz codziennego życia wspólnoty
alumnów. Szczególne wrażenie zrobiła liturgia Wigilii pierwszej Niedzieli Adwentu. Z perspektywy
uczestnika obserwować można było niesamowite misterium, które w piękny sposób poruszało
serca i nadawało niezwykle uroczysty charakter przeżywanej tajemnicy przyjścia Zbawiciela.
Przejście całego seminarium ciemnymi korytarzami w procesji do kaplicy, pośród dymu kadzidła,
śpiewu i blasku lampionów, to doświadczenie na długo zapadające w pamięć każdego. Podobną
wyjątkowością odznaczyła się bogata w śpiewy liturgia godzin, której dopełniło wystawienie
Najświętszego Sakramentu i możliwość całonocnej adoracji. To niesamowite doświadczenie
obecności Bożej i przestrzeń głębokiej modlitwy potrzebne są każdemu człowiekowi, a tym
bardziej stając przed zbliżającym się egzaminem maturalnym. Dlatego taka forma rekolekcji była
zdecydowanie trafną inicjatywą. Uczestnicy brali udział także w wspólnych modlitwach, różańcu,

koronce do Bożego Miłosierdzia, konferencji ks. Piotra Gołucha ze świdnickiego seminarium
i wielu spotkaniach przy kawie i ciastku z klerykami. Stali domownicy przywitali gości
z otwartością serc stwarzając przestrzeń do wielu rozmów i wymiany doświadczeń.
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CZAS NA ZACHWYT I ODKRYCIE
Jak wygląda życie w seminarium? Czy klerycy się tylko modlą? Co klerycy robią poza
modlitwą? Każdy młody człowiek zainteresowany dojrzałym przezywaniem życia chce poznać
odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania. Właśnie dlatego jak co roku w naszym Domu
Ziarna odbywają się kilkudniowe zimowe rekolekcje. Odbywały się one w dwóch turach, dla

młodzieży ze szkoły podstawowej (28-30.01) i młodzieży starszej (11-13.02.).
Był to czas, aby „odkryć” co i Kto kryje się w gmachu stojącym przy ulicy Jana Pawła II
w Legnicy. Dni te są jak zawsze czasem na wycofanie się z biegu codziennych zajęć by poznać
ciekawych ludzi i zastanowić się nad życiem, dostrzec jego piękno i odkryć działanie Boga
w swoim życiu. Rekolektanci mieli wspaniałą okazję poznać podobnych sobie ludzi związanych
z Bogiem, wiarą i Kościołem, ludzi którzy są zainteresowani przeżywaniem swojego życia
w pełni, poddając się Słowu Boga.
Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia, była to okazja do przeżycia i doświadczenia
pięknej i starannej liturgii, będącej podstawą funkcjonowania naszego seminarium. Młodzi
wprowadzeni byli w liturgiczną modlitwę ludu Bożego: Jutrznię i Nieszpory. Kolejną okazją do
wzrastania w wieże był czas pracy w grupach, jest to zawsze przestrzeń dzielenia się
doświadczeniem Boga i odkryciem Jego działania w życiu. Wśród różnych wydarzeń nie zabrakło
miejsca na wspólny czas z cała wspólnotą WSD. Była to okazja, aby zobaczyć nasz dom
i wspólnotę „od kuchni”, to jak funkcjonuje ona na co dzień. Znalazła się również chwila na
rekreacje sportową w naszej seminaryjnej siłowni. Rekolekcje to czas spotkania otwierający na
nowe horyzonty w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Czas pozwalający odkryć Boga i jego
plan na moje życie. Boże prowadzenie nie ogranicza się do ludzkich kalkulacji, zawsze prowadzi

dalej i głębiej. Ważne by trwać przy Jego Słowie.
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kl. Mateusz Posmyk,

MISTRZOSTWA W TENISIE
kl. Wiktor Ziembowicz

POWOŁANIOWO
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Styczeń 2022 przyniósł klerykom z etapu propedeutycznego
wiele nowych doświadczeń. Dwaj z nich uczestniczyli bowiem
w

XXIII

Mistrzostwach

Polski

Wyższych

Seminariów

Duchownych i Zgromadzeń Zakonnych w Tenisie Stołowym,
które odbyły się w dniach 21-22 stycznia w Częstochowie.
W zawodach wzięło udział 36 uczestników z dwunastu różnych
seminariów. Fakt zebrania się w jednym miejscu alumnów
z różnych stron Polski, poza rywalizacją sportową, dawał
możliwość nawiązania nowych relacji, wymiany doświadczeń
oraz dzielenia się świadectwem powołania. Przy okazji pobytu
w Częstochowie, nie mogło zabraknąć wizyty na Jasnej Górze
i

modlitwy

do

Matki

Bożej,

Wychowawczyni

powołań

kapłańskich. Pierwszy dzień turnieju wyłonił drużynowego mistrza
Polski, natomiast następny dzień był konkursem indywidualnym.
Wrażenie robił bardzo wysoki poziom

gry zawodników,

co z pewnością przełożyło się na wyjątkowo widowiskowe
rozgrywki oraz udoskonalanie umiejętności sportowych.
Dwudniowe zawody zakończyła gala wręczenia nagród
zwycięzcom i uczestnikom, którą poprzedziła uroczysta Eucharystia celebrowana w kaplicy
seminaryjnej pod przewodnictwem częstochowskiego Pasterza, abp. Wacława Depo. Warte

przytoczenia są słowa św. Jana Pawła II, które zacytował klerykom Rektor WSD Archidiecezji
Częstochowskiej, ks. prof. Ryszard Selejdak:
„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie
uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość
odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność
obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców,
abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi,
uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.”
Św. Jan Paweł II w Elblągu (1999 rok)
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kl. Dawid Dziedziejko
Czwartek w naszej wspólnocie jest dniem, w którym szczególnie przywołujemy pamiątkę
ustanowienia Eucharystii, czyli upamiętnienia Paschy Pana, w której ofiara nowego Prawa
dokonuje się pod osłoną sakramentalnych znaków. Dla nas, przygotowujących się do podjęcia

posługi

prezbitera

we

wspólnocie

Kościoła,

ten

dzień

jest

również

pamiątką,

w której Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa, dzięki któremu przedłużane jest na całym
świecie posłannictwo i ofiara Chrystusa. Od tego roku akademickiego jest to czas szczególny
dla całej naszej wspólnoty, ponieważ w I czwartki miesiąca zaczęliśmy wyjeżdżać wraz z księżmi
przełożonymi do różnych parafii w naszej diecezji.
Zgodnie z seminaryjną tradycją „pierwszy czwartek” października przeżywaliśmy
w kościele katedralnym w Legnicy, który dla naszej wspólnoty jest wyjątkowym miejscem,
ponieważ w tej świątyni nasza wspólnota bierze czynny udział w przygotowaniach do liturgii,

zwłaszcza podczas każdej celebracji z udziałem Biskupa Legnickiego. Warto tutaj przywołać
słowa, które możemy odczytać w Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów w punkcie 42:
Kościołem katedralnym nazywamy kościół, w którym znajduje się katedra, znak władzy
nauczycielskiej i pasterskiej biskupa Kościoła partykularnego oraz znak jedności wyznawców
w tej wierze, jaką głosi biskup, pasterz owczarni (…). Mając te słowa w sercu nowy rok
akademicki rozpoczęliśmy w miejscu, które zajmuje istotne miejsce w naszej wspólnocie.
Kolejny „pierwszy czwartek” był wyjazdem poza Legnicę i miał miejsce 4 listopada. Wtedy
udaliśmy się do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Nasz pobyt
w tamtejszej wspólnocie parafialnej zaczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie
mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie powołaniowym prowadzonym przez naszego diakona
Krzysztofa Borysiewicza. Po
zakończonym

nabożeństwie

razem z Księdzem Proboszczem,
parafianami, a także licznie
zgromadzoną

młodzieżą

mieliśmy możliwość uczestni-

czyć w parafialnym nabożeństwie wypominkowym.
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Po zakończeniu adoracji rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Rektor
naszego Seminarium, ksiądz Piotr Kot. Natomiast homilię wygłosił ojciec duchowny, ksiądz
Krzysztof Wiśniewski. Ucieszyliśmy się, ponieważ nasz pobyt został połączony z początkiem
działalności Towarzystwa Przyjaciół WSD w parafii.

Kolejny wyjazd „pierwszoczwartkowy” odbył się 2 grudnia, kiedy pojechaliśmy do parafii
pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach. Przed wizytą w parafii, udaliśmy
się na cmentarz, aby nawiedzić grób naszego wykładowcy od muzyki kościelnej księdza Piotra
Dębskiego, a także grób księdza Józefa Steca, proboszcza i budowniczego kościoła, który był
celem naszej podróży. Po tradycyjnym nabożeństwie powołaniowym uczestniczyliśmy w Mszy
Świętej, której przewodniczył ksiądz Rektor, a homilię wygłosił ksiądz Prefekt Mateusz Kopania.
Natomiast w lutym mieliśmy możliwość odwiedzić Lubin, w którym celebrowaliśmy
Eucharystię w parafii pw. św. Jana Sarkandra.
Takie wyjazdy do różnych wspólnot parafialnych są dla nas niecodzienną okazją do tego,
aby spotkać się z różnymi grupami, jakie funkcjonują w parafiach oraz porozmawiać
z pracującymi tam księżmi, parafianami, służbą liturgiczną oraz młodzieżą. Mamy wtedy
możliwość

podzielenia

jakie jest w seminarium.
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się

świadectwem

powołania

oraz

codziennym

życiem,

dk. Krzysztof Borysiewicz
„Jeden wobec pięciu” – tak wyglądał tegoroczny egzamin Ex UniversaTheologia, w którym
dane mi było uczestniczyć. To dobra okazja, by zapytać czym on jest i na czym polega?
Diakoni na ostatnim etapie formacyjnym muszą wykazać się wiedzą, którą nabyli w ciągu
sześcioletnich studiów w seminarium. Dlatego oprócz napisania pracy magisterskiej z wybranego

przez siebie działu teologii, obrony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, która
odbywa się pod koniec piątego roku studiów, zdają jeszcze jeden egzamin. Zakres treści obejmuje
praktycznie wszystkie dziedziny teologiczne. Zagadnienia do przygotowania skupiają się w 35
tezach, które należy opracować i omówić pod kątem teologii biblijnej, teologii dogmatycznej,
teologii moralnej, liturgiki i prawa kanonicznego. Przedstawiciele wyżej wymienionych dyscyplin
są członkami Komisji Egzaminacyjnej. W naszym seminarium w tym roku byli to:
ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak, ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, Ks. prof. dr hab. Bogdan
Ferdek, ks. dr Stanisław Pajor SDS, ks. dr Piotr Kot.
Spośród 35 tez zostały wylosowane dwie, z

których mogłem

wybrać jedną

do przedstawienia. Mój wybór padł na Historię zbawienia i jej znaczenie w teologii.
Po omówieniu tezy przyszedł czas również na pytania od komisji.
Doświadczenie takiego egzaminu jest wyzwaniem, ale jednocześnie ciekawą przygodą,
w której można ugruntować w sobie nabytą teologiczną wiedzę. Dzięki temu dużo swobodniej
korzysta się z niej w praktyce.
Tegoroczny egzamin zakończył się dla zdającego dobrze, a nawet bardzo dobrze.
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NA WŁASNEJ SKÓRZE

EX UNIVERSA

NA ROKU PREPEDEUTYCZNYM ...
Z ŻYCIA
SEMINARIUM
ROK
PROPEDEUTYCZNY

kl. Wiktor Ziembowicz
W ostatnim wydaniu naszego „Echa” pisałem o mojej drodze do seminarium z perspektywy
rekrutacji. Tym razem chciałbym podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami z życia w domu
roku propedeutycznego. Na samym początku pozwolę sobie na szybkie wyjaśnienie, na czym
właściwie polega koncepcja owego roku.
Otóż etap propedeutyczny, innymi słowy – przygotowawczy, został wprowadzony na terenie
całego kraju przez Konferencję Episkopatu Polski. Pełni on rolę swoistego przejścia ze świata,
którego obecnie przewodnim motywem jest hałas, do trybu życia seminaryjnego opartego na
modlitwie, rozmyślaniu i ciszy, bo właśnie w takich warunkach mamy największą szansę usłyszeć
głos Pana Boga. Taki rok pozwala również klerykom nabywać nowe umiejętności
i doświadczenia, które z pewnością przydadzą się w późniejszych latach życia. Nasza formacja
dzieli się zasadniczo na dwie kategorie: naukową i pozanaukową. Dzisiaj rozpocznę opis
codziennego funkcjonowania alumnów etapu propedeutycznego skupiając się na formacji
naukowej.

Fundament rozwijania naszej wiedzy stanowią wykłady. W planie znajdują się zarówno
przedmioty stricte teologiczne, jak i zajęcia kształtujące znajomość języków obcych. Zaczynając
prezentację wykładów według kolejności dni tygodnia, na początku jest język łaciński. Jest
to podstawowy język Kościoła na całym świecie. Nie odkryję tajemnicy stwierdzając, że łacina
jest wyjątkowo skutecznym kluczem do szybkiego i skutecznego przyswajania wielu europejskich
języków. Nawet język polski w przeważającym stopniu opiera się na tym starożytnym języku.
Do tej pory największym wyzwaniem dla nas są deklinacje, których jest aż pięć, z czego
większość z nich ma po kilka wersji. Oprócz łaciny w czystej postaci, odkrywamy piękno
i okazałość kultury antycznej. Jeszcze tego samego dnia spotykamy się wszyscy na ćwiczeniach
z emisji głosu. Dowiadujemy się tam jak w teorii sprawić, aby wydawane przez nas dźwięki były
przede wszystkim wyraźniejsze, bardziej melodyjne oraz jak nie dopuścić do uszkodzenia cennego
narządu, jakim są struny głosowe. Co ważne, na teorii się nie kończy i niemal od razu
przechodzimy do praktyki.
Przechodząc dalej mamy zajęcia z historii zbawienia, podczas których sukcesywnie
i dogłębnie poznajemy kolejne rozdziały Pisma Świętego, począwszy od Księgi Rodzaju. Jako
świadectwo tego, że słowo Boże ma niewyobrażalnie bogaty i głęboki przekaz, może posłużyć
fakt, że w momencie, kiedy piszę ten artykuł, czyli nieco ponad dwa miesiące od rozpoczęcia roku
formacyjnego, dotarliśmy dopiero (a może aż…) do jedenastego rozdziału Księgi Rodzaju. Środy
na

„kwadracie”,

bo

takim

potocznym

mianem

obecnie

określa

się

dom

roku

propedeutycznego, również zawierają w sobie akcent obcojęzyczny. Dzieje się to za sprawą
języka angielskiego, który zdominował współczesny świat. Nasz program nauczania,
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oprócz gramatyki, zawiera elementy słownictwa z dziedziny kościoła i wiary. Głównym celem
komunikatywnym, gdyż jest to kluczowe w dzisiejszych czasach.
Poruszając tematy lingwistyczne, nie można zapomnieć o naszym ojczystym języku
polskim. Troska o jego piękno i poprawność należy do obowiązków, a raczej przywilejów
każdego obywatela. Zaznajamianie się z polską literaturą oraz ćwiczenie prawidłowego
wypowiadania się i pisania zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny są nieodłącznym
elementem wykładów.

Jednym z przedmiotów, który wśród alumnów roku zerowego cieszy się największym
entuzjazmem jest liturgika. Polega ona na wyjaśnianiu poszczególnych elementów Mszy Świętej
i innych nabożeństw oraz uświadamianiu znaczenia przeróżnych czynności liturgicznych.
Zwieńczeniem tygodniowego cyklu nauki jest poznawanie nauczania Kościoła, zawartego
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Zajęcia są rozłożone na dwie części, które są powiązane
bezpośrednio ze strukturą Katechizmu – „Wiara” i „Modlitwa”. Warto, abym jeszcze tylko
wspomniał o wykładach nieumieszczonych na stałe w planie tygodnia, jak na przykład historia
sztuki.
To tyle, jeżeli chodzi o funkcjonowanie etapu propedeutycznego od strony naukowej.
Jest to zaledwie przedsmak tego, co będzie dane nam doświadczyć podczas właściwego programu
studiów, lecz daje nam możliwość utworzenia solidnego fundamentu pod późniejszą formację.
C.d.n.
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tych zajęć jest umożliwienie nam posługiwania się językiem angielskim przynajmniej w stopniu

DRP
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ROZEZNANIE POWOŁANIA W
GÓRACH
kl. Józef Rudnicki
Szczęść Boże!
Chciałbym się z wami podzielić wspomnieniem dwóch wydarzeń, które miały miejsce
w październiku i listopadzie. Były to piękne chwile na górskich szlakach z inicjatywą Dobrego
Rozeznania Powołania (DRP). Oprócz ministrantów z różnych parafii , udział brali także
młodzieńcy poszukujący swojej drogi życiowej oraz klerycy z roku propedeutycznego.
Wyprawy rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej. Podczas wędrówek najczęściej słuchaliśmy
konferencji. Był to czas, kiedy wszyscy koncentrowaliśmy się na tym Słowie, przez które
przemawiał do nas Chrystus. Na szlaku rzecz jasna wspólnie modliliśmy się różańcem i koronką
do Bożego miłosierdzia. Takie wyprawy to idealny moment by nawiązać nowe relacje. Był czas
na rozmowę a także osobny czas by zanurzyć się w chwilę milczenia i kontemplacji. Nie brakuje

również zabawy i wspólnych żartów. Wyprawę w góry nie są łatwą sprawą. Dla nie jednego
uczestnika była to nie lada trudność.
Ja osobiście uwielbiam górskie wędrówki. Na szlakach spotykaliśmy wielu wędrowców
w różnym wieku. Mieliśmy okazję do podziwiania cudownych widoków, zwłaszcza gdy wszystko
dookoła pokryte było śniegiem. Każdy miał w sobie świadomość celu jakim jest górski szczyt.
Pojawiały się różne trudności na drodze, tak jak i w naszym życiu.
Są momenty, w których człowiek przeżywa trudne chwile czy też załamania, przez które zły
wprowadza niepokój do naszego serca. Dlatego wędrówka w góry jest idealnym sposobem,

by przyjrzeć się swoim wadom i odkryć głos Boga przemawiającego do nas. Mając świadomość
naszego celu, jakim jest Królestwo niebieskie, musimy przezwyciężać wszystkie te trudności.
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